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seu ja extinent d’alcalde, el socia
lista Jaume Collboni. Divendres
Colau va llegir un manifest amb els
exalcaldes Xavier Trias i Jordi He
reu. La veritat, però, és que fins
aleshores la seva implicació en la
candidatura havia resultat discre
ta. Aquesta fotografia va ser una
iniciativa dels comerciants de Bar
celona Oberta, dels principals ei
xos comercials de la ciutat. Els ges
tos també han de semblar creïbles.
A la plaça Sant Jaume, Trias, ja
comalíderdel’oposiciómunicipal,
va responsabilitzar del que havia
passat tant l’Estat com l’Ajunta

Grups d’empresaris,
farmacèutics i metges
lamenten l’oportunitat
perduda i demanen
una reacció

LLIBERT TEIXIDÓ

La torre Glòries, un altre cop amb els llums apagats, ara haurà de buscar nous inquilins

La derrota genera un aspre
intercanvi de retrets polítics
Algunes veus
de la societat civil
demanen a les
administracions que
col∙laborin per
reconduir la situació
LUIS BENVENUTY
Barcelona

La desqualificació barcelonina en
la cursa de l’Agència Europea del
Medicament es va convertir ahir
en el retret creuat que faltava per
alimentar una tensió política que
es resisteix a minvar. Uns i altres es
van afanyar a culparse. A molts
amb prou feines els van caldre 280
caràcters. Fins i tot a Eurovisió hi
ha més autocrítiques. Les imatges
de consens dels últims dies ara

semblen fràgils, simbòliques i tar
danes. La unitat d’aquest cap de
setmana es va diluir com una aspi
rina efervescent. I algunes veus de
la societat civil van destacar la im
portància de recuperar la col∙labo
ració, de marcar d’una vegada un
punt d’inflexió.
Un dels primers a reaccionar a
les xarxes va ser el coordinador ge
neral del PP Fernando Martínez
Maillo, que va donar l’enhorabona
a l’expresident de la Generalitat
Carles Puigdemont. “Esperem que
aquest sigui l’últim efecte negatiu
del procés independentista”. Al
cap de poc Puigdemont llançava
lesculpesalGoverndelPPial’apli
cació del 155. Albert Rivera va dir
que tot és resultat del “cop separa
tista”, mentre que Pedro Sánchez
va evitar buscarne responsables.
Se’n va encarregar el diputat socia
lista José Zaragoza, que va asse

nyalar l’alcaldessa Ada Colau, que
fa uns dies va trencar el pacte del
govern amb el PSC a Barcelona. I
més tard l’alcaldessa Colau també
aprofitava el terç per reafirmarse
en les seves posicions. “Barcelona
eralamillorcandidaturaenl’àmbit

La torre busca llogaters
]La candidatura de Barce

lona a l’Agència Europea del
Medicament (EMA) dispo
sava de la torre Glòries per
què es pogués ocupar l’ende
mà de ser declarada seu
d’aquest organisme. La im
mobiliària Merlin, propietà
ria de l’immoble d’oficines
buit des que Agbar es va
traslladar al passeig de la

Barcelona alerta dels dèficits del bo social
per combatre la pobresa energètica
BARCELONA Redacció i agències

El 43% de la població atesa per po
bresa energètica per l’Ajuntament
de Barcelona no es podrà acollir al
bo social que ha impulsat el Govern
espanyol, segons estimacions fetes
pel Consistori, que ja feia mesos
que alertava que el bo deixaria fora
moltíssima gent. L’Ajuntament xi
fra en un 60% el percentatge que ni
tansols estariaprotegitd’untallper
motius econòmics si no fos per la

llei 24/2015. En aquest sentit, ha
encarregat un informe jurídic que
considera que la normativa catala
na continua plenament vigent mal
grat la regulació del bo social.
El govern municipal aposta per
compatibilitzar les dues eines i ins
ta les empreses subministradores a
signar convenis per concretarho.
La tinenta d’alcaldia de Drets Soci
als, Laia Ortiz, va explicar ahir que
jamantenenreunionsamblescom
panyies i que Endesa s’ha compro

tècnic –va penjar a Twitter–. Ni la
DUI ni el 155 no hi han ajudat,
menys hi ajudarà que ara uns acu
sin els altres”. I en un altre tuit va
donar les gràcies per la seva bona
feina a la ministra Dolors Montser
rat, a l’exconseller Toni Comín i al

mès a no fer cap tall aquest hivern.
En roda de premsa, Ortiz va insistir
que aquest bo social està fet “sense
tenir en compte els municipis i les
administracions”, sense aportar, a
més a més, el finançament per co
brir els descomptes que preveu. El
Consistori calcula que això podria
suposar entre mig milió i l’1,67 mili
ons d’euros. En aquest sentit, va ex
plicar que l’Ajuntament ha encar
regat dos informes, un de social i un
altre en matèria jurídica, i està ava

Zona Franca, esperava el
desenllaç final per definir el
futur de l’edifici. De fet,
abans que es proposés la
icònica torre de Jean Nouvel
com a seu de l’EMA, els seus
propietaris ja havien anunci
at que tenien intenció de
llogarla a diverses empreses
i no a una única companyia, i
és el que finalment farà.

luantsiimpugnaeldecretqueregu
la aquest bo per la “indefensió” que
genera per a les administracions.
L’informe social es basa en les
10.000 persones ateses pel Consis
tori aquest any, ja sigui a través dels
serveis socials o dels punts d’asses
sorament energètic. El 43% queda
rien fora d’aquest bo i no es podrien
acollir als seus descomptes, ja que
no quedarien enquadrades ni en la
categoria de consumidor vulnera
ble ni en la de vulnerable “sever”. El
60%deltotal,amés,quedariendes
protegides del principi de precau
ció i se’ls podria tallar el subminis
trament. El 18% serien catalogades
comaconsumidorvulnerable(amb
un 25% de descompte en la factu
ra), però no estarien protegides

ment “per la seva falta de liderat
ge”. El republicà Alfred Bosch va
preferir subratllar la falta d’entre
ga de Mariano Rajoy. A l’altre cos
tat, Carina Mejías, de Ciutadans, i
Alberto Fernández, del PP, van co
incidir a llançar les culpes del fet al
procésindependentista.Iamesura
que avançava la tarda la cascada de
retrets de tots els colors augmenta
va, així com l’ús de termes com fa
nàtics, botxins, autoritaris, porres...
I en aquest clima una mica cris
pat la plataforma professional de
dicada a l’atracció de talent Barce
lonaGlobalvadestacarque“lafalta
d’un marc estable de col∙laboració i
lleialtat entre les administracions
públiques” va torpedinar un pro
jecte que, des d’un punt de vista
tècnic, semblava que arribaria al fi
nal. “Barcelona té les mateixes
condicionsqueAmsterdam–vadir
Gonzalo Rodés, president de Bar
celona Global–. Hem perdut per
què tenim un problema polític, pe
rònoéselmomentd’exigirrespon
sabilitats, sinó que els sectors
públic i privat s’asseguin per deci
dir què fem, quins turistes atraiem,
quines fires celebrem... i definir la
nostra agenda fins al 2029, fins a la
commemoració de la fira que ens
va posar al mapa”. No va ser l’única
mostra de decepció de la societat
civil, i no només de la catalana. La
indústria farmacèutica espanyola
va assegurar que “Barcelona cons
tituïa una candidatura excel∙lent”.
La Confederació Espanyola d’Or
ganitzacions Empresarials va dir
que el principal escull va ser la in
seguretat jurídica. El sindicat Met
ges de Catalunya va demanar a les
administracions que reaccionin
“per reflotar el sistema sanitari”.c

d’untall,iel37,6tindrienlamàxima
protecció, amb un descompte del
40% i sense que se’ls pogués tallar
el subministrament.
El Consistori també ha encarre
gat un altre informe, en aquest cas
jurídic, que considera que la llei
24/2015, contra la pobresa energè
tica, aprovada pel Parlament conti
nua vigent, cosa que permet conti
nuar actuant per evitar els talls de
subministrament. En aquest sentit,
recomana establir ara els mecanis
mes per compatibilitzar ambdues
eines, el decret del bo social que ha
entratenvigoral’octubreilalleica
talana. A parer del govern munici
pal, la millor manera de concretar
això és a través de la signatura de
convenis amb les empreses.c

