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societat

SUMAR CONTRA Una vuitantena d’institucions municipals i socials
s’han unit en el primer Congrés Català de Pobresa
LA POBRESA
Energètica. Ahir van signar una declaració per
ENERGÈTICA

desplegar totes les lleis que evitin els talls de serveis.

L’Audiència de Barcelona ha inhabilitat durant dos
INHABILITAT
PER BUFETEJAR anys un mosso d’esquadra que va clavar una bufetada a
un detingut “perquè deixés de plorar”. El tribunal
UN DETINGUT
entén que va abusar del seu càrrec i el va humiliar.

BARCELONA

Les columnes de la façana de la Glòria ocupen part del carrer. C. ATSET

Denúncia dels veïns
a la Sagrada Família
Avisen que incompleix la legalitat perquè
ocupa 20 centímetres de via pública
SELENA SORO
BARCELONA

De vint a cinquanta centímetres. És
l’espai de via pública que les columnes de la façana de la Glòria de la Sagrada Família ocupen al carrer Mallorca de Barcelona, entre els carrers
Marina i Sardenya. Són pocs centímetres, però ahir van portar l’associació de veïns a presentar una denúncia davant l’Ajuntament de Barcelona contra la junta constructora del
temple per “invasió de l’espai públic”

i “vulneració de la legalitat urbanística”, segons va anunciar l’entitat en
roda de premsa.
El president de l’associació, Joan
Itxaso, va explicar que les columnes
del pòrtic de la façana de la Glòria estan envaint de forma clara l’espai públic sense llicència urbanística. És per
això que des de l’associació van sol·licitar a l’Ajuntament que inspeccionin
i ratifiquin l’anomalia denunciada, i
assenyalen el patronat eclesiàstic i la
junta del temple com a responsables
directes del greuge. “L’Ajuntament
també hi té part de responsabilitat,

perquè és qui ha de vigilar que es compleixi la normativa”, va dir Itxaso en
declaracions a l’ARA. Itxaso explica
que, tot i que siguin només vint centímetres, els veïns estan cansats que
la junta del temple “faci el que li doni
la gana”, i per això defensa que, si cal,
“es talli un tros de les columnes” per
complir amb la normativa.
Des de l’Ajuntament, fonts municipals assenyalen a aquest diari que
el consistori “comparteix la preocupació” que han manifestat els veïns
de la Sagrada Família. És per això
que tractaran la qüestió dels vint
centímetres en la reunió que pròximament tindran amb la constructora del temple per “plantejar solucions conjuntes”. El consistori té ara
tres mesos per contestar a la denúncia veïnal, i l’associació té fins a sis
mesos per presentar un contenciós
administratiu. Una portaveu de la
Junta de la Sagrada Família va afirmar ahir a Efe que quan rebin la denúncia l’estudiaran.
Eliminar un milió de visitants

L’associació de veïns de la Sagrada
Família va aprofitar ahir l’anunci
de la denúncia formal a l’Ajuntament per demanar que es restringeixi el nombre de visitants que la
basílica rep cada any, i rebaixar-ne
al voltant d’un milió. Es preveu
que al llarg del 2016 hauran passat
4 milions de persones pel monument més famós de Gaudí. “És una
xifra insostenible”, lamenta el president de l’associació.
Itxaso també reclama al consistori imposar una taxa d’un euro a l’entrada per finançar l’impacte negatiu
dels turistes i revisar si la Sagrada Família paga l’IVA, que no consta als tiquets de l’entrada.e

POLÍTICA MUNICIPAL

El PSC tanca files en defensa de Colau
ni va reconèixer que en algunes ocasions l’executiu havia pecat de falta de diàleg, i va afirmar que eren
“conscients que el govern ha de redoblar el diàleg amb l’oposició”. Per
això, el president dels socialistes
barcelonins es va mostrar obert a
seure amb els grups de l’oposició si
era per arribar a acords.

S.S.
BARCELONA

“El PSC té paraula, i el govern de
Barcelona funciona”. Amb aquesta
frase va sentenciar ahir el president
del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Barcelona i segon tinent
d’alcalde, Jaume Collboni, la voluntat de tancar files al voltant del govern d’Ada Colau. El líder socialista i soci de l’executiu va comparèixer ahir en roda de premsa per posar fi a les especulacions sobre una
possible moció de censura al projecte de l’actual govern, després que la
setmana passada CiU sumés els
acords suficients per reprovar la
gestió de l’alcaldessa i anunciés que
iniciava converses per bastir “una
alternativa majoritària” a Colau.
Collboni va defensar ahir que el
PSC continuaria donant suport a
BComú, i va demanar deixar enrere les elucubracions i els intents de

CiU i ERC, en converses

Jaume Collboni i Ada Colau
en una imatge d’arxiu. F. MELCION

“sumar peres i patates”. Per al líder
socialista, l’alternativa a Colau “és
el bloqueig i una coalició impossible”. “No és el moment d’operacions
de despatxos. És el moment del diàleg, de treballar per la ciutat i de resoldre els problemes dels barcelonins”, va assenyalar el president
dels socialistes. Així mateix, Collbo-

Tant CiU com ERC van comparèixer
ahir per explicar l’estat de les converses per intentar conformar una alternativa a BComú. El portaveu de CiU,
Joaquim Forn, va reconèixer les dificultats aritmètiques per bastir una alternativa, i es va obrir a la possibilitat
que tot acabi centrant-se a “arribar a
acords” amb altres partits sobre grans
qüestions de ciutat per forçar el govern a fer un gir en les seves polítiques.
ERC, per la seva banda, es va mostrar
oberta a “escoltar” CiU per bastir una
alternativa a Colau, però deixa “les sumes” per als convergents.e

enbreu

F. ALVARADO / EFE

■ Una nena de 12 anys mor després
d’un coma etílic per un ‘botellón’
Un jutjat de Madrid ha obert una investigació
sobre la mort d’una nena de 12 anys de San Martín
de la Vega que va ingressar a l’hospital per un
coma etílic, després d’un botellón amb uns amics
durant una festa en un solar del municipi.
Segons fonts d’Emergències de la Comunitat de
Madrid consultades per Europa Press, van ser els
amics de la nena els que van trucar al telèfon 112
després que la menor patís una aturada cardíaca.
La nena va morir a l’Hospital 12 d’Octubre dimarts.

■ Els Jocs Mediterranis del 2017
a Tarragona podrien ajornar-se
El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE),
Alejandro Blanco, va plantejar ahir ajornar els Jocs
Mediterranis del 2017 a Tarragona, si no compten
amb un finançament “garantit” mínim. La qüestió
es plantejarà en la reunió del comitè organitzador,
que se celebra aquest cap de setmana a Algèria i a
la qual assistirà l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros.

■ El Govern trasllada la negativa formal
a protegir l’entorn de Drassanes
El conseller de Cultura,
Santi Vila, va traslladar
ahir a l’Ajuntament de
Barcelona la seva
negativa formal a protegir
l’entorn de les Drassanes
Reials, una petició que el
consistori va fer fa unes
setmanes per evitar que
es construeixi un hotel de
cinc estrelles de la cadena
Praktik a la zona.

■ Enxampen uns revisors de TMB que
es quedaven diners de les multes
Els Mossos d’Esquadra investiguen des d’ahir un
grup de sis treballadors del metro de Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB) per una
presumpta apropiació de diners provinents de les
multes interposades durant els procediments
rutinaris de revisió dels títols. Els Mossos ho estan
estudiant després que TMB detectés certs indicis i
els hi comuniqués. Al marge de l’acció policial, TMB
els ha obert un expedient laboral per poder-los
aplicar la sanció “corresponent”. En un comunicat,
ha defensat l’honorabilitat de la companyia i de la
gran majoria dels seus empleats de control i per
això, de manera “cautelar i immediata”, han
apartat els sis implicats del lloc de treball.
Per evitar possibles casos, l’empresa prendrà
mesures addicionals de control i supervisió.

