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Cal millorar la zona
blava de la platja
Rosa M. Bravo

Si alguna cosa emprenya els veïns de la platja de Castelldefels és veure que han de posar el tiquet en una
zona blava pràcticament buida. És el que es troben
des de l’octubre fins al maig, quan es posa en funcionament la zona blava de la platja per la temporada estival. És una evidència que s’ha de regular l’aparcament dels barris marítims durant els caps de setmana

de l’estiu i de bona part de l’any, ja que si fa bon temps
l’afluència de visitants és alta. Però s’ha de trobar una
fórmula per a la resta de dies, perquè té poc sentit la
justificació de la rotació de vehicles si ningú hi aparca.
Penso que, efectivament, va faltar diàleg i previsió en
la posada en marxa de la zona blava i verda, i espero
que s’apliquin mesures que la millorin.

Serveis contra
la pobresa
energètica a
tres districtes
a L’Ajuntament de Barcelona obre

oficines a Nou Barris, Sant Andreu
i Sant Martí per aquest hivern

El periodista Lluís Permanyer –un dels ponents convidats juntament amb l’exregidor Enric Truñó– i la propietària d’El Molino
i vicepresidenta de Barcelona Oberta, Elvira Vázquez, durant la jornada d’ahir ■ EL PUNT AVUI

Els comerciants del centre
de Barcelona carreguen
contra l’Ajuntament
a L’entitat que aplega els principals eixos avisa que la indefinició en temes clau

pot perjudicar el comerç i el turisme i es queixa que Colau no els ha rebut fins ara
Ivan Vila
BARCELONA

Activada l’operació Nadal
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El comerç del centre de
Barcelona va plantejar
ahir una prova de força a
l’Ajuntament i va airejar
els seus retrets al govern
municipal i a l’alcaldessa
Ada Colau, a qui, aplicant
la vella política del pal i la
pastanaga, després de l’esbroncada, va tornar a oferir-li col·laboració. L’escenari va ser El Molino, on
Barcelona Oberta, la plataforma que aplega els principals eixos de la Barcelona
més turística, celebrava el
Summit, una jornada de
reflexió que vol convertir
en anual i que en la primera edició va servir sobretot
per evidenciar la incomoditat del sector amb el govern de BComú.
El president de l’entitat,
Gabriel Jené, va repassar
les polèmiques que han esquitxat el consistori des de
les eleccions: algunes, amb
un impacte directe sobre el
comerç, com ara la del top
manta o la de l’encesa dels

L’Ajuntament activa avui el
dispositiu especial per fer
front al període nadalenc.
Des d’ara i fins al 10 de gener,
no es donaran permisos per a
obres que afectin la via pública, i hi haurà reforços policials en les principals zones
comercials. També s’incrementen els controls del

transport d’aliments i de les
infraccions de trànsit. A més,
del 5 de desembre al 7 de gener es reforçarà el servei de
neteja viària i la recollida de
paper i cartró. L’àrea de Drets
Socials té obert també, des
del 21 de novembre, el centre
d’acolliment nocturn per a
persones sense sostre.

llums de Nadal, però també d’altres amb una relació
més tangencial. Jené, que
repetia en la seva intervenció el que ja avançava en
una carta oberta a Colau
publicada ahir a El Periódico, va enumerar les segones fases, encara ara pendents, de les reformes de la
Diagonal i el Paral·lel, la
suspensió del pla especial
de la Rambla, la controvèrsia sobre les terrasses, la
moratòria turística i fins i
tot la paràlisi del pla de la
Sagrera, que no depèn del
consistori, sinó del govern
estatal. “Preocupa que co-

ses fonamentals per a la
ciutat l’Ajuntament no les
tingui clares”, va dir Jené,
en relació amb la continuïtat del finançament de la
fórmula 1, la candidatura
als jocs d’hivern i fins i tot
el futur del Mobile World
Congress i les aprovacions
urbanístiques per silenci
administratiu, tot i que el
consistori ja ha anunciat
un protocol per evitar que
hi hagi més aprovacions
d’aquest tipus i que Barcelona, amb l’aval de Colau, ja
s’ha garantit la continuïtat
del congrés fins al 2023,
com va recordar en la clau-

sura de l’encontre el regidor Agustí Colom.
La d’ahir era la primera
intervenció pública de Colom amb comerciants
d’ençà que a les seves competències –és també el responsable d’Ocupació, Empresa i Turisme i del districte de l’Eixample– ha
afegit també les de Comerç. Tot i l’estrebada
d’orelles, l’edil, que va reclamar temps per abordar
temes “que no són fàcils de
resoldre”, va oferir mà estesa i va al·legar que el canvi de postura del consistori
amb l’encesa de llums (que
s’ha fet més tard que altres
anys però abans del que
s’havia anunciat inicialment) acredita la “capacitat de diàleg del consistori”. Un diàleg que Colom
advoca per vehicular mitjançant el Consell de Turisme i la Taula del Comerç, i
que els comerciants voldrien que inclogués trobarse amb l’alcaldessa. Segons
Jené, tot i les reiterades peticions per fer-ho, l’entitat
no ha pogut parlar-hi. ■

Reunió de Colau amb les entitats que van impulsar la ILP que
inclou la lluita contra la pobresa energètica ■ JOSEP LOSADA

Redacció
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona va posar ahir en funcionament un servei d’atenció a la pobresa energètica
a les oficines d’habitatge
dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant
Martí. Segons va fer públic
el consistori en un comunicat, es tracta d’un servei
específic que estarà operatiu durant els mesos d’hivern i que oferirà assessorament, tallers formatius,
suport en la tramitació d’ajuts i en la interlocució
amb les companyies subministradores, alhora que
servirà per a la detecció de
casos de vulnerabilitat de
pobresa energètica, especialment en aquells barris
més afectats. A la resta de
districtes, l’assessorament
es continuarà prestant a
través de la xarxa de centres de serveis socials.
La posada en marxa
d’aquest dispositiu de reforç als districtes més
afectats per aquesta problemàtica forma part del
desplegament de les mesures per afrontar la pobresa energètica i l’emergència habitacional, que el
govern municipal va por-

tar al ple de l’octubre. Entre el 2011 i el 2014, els
ajuts destinats a famílies
afectades per la pobresa
energètica van créixer un
152,2%. El pressupost global per aquest 2015 per
combatre aquest fenomen
puja a 2,5 milions d’euros.
L’Ajuntament va indicar a la nota que els objectius d’aquest servei es basen a detectar situacions
de pobresa energètica o de
risc potencial de tenir-ne;
proporcionar una atenció
especialitzada per aconseguir reduir el seu impacte
a les llars i la qualitat de vida de les persones o promoure l’adopció de mesures i accions preventives
de situacions de risc de pobresa energètica.
A Barcelona s’estima
que un 10% de les llars estan en risc de caure en la
pobresa energètica, un fenomen que es concentra
en alguns dels barris d’aquests tres districtes, on
conflueixen un alt volum
de famílies en situació
d’exclusió residencial, un
parc immobiliari de baixa
qualitat i índexs d’atur
elevats, alguns dels indicadors que estan directament vinculats a la pobresa energètica. ■

