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DIVENDRES 21 DE NOVEMBRE DEL 2014
 SARRIÀ-SANT GERVASI

 LES CORTS

 GRÀCIA

 SANT MARTÍ

 NOU BARRIS

 SANT MARTÍ

Renúncia a construir pisos al Parc de l’Oreneta.

Obres a Josep Tarradellas. L’Ajuntament ha ini-

Nou portal per a l’oci saludable dels més joves.

Detingut per conducció
temerària. Els Mossos

Campanya ‘No és pobresa, és injustícia’. El

Detingut un atracador
d’una sucursal bancària.

La comissió d’Hàbitat Urbà
va aprovar ahir que el solar
del carrer Montevideo on
es preveia la construcció
d’habitatges de luxe sigui
qualificat com a espai verd.

ciat la reforma de l’avinguda Josep Tarradellas, en el
tram entre l’avinguda Sarrià i la plaça de Francesc
Macià, per augmentar l’espai per als vianants.

L’Agència de Salut Pública
de Barcelona ha posat en
marxa el web www.sortimbcn.cat que recull propostes d’oci per a joves a
preu baix o bé gratuïtes.

d’Esquadra han detingut al
conductor d’un vehicle que
circulava temeràriament
pel centre del Poblenou. No
tenia carnet i portava un
menor de 6 anys al cotxe.

districte de Nou Barris, el
més empobrit de la ciutat
de Barcelona en els darrers
tres anys, ha presentat la
campanya social No és pobresa, és injustícia.

Un lladre va voler atracar
ahir al vespre un banc al carrer Bilbao, amb una pistola
–era simulada–. Va dir que
duia un explosiu, però era
mentida. Va ser arrestat.

L’aparcament es converteix en un
problema endèmic de Barcelona
Els ciutadans tornen a supendre l’estacionament i l’Ajuntament ho atribueix al fet que «no agrada
pagar». La preocupació per l’atur baixa per primer cop des del 2006, tot i que és el principal punt negre
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La insatisfacció amb l’aparcament a Barcelona ja és un problema endèmic. Així ho reflecteix l’Enquesta de Serveis Municipals que va presentar ahir
l’Ajuntament i que mostra que
els barcelonins suspenen l’estacionament un altre cop, com
ha passat almenys des de fa 28
anys. Els barcelonins puntuen
aquest servei amb un 3,4 sobre
10, gairebé la mateixa nota que
la del 1987 (3,3) i una dècima

Més queixes
pel turisme
La quantitat de ciutadans que
opinen que el turisme és el problema més important és la que
més puja (són un 3,8% davant de
l’1,2% del 2013). És el conflicte
més greu al barri de la Sagrada
Família i el segon a la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera. Els districtes que pitjor valoren la gestió municipal són Nou
Barris i Sant Andreu (6,1) i el que
millor, Sarrià-Sant Gervasi (6,6).

inferior a la de l’any passat
(3,5). A més, el 59,5% considera que ha empitjorat durant el
2014. El primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn, va atribuir
ahir aquesta valoració negativa al fet que «a la gent haver
d’aparcar pagant no és una cosa que li satisfaci». «Els costos
de tenir un vehicle privat són
els que són», va apuntar.
Junt amb l’aparcament, altres serveis que han perdut
dècimes de puntuació són l’asfaltat, la conservació dels carrers, l’autobús i el metro, tot i

SEGUNDOS
Las bicis
dejarán de ir
por la acera
La Comissió de Seguretat i
Mobilitat del Ajuntament ha
aprobado inicialmente la
modificación de la ordenanza de la bicicleta, con la
previsión de que estas dejen
de circular por las aceras de
menos de 4,75 metros de
ancho tras una moratoria
de 18 meses en la que se acabará de completar la red de
carriles-bici. Al acuerdo se
sumaron todos los grupos,
menos el PPC. La ordenanza estará un mes en exposición para presentar alegaciones. La medida no se
aplicará en menores de 14
años y en horario nocturno.

LOS NIÑOS TOMAN LAS CALLES
Dentro de la campaña #DretalLleure de Fundesplai, 10.500 niños y niñas de 20 escuelas y 37 esplais cortaron ayer calles
para reivindicar su derecho al ocio educativo. FOTO: FUNDESPLAI

Explosión de gas

Querella de Trias

Cedidos 76 pisos

Algunos de los 400 vecinos
desalojados a causa de la
explosión de gas entre las
calles Baldomer Solà y Latrilla de Badalona comenzaron a regresar ayer a sus
domicilios. Serveis Socials
está a punto por si son necesarios realojamientos.

Un juzgado de Madrid ha
admitido a trámite la querella que ha presentado el alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, contra tres periodistas
de El Mundo que publicaron informaciones en que
se le atribuían cuentas millonarias en Suiza y Andorra.

El Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ha conseguido que en el último
año y medio las entidades
bancarias cedan 76 pisos
a precio de alquiler social,
a raíz de la moción aprobada para sancionar a los
bancos con pisos vacíos.

que la valoració d’aquest dos
últims es manté en un notable.
Indicis de recuperació
El sondeig també mostra que
l’atur és el principal problema
que té la ciutat, però la preocupació dels ciutadans retrocedeix per primer cop des del
2006, tot i que encara és considerat la dificultat més grossa pel 22,5% dels barcelonins,
enfront el 26% del 2013). Si se
sumen l’atur, els conflictes
econòmics, les prestacions i
l’habitatge, el 47,8% dels en-

questats es troba personalment afectat per un tema relacionat amb l’economia, un
percentatge 7,8 punts inferior
al de l’any passat.
Els serveis més ben valorats
són les biblioteques públiques
(7,5), la recollida d’escombraries (7,3) i el metro(7,1) i la
principal demanda per a Barcelona és millorar els aspectes polítics (11,8%). El 36,4%
dels enquestats creu que la ciutat ha empitjorat; el 29,6%, que
està igual; el 32%, que ha millorat, i el 2% no contesta.

Denuncian
que circulan
entre 80 y 100
buses menos
UGT alerta de una posible
huelga en el servicio. El sindicato UGT advirtió ayer que
llega un periodo de conflictividad y de posible huelga en
los autobuses de Barcelona
en los próximos meses si no
se solucionan los problemas
de servicio y laborales.
Según UGT, circulan entre 80 y 100 autobuses menos cada día . Y que, en paralelo, el Bus Turístic ha perdido hasta septiembre
250.000 usuarios respecto al
mismo periodo de 2013, un
indicador de su «privatización» encubierta. Por otro
lado, la antigüedad media
de la flota de autobuses de
Barcelona es de ocho años
(en 2009 era de seis años).

