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NOTÍCIA COMPLETA

La Barcelona de Trias encén les
ires veïnals
Onada de mobilitzacions contra la decisió de l’alcalde de CiU de
privatitzar el Port Vell i convertir altres espais públics en recintes
destinats a l’oci i al turisme de luxe

Xavier  Trias  va  presentar-se  a  les  municipals  de  2011  anunciant  que
simplificaria  els  tràmits  administratius  i  augmentaria  les  partides  per  a

serveis bàsics. En un primer moment, el seu mandat va gravitar sobre aquests eixos, que també pressuposaven contenir la
despesa i buscar amplis consensos davant les escadusseres arques públiques.

Després d’un any i mig, però, l’alcalde de CiU ha optat per una política business friendly que, segons la majoria d’entitats i
grups d’esquerra, ha oblidat demandes tan necessàries com la remodelació de la plaça de les Glòries, el Bon Pastor o l’eix
Sagrera. A aquesta paràlisi, cal afegir-hi la privatització d’escoles bressol, l’incompliment de construir un parc d’habitatge de
lloguer a preus assequibles o de garantir equipaments per a Ciutat Meridiana i altres barris especialment depauperats. En lloc
d’això,  «Trias desplega un model  de ciutat més pensat per al  turista  que  per  al  ciutadà».  Així  ho denuncia la  Federació
d’Associació de Veïns de Barcelona (FAVB), que posa com a exemple el projecte de l’Ajuntament de remodelar el passeig de
Gràcia per convertir-lo en una artèria comercial d’alt nivell, restringir els accessos al Parc Güell, augmentar les tarifes del Bicing
o privatitzar el Port Vell  perquè esdevingui un emplaçament per a iots de luxe. Un projecte contra el qual lluiten diverses
entitats de la Barceloneta, conscients que l’operació pot alterar la fesomia i la cultura marítima de l’històric barri pesquer.

Urbanisme excloent
Amb  el  suport del  consistori, l’Autoritat  Portuària de  Barcelona  (APB) i  Salamanca  Group,  de la  mà  de Marina  92,  volen
impulsar una reforma del Moll que exclouria de la Rambla marítima un espai de pas per als ciutadans. Davant de la seva
presentació,  a  l’abril  passat,  un  conjunt  d’entitats  van  constituir  l’anomenada  Plataforma en  Defensa  del  Port  Vell,  que
d’aleshores ençà intenta aturar el faraònic projecte, sobre el qual han reclamat una moratòria per vulneració sistemàtica de
l’accés a la informació i una consulta vinculant per expressar-ne el rebuig.

«Pot crear un reducte de mega-rics al costat d’un barri castigat per la pobresa i l’exclusió social», afirmen des de la Plataforma,
que exhibeix un estudi segons el  qual l’operació no aportarà valor afegit  ni servirà per millorar el  desenvolupament de la
Barceloneta, sinó ben al contrari. D’acord amb aquest estudi, els nous llocs de treball estaran concentrats en l’àmbit turístic del
Moll. «Un model dependent i costós, ja que les infraestructures i el seu posterior manteniment serien a càrrec del  sector
públic», asseguren.

La plataforma indica que «el projecte no genera sinergies entre la població autòctona i les seves necessitats reals. «Més aviat,
som davant d’un model  de negoci  els beneficis del  qual es  concentren principalment  en  l’operador privat, en  aquest cas
l’empresa concessionària Salamanca Investments», citen els experts.

A la conversió del Port Vell també s’hi refereix l’exregidora de Ciutat Vella, Itziar González, per a qui «una minoria econòmica i
empresarial, amb el  suport del govern municipal, està sobreexplotant el turisme, perjudicant i  deshumanitzant un barri de
pescadors i d’origen obrer», en al·lusió a la Barceloneta, que l’any passat ja va mobilitzar-se contra la instal·lació de l’Hotel
Vela a causa dels impactes que provoca sobre el medi i la trama social de l’entorn. Segons González, el model de ciutat que
promou l’Ajuntament de CiU només afavoreix els interessos d’una minoria, «convertint serveis en àrees de negoci, i drets en
mercaderies».

Un altre front de protesta es troba al Parc Güell, on Xavier Trias preveu el seu tancament perimètric i per torns argüint la
saturació de turistes que el visiten. Un fet que suposaria un greu perjudici per als residents del barri de la Salut, que fins ara
l’utilitzen de connector amb les seves cases i diversos equipaments. Des de la plataforma Defensem el Parc Güell, constituïda
per respondre  a  la  mesura,  la  decisió  de l’Ajuntament s’inscriu en la tendència de discriminar una part de  la població de
determinats espais, quan amb els ingressos del Museu Gaudí, que hi ha al seu interior, n’hi hauria prou per mantenir el Parc.
«També es  podrien  explorar  altres  vies,  entre  les  quals  la  fixació  d’una  taxa  d’estada  hotelera,  com  fan  moltes  ciutats
europees», planteja la plataforma.

Aquesta xarxa d’entitats tem que, tot i aconseguir de Trias l’ajornament de la mesura fins al gener de 2013, l’operació s’acabi
aplicant sense sotmetre’s a consulta. Amb tot, la plataforma retreu a l’alcalde de CiU que aposti per una ciutat encarada al
«turisme permissiu», com es demostra amb el cas del Port Vell o amb les molèsties que els busos turístics estan provocant en
diferents zones de la ciutat. Una Barcelona que, a parer de la FAVB, es gira d’esquena a les demandes veïnals mentre esdevé
«un gran parc temàtic carregat de souvenirs turístics».

*Aquesta informació la trobaràs complerta al setmanari EL TRIANGLE que està als quioscos.

Tornar a la portada

(0 en total)

ENVIA'NS EL TEU COMENTARI

Últimes notícies de la secció Al Carrer

Recoder ja té damunt la taula dos recursos contra
la privatització d’ATLL 

Recoder ja té damunt la taula dos recursos contra
la privatització d’ATLL 

La PAH denuncia que les propostes de CiU, PSC i
PP no aturaran els desnonaments

Els iaioflautes ocupen la tenda de Movistar de
plaça Catalunya per reclamar la readmissió de
Marcos Armenteros 

Estudiants de la UAB demandaran la Generalitat
per l’augment de les taxes universitàries 

Categories

Al Carrer, Actualitat IPHONE.

Dissabte, 24 de novembre de 2012 www.eltriangle.eu

El personatge
El cantautor Paco Ibánez
defensa el dret a la
independència de
Catalunya a 'El Periódico'

La xifra

53,3%
ACTUALITAT TERRITORIS OPINIÓ CONFIDENCIAL ENTREVISTES ANÀLISIS VÍDEOS HEMEROTECA

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/11/la_barcelona_de_...

1 de 2 24/11/2012 20:43



Autor:

Comentari:

Codi:

* Camps obligatoris Enviar

 (Nom cognoms) *

*

  *

Portada  Hemeroteca  Cercador  Contactar  Avís legal  Publicitat  Qui Som  On estem
XHTML  CSS  RSS  ComitiumSuite  Desenvolupat per BabSoft

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/11/la_barcelona_de_...

2 de 2 24/11/2012 20:43


