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 CIUTAT VELLA

 SANT MARTÍ

 SANTS-MONTJUÏC

 SARRIÀ-SANT GERVASI

 NOU BARRIS

 SANT MARTÍ

El Centre de la Platja estrena activitats. El Centre

Contra el tancament
d’una llar d’infants. Les 22

Poliesportiu gestionat
pels veïns. El Districte de

Festa del Comerç Just i
la Banca Ètica. El Centre

Obres de millora del
passeig de Verdum. Els

Cursa popular BesòsMaresme. El proper 7 de

de la Platja estrena una nova temporada d’activitats,
entre les que es troben tallers d’escultures de sorra,
rutes literàries i navegacions familiars.

treballadores de la Llar d’Infants Pere Calafell, juntament amb pares i mares, han
iniciat una campanya de recollida de signatures contra
el tancament del centre.

Sant-Montjuïc i la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
han signat un conveni perquè aquesta pugui gestionar
la pista poliesportiva municipal Tres Xemeneies el 2017.

Cívic Casa Orlandai de Sarrià-Sant Gervasi acollirà
dissabte 9 de maig la festa del Comerç Just i la Banca Ètica, de les 10 a les 14
hores.

treballs per reformar el passeig Verdum es duran a terme des d’avui fins el 10 de
maig, dia en que el carrer es
veurà afectat per un tall de
trànsit en sentit Besòs.

juny a les 9 hores se celebrarà la 1ª Cursa Popular
del Besòs-Maresme, amb
un recorregut assequible
per a tothom d’un total de 5
quilòmetres.

La saturació de turistes i hotels
tensa la convivència a Ciutat Vella
El districte històric soporta 18.358 places hoteleres i més de 8.000 apartaments turístics, dels que

només 608 tenen llicència. Guàrdia Urbana i Mossos augmenten el control a la Barceloneta
P. CARO
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Ciutat Vella torna a posar a
prova aquest estiu la convivència entre veïns i turistes.
Es tracta del districte de Barcelona que suporta més pressió, amb una densitat de 176
places d’hotel per cada 1.000
habitants. Els barris històrics
de la ciutat acumulen 18.358
places hoteleres i més de
8.000 apartaments turístics,
dels que només 608 tenen
llicència. Barcelona té 9.612
habitatges d’ús turístic amb
llicència. Aquests s’han multiplicat per cinc en tres anys,
dels 2.059 el 2011, a 9.884 el
2014. El 2013 es va obrir un
període regularització.
L’obertura d’expedients
sancionadors als apartaments
turístics il·legals de Ciutat Vella
arran de les manifestacions
veïnals del passat estiu a la Barceloneta, així com la implantació d’agents cívics en el districte, no han parat un fenomen
que amenaça amb tornar a posar a prova la saturació turística que viu la zona i que s’està
estenent cap a l’Eixample.
Els problemes de soroll, inseguretat i d’incivisme que els
inquilins causen al veïnat
s’han intentat solucionar posant a patrullar a agents cívics
pels carrers. Els 12 agents que
treballen a la Barceloneta han

per cada 1.000 habitants té
Ciutat Vella, que se situa al
capdavant en densitat hotelera

toritats han acordat desplegar
90 agents de la Urbana i dels
Mossos aquest estiu i valorar si
els agents cívics, que acaben la
seva jornada a les 20.00 hores,
actuaran també a les nits.
Els veïns es queixen que els
apartaments turístics il·legals
segueixen operant, malgrat els
expedients oberts i les multes,
i que els propis clients fan de
còmplices dels propietaris, assegurant als altres veïns que
«s’allotgen a casa d’amics, parelles o familiars, en una casa
prestada o per unes noces» i
no en un apartament turístic.
Des del Gòtic, Maria Mas,
de l’associació de veïns del
Casc Antic, assegura que no
viuen la situació de la Barceloneta, però que aquesta pot
acabar «apareixent» perquè
els agents cívics i les multes no
estan parant el fenomen i perquè els majors problemes es
concentren de nit.

dut a terme 1.200 actuacions
solament en les últimes tres
setmanes. Representants
veïnals s’han reunit amb
l’Ajuntament, els Mossos i la
Guàrdia Urbana perquè els
«problemes persisteixen, sobretot a les nits. I això que encara no és temporada alta», assegura Lourdes, de l’entitat
veïnal L’Òstia.
En aquesta última reunió
trimestral de seguretat, les au-

ARXIU

L’hotel de Rec Comtal
Fruit d’aquest debat, la setmana passada, PSC, ICV i ERC
van demanar al govern municipal que aturés les obres d’un
nou hotel de vuit plantes al carrer Rec Comtal, al barri Gòtic,
en un solar propietat de Núñez y Navarro. La petició va ser
finalment desestimada, perquè adquirir el terreny suposaria a l’Ajuntament el pagament de 23 milions d’euros.

La atracción de La Cárcel,
precintada ayer. LLUÍS VILARÓ / ACN

después de que se visionaran
las imágenes grabadas en el sistema de seguridad, que determinaron que las instalaciones
operaban correctamente.
Tras el accidente de la Rana
Show, la Urbana decidió imputar al propietario de la atracción
y quedó a la espera del informe definitivo de Bomberos y de
las diligencias judiciales que se
puedan derivar.
La Feria cerró ayer tras recibir a más de un millón de personas, según la organización,
una cifra superior a la del año
pasado, cuando hubo más de
medio millón de visitantes. R. B.

706 pisos il·legals
detectats
Arran de la campanya d’inspecció
especial que es va encetar l’estiu del 2014 pels problemes a la
Barceloneta, l’Ajuntament ha detectat 706 pisos a Ciutat Vella que
operaven il·legalment com apartaments turístics. A la Barceloneta hi ha identificats 452 apartaments sense llicència. Al Raval
s’han trobat 33 habitatges sense
papers, i al Gòtic, 192 (manca el
recompte a La Ribera). El 092 recull les queixes veïnals les 24 hores amb un protocol que promet
presentar-se en 10 minuts.

176

places d’hotel

Marxa contra els apartaments il·legals a la Barceloneta, l’estiu passat.

Segundo accidente en una atracción de la
Feria de Abril de Barcelona en nueve días
Una mujer se fractura una
pierna. El Ajuntament de Barcelona precintó ayer una atracción de la Feria de Abril llamada La Cárcel, después de que
el sábado una mujer que se había subido a ella sufriera un
traumatismo en una pierna y
tuviera que ser trasladada a un
hospital. Se trata del segundo
accidente en una atracción de
la Feria de Abril en la última semana, después de que el pasa-

do 24 de abril dos personas salieran disparadas de una instalación conocida como Rana
Show, que consiste en una serie
de brazos articulados que bajan
y suben mientras dan vueltas la
plataforma central a la que van
unidas dichas extensiones.
Este último accidente se
produjo por la noche, poco antes de las 21.00 h, en La Cárcel,
una estructura metálica que simula una celda y en la que las

personas van de pie, cogidas a
la verja, mientras el habitáculo va unido a un gran brazo que
da vueltas a gran velocidad.
La familia de la mujer culpa del accidente al propietario
de la atracción, mientras que
este lo achaca a la imprudencia
de la mujer, de unos 30 años.
Alrededor de las 14.30 horas
se decidió sacar el precinto de
la atracción. Según fuentes del
Ajuntament, esta se reabrió

SEGUNDOS

Pisos para
personas
sin techo
El Ajuntament de
Barcelona ha aprobado la adjudicación de
la gestión del servicio
Primer la Llar, que
proporciona acceso
inmediato a vivienda
y soporte socioeducativo para personas
sin techo, a Sant Joan
de Déu, Serveis Socials y a la UTE Sant
Pere Claver-SuaraGarbet, por un importe de 2.699.309
euros. El programa se
pondrá en marcha en
junio con 50 pisos
procedentes del mercado privado.

Reformas en la
Ronda de Dalt
La Ronda de Dalt se
reabrió ayer al tráfico
poco después de las
12 del mediodía entre
Vallcarca y Sant Gervasi, después de que
este tramo estuviera cerrado desde las
22.00 horas del sábado
por obras de renovación del pavimento.

Trias pide la
gestión del puerto
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, reclamó ayer el 25% de la
gestión del puerto y
del aeropuerto y otras
grandes infraestructuras del Área Metropolitana de Barcelona, porque, a su juicio,
si «estuvieran bajo la
dirección de la Generalitat, con la colaboración de los ayuntamientos, sería una auténtica revolución».

Colau dice que no
pactará con CiU
La alcaldable de Barcelona en Comú, Ada
Colau, confió ayer en
ganar por «amplia mayoría» en las municipales y no necesitar
pactos, y cerró la puerta a un acuerdo con
CiU.

