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Colau s’enfronta a la seva
sisena reprovació del mandat
La suposada deficient
execució del pla de
barris, que el govern
nega, podria ser
el desencadenant
de la nova censura
RAÚL MONTILLA
Barcelona

On n’hi ha dos n’hi ha tres. I, en el
cas de l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, pot ser que on n’hi ha
cinc n’hi hagi sis. Avui Colau po
dria ser reprovada per sisena ve
gada en aquest mandat, un altre
acte de censura de la seva gestió,
en aquest cas pel que fa a un dels
projectes estrella del seu govern:
el pla de barris. La reprovació es
plantejarà en un ple extraordinari
de només una hora en què l’oposi
ció tornarà a afirmar que el pla de
barris està executat (obres finalit
zades) molt per sota del previst: al
voltant d’un 6%. De tota manera,
des del govern local s’assegurarà
el contrari, és a dir, que se n’ha
executat un 67%, malgrat que en
aquesta afirmació hi introduei
xen un matís per fer referència a
“adjudicat i contractat”.
“Han convertit el pla de barris
en una gran xocolatada”, va asse
gurar ahir la portaveu socialista,
Carmen Andrés. “És una foto i un
titular de fum que no s’ha traduït
ni en el que diu el titular ni en la
foto que voldrien els ciutadans”,
va assegurar el regidor d’ERC,
Jordi Coronas. “Només fa falta
anar als consells de districte per
veure com s’està executant i
escoltar les queixes dels veïns”,
va manifestar el portaveu del
PDECat, Jaume Ciurana. Des del
govern local es va negar tot: “És
una estratègia electoralista”, va
apuntar la tinenta d’alcalde d’Ur
banisme, Janet Sanz, sobre les
crítiques de l’oposició, i va argu
mentar que es tracta d’“un projec
te central” que, va assegurar, ha
“millorat la vida de la gent”. “El
pla de barris s’està desenvolupant
correctament”, va dir.
Sigui com sigui el ple, tot i que
només sigui per la sisena reprova
ció –de les cinc anteriors, tres van

La regidora d’ERC
Trini Capdevila
anuncia que no es
tornarà a presentar
a les eleccions

L’edifici històric de la Ciutadella es deteriora mentre l’ocupen un grup de menes

Un sabotatge en 23 centres de
transformació elèctrica d’Endesa
va provocar ahir que 7.000 habi
tatges de Barcelona quedessin
sense subministrament elèctric
durant set hores. L’origen dels
talls, segons fonts de la companyia
elèctrica, va ser el boicot d’alguns
dels treballadors de la subcon
tractada Elecnor, “amb els seus

ANGELA SILVA

L’Hivernacle espera la reforma prevista per al 2015
]L’Hivernacle, obra de

Josep Amargós, és un dels
edificis històrics del parc
de la Ciutadella. Juntament
amb el Museu Martorell,
l’Umbracle i el castell dels
Tres Dragons, va ser cons
truït a finals del segle XIX
amb motiu de l’Exposició
Universal del 1888. L’Hiver
nacle, durant aquella efemè
ride, va ser saló de festes i
de conferències. Va ser una
època d’esplendor que al
llarg de la història va tornar
a reviure (a finals del segle
XX va acollir una cafeteria
i va ser escenari de casa
ments i d’enregistraments),
però que ara sembla oblida

da. El deteriorament es re
ferma en una estructura
singular que, a més a més,
està catalogada. “Reclamem
que es posin en marxa les
obres urgentment”, va sol∙li
citar ahir Neus Munté, la
número tres de la candida
tura de JxCat a Barcelona
amb el portaveu del PDE
Cat, Jaume Ciurana. Aquest
grup portarà l’inici de la
rehabilitació de l’edifici –les
obres havien d’haver co
mençat l’any 2015– a la co
missió d’Urbanisme de di
mecres que ve. “Això és una
altra mostra de la inacció
i de la poca importància
que té (per al govern de

Un sabotatge associat amb una vaga
laboral deixa sense llum 7.000 abonats
FEDE CEDÓ
Barcelona

ser per la inseguretat, i dues, per la
gestió econòmica–, té molts punts
per convertirse en un nou balanç
negatiu del govern de Colau, al
qual, d’altra banda, la convoca
tòria de les eleccions generals del
28 d’abril ha deixat sense temps
per fer els seus propis balanços a
so de bombo i platerets per les res
triccions comunicatives deriva
des dels nous comicis i que censu
ren la publicitat de qualsevol obra
de govern des del 5 de març pas
sat. Tot i que ahir ERC va denun
ciar un nou web municipal en què
s’expliquen algunes de les obres
de govern, “pròpies i no”, va pre
cisar Coronas. Els republicans ja
han sol∙licitat un informe jurídic
sobre la seva legalitat i han dema
nat saber què ha costat.
Serà un ple estrany que s’ha en
caixonat entre dues comissions:
al matí tindrà lloc la de Drets So
cials, i a la tarda, la d’Economia i
Hisenda, que, amb les de dime
cres (Presidència i Urbanisme),

treballadors en vaga” fins a princi
pis d’abril. Endesa va denunciar
els fets davant els Mossos d’Es
quadra perquè, a part de les mo
lèsties als clients, hi va haver des
perfectes a les instal∙lacions.
A partir de les sis del matí milers
de clients van col∙lapsar les cen
traletes de telèfon d’Endesa i de
l’Ajuntament de Barcelona per re
clamar per l’apagada. La incidèn
cia va afectar especialment els
barris del nord i l’est de Barcelona,

com el Carmel, Guinardó, Vallcar
ca, Sant Martí i Penitents. Precisa
ment els treballadors de l’empresa
Elecnor que estan en vaga són els
que estan contractats per reparar
les avaries que tenen lloc a la ciu
tat. Des d’Endesa van exigir ahir a
Elecnor que complís els serveis
mínims decretats o que atengués
les reclamacions a través d’altres
empreses subcontractades.
La falta de subministrament en
diversos barris de Barcelona va

l’alcaldessa Ada Colau) el
patrimoni de la ciutat”, va
insistir Munté davant d’un
edifici que ahir al matí era
un anar i venir de menes,
amb els vidres trencats, amb
informe de façana caiguda,
ple de brutícia, de cartrons
i de matalassos. Fonts mu
nicipals van explicar que
l’empresa que havia de fer
la rehabilitació l’any 2015 es
va presentar en concurs de
creditors, de manera que les
obres es van aturar imme
diatament. I que, arran
d’aquesta situació, es va
posar en marxa un altre
projecte executiu que
s’està acabant de redactar.

provocar una situació caòtica a
primera hora del matí. A part del
fet que els habitatges i els comer
ços no disposessin de llum elèctri
ca, els semàfors van deixar de fun
cionar.
La plantilla d’Electorn SA de
Montacada i Reixac va anunciar
que la vaga duraria fins a comen
çaments d’abril, en desacord, se
gons el sindicat CC.OO., amb els
conceptes salarials a la nòmina.
Els mateixos treballadors van de
clarar ahir que la relació entre les
empreses, tant l’adjudicatària del
servei, Endesa, com la subcon
tractada Elecnor “és molt tensa”,
per la qual cosa els atribueixen el
conflicte i, per tant, la proliferació
de sabotatges reivindicatius. Els

prolongaran la forta sensació de
balanç impulsat per l’oposició. De
fet, els socialistes han sol∙licitat
compareixences polítiques en to
tes les sessions, i no precisament
per aplaudir l’obra del govern...
Seran sessions intenses en què
es tractaran el mercat de la misè
ria, la inseguretat, la presumpta
mala gestió de les arques munici
pals, el deficient equipament de la
Guàrdia Urbana o el futur de la
USP, la falta d’inversions... Tor
narà la polèmica sobre el futur del
Macba i el CAP del Raval, la ubi
cació de l’escola Entença –els
familiars de la qual es van tancar
dies enrere a l’Ajuntament–. I
també es parlarà del futur dels
visualitzadors dels pisos turístics,
de nou del pla de barris i de la falta
d’habitatge. Seran comissions en
què també s’abordaran qüestions
tècniques i administratives –es
pecialment a la d’Urbanisme de
dimecres–, perquè són sessions,
com el ple d’aquest mes, de final
de mandat. Perquè el ple de l’abril
–que es podria traslladar als pri
mers dies de maig–, com va as
senyalar ahir la regidora d’ERC
Trini Capdevila quan va anunciar
que no es tornarà a presentar a les
pròximes eleccions, serà “el del
comiat i el de la llagrimeta, però el
d’aquest mes no és el cas”.c

sindicats com CC.OO., que van
emetre una nota de premsa en re
presentació dels operaris d’Elec
nor, van rebutjar que els sabotat
ges fossin obra de treballadors de
l’empresa i van considerar “una
gran irresponsabilitat” d’Endesa
acusar els operaris subcontrac
tats.
El subministrament elèctric es
va anar restablint gradualment
fins que es va rebaixar la incidèn
cia a 3.000 famílies a mig matí. A
primera hora de la tarda els abo
nats afectats ja només eren un mi
ler. Tot i això no descarten que hi
pugui haver més incidències, per
la qual cosa ja han demanat la in
tervenció dels cossos de segure
tat.c

