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GRAN BARCELONA

UN ANY
deL CANVI

POLÍTIQUES SOCIALS 3 L’1 de juliol es complirà un any de l’arribada de Xavier 
Trias a l’alcaldia. EL PERIÓDICO publica una sèrie amb el balanç del mandat. 3

l’opinió de representants d’oenagés
ROSA BALAGUER

«És imprescindible que 
l’alcalde aposti encara més 
per una política ferma i 
decidida de suport a les 
famílies de la ciutat que es 
van quedant sense recursos. 
Pensem que la lluita contra la 
pobresa és el tema prioritari, 
per sobre d’ordenances de 
civisme. Li demanem que 
garanteixi el 100% de la beca 
de menjador, és una mesura 
clau per mantenir les 
oportunitats educatives i de 
salut dels nens».

CASAL DELS INFANTS

«Li demanem que 
garanteixi les beques 
de menjador»

«L’ajuntament ha sabut posar sobre la taula qüestions importants 
com les de les persones sense sostre que viuen en solars buits i 
assentaments. Amb tot, ens preocupa veure com es rescaten 
entitats i no persones. Es necessiten més pisos de lloguer 
assequible, accions per a l’ocupació...»

JORDI ROGLÁ CÀRITAS DE BARCELONA

«Són necessàries més ajudes bàsiques»

SALVADOR BUSQUETS

«Hi ha sensibilitat i 
preocupació davant el 
creixement de la pobresa, 
cosa que ha evitat que 
algunes persones caiguessin 
en una situació d’exclusió, 
però també hi ha dificultat per 
donar resposta des d’uns 
serveis socials que estaven 
inacabats i ara, a més, 
desbordats. Valorem la feina 
per generar un bon model 
d’atenció a les persones 
sense llar iniciada en l’anterior 
legislatura».

ARRELS FUNDACIÓ

«Hi ha sensibilitat 
davant l’augment 
de la pobresa»

TERESA CRESPO

«S’ha mantingut el model de participació de les entitats gràcies a 
l’acord ciutadà d’inclusió social, però la restricció econòmica ha 
destruït el model d’excel·lència de les guarderies. L’èmfasi en 
polítiques d’ordre denota un model de ciutat de cara a l’aparador, 
que vetlla per la imatge».

ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ SOCIAL

«S’ha destruït el model de guarderies»

ÀNGELS GUITERAS

«La inversió en polítiques 
socials en els pressupostos 
del 2012 de l’ajuntament ha 
augmentat. Celebrem la 
prioritat en la inversió social, 
però no podem deixar d’exigir 
que el consistori doni prioritat 
al benestar de les persones i 
l’atenció als col·lectius més 
vulnerables. Ha arribat el 
moment de sumar esforços 
entre les entitats i 
l’Administració local per 
poder construir una 
Barcelona més social».

TAULA DEL TERCER SECTOR

«Celebrem la 
prioritat en 
inversió social»

JOSEP MARQUÈS

«Creu Roja ha continuat amb la col·laboració que estava realitzant 
des d’abans de l’inici del mandat. S’han ampliat alguns convenis, 
especialment els dedicats a persones i col·lectius en situació de 
vulnerabilitat, de manera que el nou govern s’ha mostrat sensible 
a la situació de crisi».

CREU ROJA DE CATALUNYA

«El nou govern és sensible a la crisi»

L’espiral de la pobresa
Trias s’ha ajustat el cinturó però al mateix temps 
ha donat prioritat a les polítiques socials

el consistori ha elaborat un nou pla que 
definirà els objectius per als pròxims anys

ROSA MARI SANZ
BARCELONA

F
a un any, quan Xavier Trias 
ocupava la butaca de l’alcal-
dia de l’ajuntament de 
Barcelona amb la pretensió 

d’enarborar la bandera de les políti-
ques socials i convertir-les en priori-
tàries durant el seu mandat, ja pla-
nava sobre aquesta declaració d’in-
tencions la realitat de les retallades 
de la seva Administració amiga, la 
Generalitat, que no han fet altra co-
sa que endurir la situació d’uns bar-
celonins que tampoc han vist més 
agilitat en els tràmits socials. Han 
passat 12 mesos, durant els quals 

certament el grup municipal nacio-
nalista ha impulsat serveis per a les 
persones que s’han vist desbordats 
per la crisi, però al llarg dels quals 
també ha assumit certes partides 
que no li corresponien amb la finali-
tat d’esmorteir el mal d’aquestes ti-
sorades, com avançar l’antiga pirmi 
a persones amb extrema necessitat 
quan la van veure frenada o assumir 
totes les beques de menjador esco-
lars per pal·liar el drama de moltes 
famílies.
 No obstant, mentre amb aquestes 
mesures ha ratificat que les perso-
nes són el més important, fet que es 
fa evident amb un augment de ser-

veis i algun anunci (amb poques con-
crecions, de moment) de futures mi-
llores per a l’atenció a les persones 
amb més necessitats, alhora que una 
contenció de la despesa en fastos 
que el consistori ara no es pot per-
metre (com una gran celebració del 
20 aniversari dels Jocs), certes decisi-
ons respecte a altres àmbits han po-
sat un núvol negre a aquesta insisti-
da prioritat. És el cas de la pujada del 
preu del transport, la reducció del 
personal i l’augment de ràtio a les 
guarderies públiques (en definitva, 
un canvi de model de gestió) i la reta-
llada de programes d’ocupació de 
l’agència local Barcelona Activa.

33 El negociat social que té al cap-
davant la regidora Maite Fandos ha 
vist augmentar el seu pressupost 
dels 116,6 milions de l’any 2011 a 
126,7 milions aquest 2012. Una pu-
jada que ha estat bastant notable 
en programes que cobreixen ne-
cessitats bàsiques, que han vist 
créixer dramàticament la deman-
da, com són l’atenció domiciliària 
(de 47 a 53 milions), els menjadors 

públics (d’1,6 milions a 2,8) o la no-
va partida destinada a emergènci-
es derivades de l’actual crisi, dota-
da amb dos milions d’euros més, 
cosa que ara mateix la fa disposar 
de quatre. També ha millorat el 
temps d’espera per rebre un aparell 
de teleassistència, que en aquests 
moments és d’unes tres setmanes, 
quan la demora havia arribat a ser 
de mesos.

Més recursos i nous serveis pel 
dramàtic augment de la demanda
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	 El	que	no	té	discussió,	i	aquí	hi	
ha	les	xifres,	són	les	millores	que	
hi	ha	hagut	en	alguns	serveis	soci-
als	que	beuen	d’un	pla	municipal	
d’inclusió	social	gestat	pel	bipar-
tit	(PSC	i	ICV-EUiA),	i	que	ara	serà	
renovat	per	CiU	i	les	entitats	soci-
als	que	hi	han	treballat	en	els	úl-
tims	mesos.	I	és	cert	és	que	no	se-
ria	just	que	amb	l’augment	de	
precarietat	tot	l’esforç	recaigués	
únicament	en	les	entitats	socials,	
que	estan	totalment	desborda-
des,	i	l’ajuntament	no	posés	un	
plus	en	aquest	àmbit.
	 Com	a	novetats	d’aquesta	era	
Trias,	quan	encara	falta	conèixer-
se	amb	detall	el	futur	pla	munici-
pal	d’inclusió	que	ja	s’ha	ultimat	
i	serà	presentat	ben	aviat,	ja	estan	
anunciats	la	construcció	del	nou	
Centre	d’Urgències	i	Emergènci-
es	Socials	de	Barcelona	(que	po-
drà	albergar	usuaris	en	les	seves	
instal·lacions	durant	les	24	hores	
de	tots	els	dies	de	l’any);	un	futur	
equipament	que	serà	referent	per	
a	adolescents,	la	franja	d’edat	que	
CiU	considera	que	l’anterior	go-
vern	va	oblidar;	un	altre	que	ser-
virà	per	acollir	famílies	que	han	
perdut	el	pis,	i	que	naixerà	com	

un	pas	previ	fins	a	trobar	una	so-
lució	que	sigui	més	adequada,	i		fi-
nalment,	l’ampliació	de	la	xarxa	
d’albergs	per	a	persones	sense	
sostre,	amb	una	xifra	que	ha	cres-
cut.

SUPORT ALS DESNONATS /	I	també	
com	a	propi,	però	aquesta	vegada	
ja	en	marxa,	el	consistori	ha	esta-
blert	un	protocol	urgent	en	situa-
cions	de	desallotjament	amb	el	
Col · legi	 de	 Procuradors	 de	
Barcelona,	de	manera	que	ja	pot	
conèixer	per	endavant	tots	els	ca-
sos	i	actuar	de	manera	preventiva	
amb	les	persones	afectades.	Com	
que	aquests	casos	en	el	transcurs	
dels	últims	mesos	han	estat	dra-
màticament	habituals,	el	nom-
bre	de	pisos	adjudicats	en	la	deno-
minada	taula	d’emergències,	que	
atén	especialment	ciutadans	des-
nonats,	s’ha	incrementat	en	un	
45,2%,	passant	de	31	durant	el	
primer	trimestre	de	l’any		2011	a	
un	total	de	45	en	el	mateix	perío-
de	del	2012.
	 En	definitiva,	es	tracta	d’una	
sèrie	d’ajudes	que	són	ben	rebu-
des	per	les	entitats,	que	aplaudei-
xen	en	general	que	Trias	hagi	aug-
mentat	el	pressupost	destinat	a	
les	persones	i	impulsi	programes	
per	frenar	la	pobresa,	encara	que	
insisteixen	en	la	insuficiència	
dels	recursos	i	en	la	lentitud	amb	
què	arriben	a	les	persones	que	els	
necessiten.	H

Les oenagés insisteixen
que els recursos
són insuficients

33 Joan Mas, Marc Cuixart, Mònica Pagès i Alicia Torra estudien els plànols per rehabilitar la Sala Granados.

FERRAN NADEU

INICIATIVA lIderAdA per INTel·leCTuAls

Campanya ciutadana per 
salvar la sala Granados

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

S
alvem la Sala Granados	és	el	
crit	de	guerra	i	l’eslògan	de	
la	campanya	engegada	per	
un	influent	grup	d’intel-

lectuals	per	conscienciar	la	ciutada-
nia,	els	possibles	patrocinadors	i	les	
institucions	públiques	del	valor	his-
tòric	i	patrimonial	de	la	torre	de	
l’avinguda	del	Tibidabo,	18,	per	recu-
perar-la	com	a	sala	de	concerts,	espai	
documental	i	museístic.	En	aquest	
edifici,	abandonat	i	en	venda,	el	pres-
tigiós	compositor	i	pianista	disposa-
va	d’un	auditori,	d’aules,	d’un	jardí	i	
d’un	petit	apartament	on	perfeccio-
nava	les	seves	partitures.
	 L’edifici	l’hi	va	cedir	el	seu	amic	i	
mecenes,	el	doctor	Salvador	Andreu	
el	1911,	un	any	abans	de	la	inaugura-
ció	de	l’auditori,	que	va	ser	un	esde-
veniment	en	l’alta	societat.	El	2016	
es	commemoraran	els	100	anys	de	la	
mort	de	Granados.	De	cara	a	aquesta	
efemèride,	l’arquitecte	Marc	Cui-
xart,	Alicia	Torra	–filla	de	la	pianista	
Alicia	de	Larrocha–,	la	periodista	
Mònica	Pagès,	el	promotor	musical	
Joan	Mas,	l’advocat	Carles	Pi-Sunyer,	

L’objectiu és que 
la torre de l’avinguda 
del Tibidabo torni a ser 
un auditori de música

Marc Cuixart, Joan 
Mas, Mònica Pagès 
i Alicia Torra presenten 
un pla al consistori

el	compositor	Mauricio	Villavecc-
hia,	besnét	d’Andreu,	i	l’enginyer	
Xavier	Alcalà,	fa	quatre	anys	que	
mantenen	converses	amb	l’assegu-
radora	Reale,	propietària	de	l’immo-
ble,	perquè	Barcelona	recuperi	un	
espai	emblemàtic.
	 «Seria	de	legítima	justícia	en	me-
mòria	d’un	gran	compositor»,	asse-
gura	Pagès.	La	periodista	va	desco-
brir	la	finca	el	2008	quan	va	traduir	
de	l’anglès	al	català	El rossinyol aba-
tut,	la	biografia	novel·lada	sobre	la	
intensa	vida	de	Granados,	escrita	
per	John	Milton.	Llavors,	l’empresa	
de	doblatge	La	Voz	de	España	encara	
tenia	llogats	els	seus	estudis	a	la	tor-
re.	«Vaig	demanar	una	cita	amb	la	di-
recció	de	Reale	i	es	van	assabentar	a	
través	meu	del	valor	històric	de	l’edi-
fici»,	diu.
	 Els	líders	de	Salvem la Sala Grana-
dos	s’han	reunit	en	diverses	ocasions	
amb	directius	de	Reale,	que	en	un	
principi	va	mostrar	interès	a	entrar	
en	el	patrocini,	però	que	aquest	any,	
sense	ni	tan	sols	avisar-los,	va	posar	
en	venda	l’edifici.	Abans	Cuixart,	
que	és	nét	de	Josep	Goday,	autor	de	
la	Casa	de	Correus	i	Telègrafs	i	que	va	

ser	un	personatge	pròxim	al	cercle	
intel·lectual	del	doctor	Andreu,	va	
realitzar	un	informe	tècnic	sobre	
l’estat	de	l’immoble,	plànols	i	un	
avantprojecte	de	reforma	per	recu-
perar	la	sala	original,	que	aquest	
mes	presentaran	a	l’ajuntament.	«El	
preu	[2.200.000	euros]	que	en	dema-
na	la	propietat	és	desorbitat,	fora	de	
mercat	i	més	amb	la	inversió	que	ne-
cessita	la	reforma	de	l’edifici»,	consi-
dera	Cuixart,	autor	de	la	cocteleria	
Gimlet.	La	inversió	en	la	rehabilita-
ció	és	costosa,	ja	que	s’ha	d’adaptar	a	
la	legislació	vigent.

PLA D’OBRES /	«Se	n’ha	de	substituir	la	
coberta	i	l’estructura,	el	forjat	dels	
sòls,	reforçar	els	fonaments	i	els	pi-
lars	i	ampliar	els	vestíbuls»,	enume-
ra.	A	més	d’instal·lar-hi	un	ascensor,	
redissenyar	l’evacuació	d’aigües	i	el	
sistema	integral	de	les	instal·lacions,	
de	la	climatització	i	de	les	comunica-
cions.
	 Joan	Mas	insisteix	que	no	hi	ha	
cap	sala	de	concerts	d’aquestes	ca-
racterístiques	a	la	zona	alta.	«Només	
és	comparable	a	l’Ateneu	Barcelo-
nès	i	al	Casal	del	Metge.	Seria	un	
èxit»,	intueix	el	fundador	de	Taran-
tos	i	Jamboree.	Torra	manifesta	que	
és	qüestió	de	«responsabilitat	histò-
rica»	donar	una	nova	vida	a	l’audito-
ri.	«Hem	de	trobar	mecenes,	petits	
accionistes	i	el	suport	de	les	institu-
cions	públiques».	H

L’Ajuntament	de	Cornellà	va	ex-
pressar	ahir	en	majúscules	la	se-
va	disconformitat	amb	la	decisió	
d’una	jutge	d’anul·lar	el	tanca-
ment	administratiu	d’una	disco-
teca	amb	l’argument	que	aquesta	
actuació	posava	en	perill	25	llocs	
de	treball.	Cornellà	va	decretar	el	
tancament	de	la	discoteca	Capito-
lio	la	setmana	passada	perquè	ex-
cedia	àmpliament	l’aforament	
permès	i,	així,	de	passada,	aten-
dre	les	queixes	dels	veïns	que	es-
tan	farts	dels	sorolls.	Una	jutge	va	
revocar	l’ordre.	Ahir,	l’Ajunta-
ment	de	Cornellà	en	va	tornar	a	
ordenar	el	tancament	pels	matei-
xos	motius	que	el	primer	cop.
	 El	pols	entre	el	municipi	i	l’in-
usual	decisió	judicial	és,	ja	per	si	
sol,	tens.	El	plus	el	va	posar	el	cap	
de	setmana	passat	el	fet	que,	en	
aquest	parèntesi	obert	per	la	jus-
tícia	que	va	permetre	a	la	direcció	
de	Capitolio	tornar	a	obrir,	va	mo-
rir	a	les	portes	de	l’establiment	
un	jove	equatorià	en	una	baralla	

amb	ganivets.
	 El 	 govern	 municipal 	 de	
Cornellà	en	va	decretar	ahir	el	
tancament,	però	va	anunciar	a	
més	que	ha	demanat	una	entre-
vista	a	la	jutge	per	poder-li	expli-
car	de	primera	mà	«l’historial	
d’infracccions	de	la	discoteca»,	
perquè	en	el	decret	de	tancament	
figura	bàsicament	l’incompli-
ment	dels	límits	d’aforament,	
una	falta	que	pot	semblar	en	prin-
cipi	lleu.	En	concret,	els	inspec-
tors	municipals	van	constatar	
l’últim	cop	que	van	anar	al	local	
que	hi	havia	566	persones	a	dins	
quan	el	màxim	permès	són	356.
	 L’Ajuntament	de	Cornellà,	
d’altra	banda,	ha	sol·licitat	a	la	
Conselleria	d’Interior	que	torni	a	
posar	en	marxa	el	dispositiu	espe-
cial	de	vigilància	que	mantenia	al	
sector	Famades,	on	hi	ha	la	disco-
teca	Capitolio,	per	evitar-hi	inci-
dents	les	nits	de	cap	de	setmana.	
Els	agents	de	la	policia	autonòmi-
ca	van	patrullar	fins	al	juliol	del	
2011	la	zona,	mà	a	mà	amb	la	
Guàrdia	Urbana	de	Cornellà.	El	
resultat	d’aquella	col·laboració,	
segons	l’ajuntament,	va	ser	molt	
beneficiós	per	als	veïns.	No	obs-
tant,	passades	les	vacances,	Inte-
rior	en	va	retirar	els	seus	agents,	
lamenta	el	municipi.	H

pOls MuNICIpAl

Cornellà 
planta cara a  
la jutge i torna 
a tancar la 
disco Capitolio

EL PERIÓDICO
CORNELLÀ

L’ajuntament vol explicar 
en persona a la jutge 
l’historial del local


