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C IU TA DA NS

Els empresaris demanen
a Colau que no posi traves

Anna Gener (Aguirre Newman)
va reclamar una gestió adequada
del turisme perquè aquesta acti
vitat tan important per a l’eco
nomia barcelonina deixi de ser
vista com “un depredador de la
ciutat”. Eduardo Ceballos (Nein
ver) va posar èmfasi en la neces
sitat que Barcelona defineixi un
model de ciutat si és que no en
té. Artemi Nolla (AN Grup) va
trobar a faltar més col∙laboració
entre l’administració local i l’em
presa privada i va advertir que
l’Ajuntament ha creat un con
flicte innecessari entorn de les
terrasses en què ha “demonitzat
el sector” de la restauració. L’ho
teler Pau Guardans (Único Ho
tels) es va mostrar desil∙lusionat
perquè l’èxit turístic de Bar
celona no s’està aprofitant per
impulsar altres sectors, com el de
la cultura.
Els anteriors van formar una
taula de ponents que, després de

Crítiques d’hotelers,
restauradors i
comerciants a
la “demonització”
oficial del turisme

INMA SAINZ DE BARANDA

Eva Martín (Tiendeo), Pau Guardans (Único Hotels), Artemi Nolla (AN Grup), Eduardo Ceballos (Neinver), Anna Gener
(Aguirre Newman) i Marc Bonavia (SitMobile) a l’escenari d’El Molino amb el moderador, el periodista Enric Sierra

Els representants
del sector privat
convocats per Barcelona
Oberta creuen que
el ressò de la seva veu
a l’Ajuntament és escàs
RAMON SUÑÉ
Barcelona

Una nombrosa representació de
l’empresariat barceloní, vinculat
sobretot als sectors del comerç,
el turisme i la restauració, van
llançar ahir des de l’escenari d’El
Molino un clar avís a l’alcaldessa

Ada Colau. Gabriel Jené, presi
dent de l’associació Barcelona
Oberta, va resumir al final de la
sessió convocada per aquesta
unió de comerciants un senti
ment generalitzat entre molts
agents del sector privat, que ob
serven amb preocupació algunes
de les polítiques i missatges que
emanen del govern municipal i
que, a parer, impedeixen que la
capital catalana i la seva àrea
d’influència desenvolupin tot el
potencial que atresoren. “Com a
empresaris –va dir Jené–, ens
hem de reivindicar. No estem te
nint la representativitat ni el res
pecte que ens mereixem com a
agents econòmics d’aquesta ciu

tat i com a generadors de riquesa
i d’ocupació”.
La II Summit de Barcelona
Oberta va congregar represen
tants d’empreses consultores,
promotores immobiliàries, hote
leres, petits i mitjans comerços,
grans superfícies, restauradors,
patronals, sindicats i operadors
del sector turístic, entre d’altres,
en una sessió que va ser una
posada en comú d’una part de la
societat barcelonina que, en el
millor dels casos, no se sent re
presentada pel discurs oficial de
l’Ajuntament i que, en determi
nats aspectes, percep que les ini
ciatives municipals –la suspensió
de llicències d’establiments tu

rístics, la indefinició normativa
entorn de les terrasses, les políti
ques de mobilitat– no només es
tan perjudicant els seus negocis,
sinó que s’estan convertint en un
llast per a la ciutat en conjunt.
Per l’escenari i la platea del
music hall del Paral∙lel van desfi
lar una vintena llarga de perso
nes que van cantar la canya al
govern municipal, representat
només al final de la sessió per la
regidora de Comerç, la socialista
Montserrat Ballarín. Les queixes
van ploure per tots els flancs.
Marc Bonavia (SitMobile) va la
mentar les traves administratives
que troben els emprenedors dis
posats a apostar per Barcelona.

la conferència inaugural de l’eco
nomista i tertulià Gonzalo Ber
nardos, va donar pas a les inter
vencions de la fila zero. Es van
formular exorcismes contra la
“demonització” (una altra) del
vehicle privat, com els que van
fer Jordi Díez (de les xarxa
d’aparcaments Saba) i Miquel
Donnay (Consell de Gremis). Pe
re Chias, del Gremi de Restaura
ció, va dir que els seus associats
se senten com l’ase dels cops
d’aquesta administració, i es va
queixar de la falta d’interlocució
amb l’Ajuntament. I, sens dubte,
una de les intervencions més
contundentment crítiques amb
el govern municipal va ser la del
president de l’Associació Amics
del Passeig de Gràcia, Luis Sans.
No va ser l’únic que va denunciar
que “la veu dels veïns que es
queixen” està “sobrerepresenta
da”. Segons Sans, si només s’es
colten aquestes veus i s’ignoren
les dels empresaris, Barcelona es
convertirà en una ciutat “entot
solada” que es conformarà a viu
re dels rèdits del passat.c

Endesa retira 2,5 quilòmetres d’una
línia elèctrica que passa per Collserola
DAVID GUERRERO Barcelona

La companyia elèctrica Endesa
ha fet desaparèixer un tram de lí
nia elèctrica de mitjana tensió
que passava pel parc natural de la
serra de Collserola, a l’altura de
Can Masdeu i l’antic hospital de
Sant Llàtzer, al districte d’Horta
Guinardó.
Els operaris han desballestat
durant els últims dies 2,5 quilò
metres de cable d’11 kV i els 27
suports corresponents de fusta,
formigó i metall que han donat
servei durant unes quantes dèca
des. Els esportistes i caminants
que ahir passaven per la zona
s’aturaven a observar els operaris
que retiraven les altes torres, tot i

que abans d’aquesta part de la fei
na més vistosa es va estar treba
llant durant diversos mesos en
les tasques de soterrament de la
línia elèctrica. El tècnic respon
sable de l’actuació, Manuel Gon
zález, destaca que “amb el nou
sistema es redueix fins a deu ve
gades el temps de reacció davant
una incidència”, ja que a partir
d’ara la instal∙lació es pot alimen
tar des dels dos extrems perquè
passa a formar part d’una xarxa
mallada.
Es beneficiaran de les millores
els veïns dels barris de Canyelles,
Roquetes i Torre Baró. A més de
dotar de més garanties la infraes
tructura elèctrica, “s’elimina
l’impacte visual de les infraes

tructures elèctriques al pulmó
verd de Barcelona”. La compa
nyia elèctrica ha invertit 155.000
euros en les obres, que inclouen
la construcció d’un nou centre
transformador a la zona i la refor
ma del que ja existia per incorpo
rar elements aïllants que el doten
de més robustesa.
Els 2,5 quilòmetres retirats du
rant els últims dies s’afegeixen
als més de quaranta que s’han eli
minat al llarg dels últims vint
anys a Collserola. En alguns ca
sos es troben en punts de difícil
accés i fins i tot requereixen el
suport d’helicòpters. Els treballs
duraran anys, ja que encara que
den uns 80 quilòmetres de línies
aèries en aquest espai natural.c

GEMMA MIRALDA

Tasques de desmuntatge d’una de les torres de mitjana tensió

