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Imagen de la Via Laietana de Barcelona.

/ CARLES RIBAS

Comerciantes y vecinos, juntos
por la reforma de Via Laietana
C. BLANCHAR, Barcelona
La demanda de la reforma de la Via Laietana de
Barcelona —que pasa por eliminar un carril de
circulación, ensanchar aceras y revitalizar el comercio—, gana apoyos. Tras su reivindicación inicial, los comerciantes de la zona han sumado a su
El presidente de la Asociación de
Comerciantes de Via Laietana,
Xavier González, lanzó ayer dos
mensajes: que “todos los ejes importantes de la ciudad se han remodelado” y que para el ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau “no
es una prioridad” dar turno a esta calle, una reforma que costaría entre seis y ocho millones de
euros, afirmó.
El Plan de Actuación Municipal del Gobierno habla de “revi-

manifiesto a los grandes gremios del sector, las
asociaciones de vecinos del entorno, el sindicato
CC OO y las patronales, el colegio de Arquitectos,
hoteles o la Fundación del Palau de la Música. Más
de un centenar de organizaciones que creen que
“es la hora” de la Via Laietana.

sar el proyecto existente a partir
de un proceso participativo, para
convertirla en un eje cívico que
sirva para conectar los barrios”.
Un escueto texto que, a priori,
encaja con las peticiones del manifiesto.
La concejal de CiU y exregidora de Ciutat Vella, Mercè Homs,
recordó ayer que el pleno del distrito votó por unanimidad emplazar a Colau a iniciar una reforma
“para la que el anterior gobierno

Colau defiende a la
Guardia Urbana en el
‘caso Garganté’
El concejal de la CUP pide que se archive
la causa por coacciones
EL PAÍS, Barcelona
La alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, se pronunció ayer por
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
primera vez sobre el caso Gar-

lo dejó todo listo, tras eliminar
los autocares turísticos y rehabilitar la plaza de Ramon Berenguer”, entre otras actuaciones.
El título del manifiesto es Por
un nuevo eje cívico, humanicemos
la Via Laietana y defiende convertir esta calle que cruza el distrito
de Ciutat Vella en su idea original cuando se planeó a comienzos del siglo XX: la unión entre el
puerto y la ciudad. El manifiesto
afirma que la calle se ha converti-

tran los cinco minutos en los
que Garganté presionó al facultativo para que atribuyera las
heridas del vendedor ambulante al empujón de un agente y no
a una caída.
“Las imágenes del vídeo son
sorprendentes y no son agradables”, afirmó Colau tras considerar que sería “prudente no juzgar” en un caso que está pendiente de juicio. “En la medida
en que hay un concejal implicado debe ser un juez quien valore la situación. Como alcaldesa
debo evitar politizar esta actuación y ser muy prudente”. La
vista se celebrará el 22 de este

do “en todo lo contrario al objetivo por la que se creó: una barrera física, una herida en el corazón de Ciutat Vella que provoca
que los barceloneses no la sientan suya sino como una anomalía inexplicable en el centro”.
El decálogo que acompaña el
manifiesto recuerda que la reforma de la Via Laietana pasa de
mandato en mandato sin que nadie la aborde y concreta reivindicaciones: frenar su desertización
(que no cierren más comercios
ni se marchen más vecinos) o revitalizar el tejido comercial vinculándolo a una mejora del espacio público y a reformas previas,
como la del Mercado de Santa
Caterina. Sobre la movilidad, habla de mejorar la circulación,
una reivindicación que el manifiesto amplía al pedir eliminar
un carril de circulación: pasar de
los dos de bajada y tres de subida
actuales a dos y dos. Una petición que vincula a la reducción
de la contaminación acústica y
medioambiental: “Los niveles de
ruido [...] superan los valores establecidos en la ordenanza municipal”, dice.

INICIATIVAS
ELECTROTÉCNICAS
Y DE CONTROL,
S.C.C.L.
(en liquidación)
FRANCISCO ROJO ALONSO, en su condición
de liquidador de la sociedad cooperativa INICIATIVAS ELECTROTECNICAS Y DE CONTROL,
S.C.C.L., domiciliada en Badalona (Barcelona),
calle Electrónica, 32, y provista de C.I.F. número
F08677023, con cargo vigente,

CERTIFICA
Que en la Asamblea General Extraordinaria de
esta cooperativa, debidamente convocada en la
forma prevista en los Estatutos Sociales, en su
reunión celebrada en la sede social, el día 31 de
marzo de 2016, en segunda convocatoria a las
18.30 horas, a la que asistieron la totalidad de
socios cooperativistas, actuando de Secretario
Alejandro GinelPlazuelo y con la Presidencia de
Francisco Rojo Alonso, nombrados al efecto en
este acto, y en base a los cargos que ostentan
en el Consejo Rector, se adoptaron por unanimidad de los presentes los siguientes

ACUERDOS
Primero. La DISOLUCION de la Sociedad Cooperativa por voluntad de los socios, por la causa prevista en el artículo 86.1, letra c) de la Ley 18/2002,
de 5 de julio, de Cooperativas de Catalunya,y al
artículo 34 de los Estatutos Sociales, con efectos
a partir del día 31 de marzo de 2016.
Durante este tiempo se añadirán a la denominación social las palabras “en liquidación”.
Segundo. CESAR a los actuales miembros del
Consejo Rector, Alejandro GinelPlazuelo y Francisco Rojo Alonso, agradeciendo los servicios
prestados y aprobando la gestión por ellos realizada en el ejercicio de sus correspondientes cargos.
Tercero. NOMBRAMIENTO de liquidador de la
sociedad cooperativapor tiempo indefinido, con
todas las facultades previstas en los artículos 88 a
90, ambos inclusive, de la Ley 18/2002, de 5 de
julio, de Cooperativas de Catalunya, correspondiente el poder de representación a cada liquidador individualmente a FRANCISCO ROJO ALONSO, mayor de edad, provisto de D.N.I. número
40.944.674M.
El nombrado acepta su cargo y manifiesta no
estar incurso en causa legal de incapacidad o
incompatibilidad.
Cuarto. Previa suscripción de liquidador nombra-
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L’agenda
BARCELONA
19.00 XERRADA

‘ÀngelsTalks’. L’artista
Mireia Sallarès i el filòsof
Josep Maria Esquirol
debatran sobre el desig,
a Àngels Barcelona
(Pintor Fortuny, 27).

BARCELONA

19.00 XERRADA

‘Diàlegs humanístics’.
El cirurgià Antoni SitgesSerra i Tamara Djermanovic faran la xerrada Medicina i cultura a la UPF
(Trias Fargas, 25-27).

Cant del romanticisme alemany

Swing i ‘country’ al Jamboree

BARCELONA
20.30 CONCERT

BARCELONA
22.00 CONCERT

Un dels millors cors del món, l’Arnold Schoenberg
Chor, actua al Palau de la Música Catalana.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Country jazz dels anys trenta i seixanta a càrrec
del guitarrista Mario Cobo i Los Locos del Oeste.
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vius m~sinternacionals que avui
t~ Catalunya.Per6 si el Consistori
no ho esmena, aquesta escultura
desapareixer~ del nostre entorn
al setembre. ~;s hora de posar-se
les piles i comprar-la. Carmela
s’ha de quedar entre nosaltres. La
ubicaci6 em sembla bona, per6
potser l’artista i l’Ajuntamenten
poden trobar una altra si ~s que
aquesta no ho ~s prou .
Els premis i les medalles estan
molt bfi, per6, si us plau, deixeunos gaudir de Part m~spur al mig
dels nostres carrers i d’un artista
ben nostre!
MARIA-GEMMA BONET
Barcelona

’Carmela’
Per fi a Barcelona una obra
recognoscible de 3aurae Plensa.
Ja s~ queen tenim d’altres, per6
quantes persones que passen pel
passeig del Born saben que les
bombesi el bagel que s’hi poden
veure s6n una escultura de Jaume
Plensa?
Carmela,al davant del Palau de
la Mfisica Catalana, ~s un molt
gran encert. I, d’alguna manera,
comen~a a reparar el deute que

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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€
657000
els tràilers de les E.G.M.:
pel·lícules
d’estrena i les sales de cinema de
ÁREA: 113 CM² -Catalunya
10%
SECCIÓN:
CULTURA
on es projecten
a www.lavanguardia.com/trailerscine
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IDEES

El quartet Los Locos del Oeste,
format per Mario Cobo, El
Lega, Javier Cortés i el recentment incorporat Blas Picón,
ens transporten al Jamboree
a una altra època amb les
melodies del country i western
swing que més triomfaven
entre el 1930 i el 1960. Pl.
Reial, 17. 12 euros. 20 hores.

Los Locos del Oeste

Un dels millors cors del món,
l’Arnold Schönberg Chor,
arriba avui al Palau de la
Música de Barcelona. Dirigit
pel seu fundador Erwin
Ortner recorreran alguns
dels moments corals més
importants del romanticisme
alemany. Palau de la Música,
4-6, 20.30 hores. 20 euros.

c
c
c
c

c
c
c

Arnold Schönberg Chor

12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

endres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
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LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMESc
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l seu personatge Cantinflas fa que esdevingui una icona del
98 min.
20.15

. DIR.: T. HAYNES. INT.: C. BLANCHETT I R. MARA.

APTA

e dues dones molt diferents en la dècada de 1950 a Nova
nys, la Teresa, treballa en una botiga i somia amb una vida
la Carol, una seductora dona atrapada en un matrimoni adi. A mesura que la història es desenvolupa, les seves vides
e.
118 min.
20.05
22.20

dour

. DIR.: A. WEERASETHAKUL. INT.: J. PONGPAS.

12 A

scorre en un petit hospital rural on resideixen uns soldats
osa malaltia de la son. Màgia, tradició oral i espiritualitat es
ria que barreja el present i el passat esplendorós d’una zona
s, mèdiums i princeses d’altres èpoques.
122 min.
16.00 18.00 22.25
21.50

ón

. DIR.: D. CALPARSORO. INT.: P. VICO I L. TOSAR.

12 A

s. Sis homes armats assalten la seu central d’un banc a Valènun robatori net i fàcil aviat es complica quan la directora de la
t ocult en una de les caixes de seguretat. Els ànims s’encenen
nda i la sospita s’estén dins i fora del banc.
104 min.
17.50 22.10
20.00
20.25 22.25
18.15 22.40
16.25 18.30 20.35 22.45
19.30 22.00
20.05 22.15
20.00 22.10
22.15

M

abans, el Racine va estar enamorat d’aquesta dona, pràcticament en secret. És potser
l’única dona a qui mai va estimar.
98 min.
Aribau Club
16.45 19.15 22.15
c Balmes Multicines
16.00 18.00 20.00 22.00
c Boliche
16.00 18.00 20.00 22.00
Bosque Multicines
16.10 18.15 20.20 22.25
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
c Renoir Floridablanca
16.15 18.15 20.15 22.15

El novato

FRANÇA. 2015. DIR.: R. ROSENBERG. INT.: R. GHRENASSIA I J. RACCAH.

16 A

e Wilson, un antic operatiu de les forces especials convertit
de ser el subjecte d’un experiment que li atorga el poder de
dopta l’alter ego de Deadpool i es proposa caçar l’home que
a vida.
106 min.
20.00 22.10
17.00 18.40
15.50
22.00

7 A

Comèdia: El Benoit, un noi de catorze anys, ha deixat el camp per mudar-se a París.
El seu primer dia a l’escola resulta ser més difícil del que esperava i aviat se sent
aïllat. Però un dia, la Johanna, una nova companya sueca, arriba a la classe i s’integra
perfectament en la colla més popular. El Benoit, seguint els consells del seu oncle,
decideix organitzar una festa a casa.
78 min.
Cinesa Heron City 3D 16.20 18.20 20.20 22.20
c Verdi Park HD
16.00 18.25 19.15 22.30
c Yelmo Cines Icaria
18.20 20.20 22.20

El pregón

ESPANYA. 2016. DIR.: D. DE LA ORDEN. INT.: A. BUENAFUENTE I B. ROMERO.

12 A

Comèdia: Els germans Osorio, glòries oblidades de la música electrònica dels 90 i ara
enemistats, han estat contractats per anar junts a fer el pregó al seu poble natal, Proverzo. Les seves intencions d’arribar, guanyar-se els diners i sortir corrent es veuen
truncades per plans secrets, hordes de fans i tradicions ancestrals.
85 min.
Arenas de Barcelona 15.40 20.00
Aribau Club
18.20
Balmes Multicines
18.00 22.00
Bosque Multicines
18.10 22.05
Cinesa Diagonal
16.05 18.05 20.05
Cinesa Diagonal Mar 16.45 18.45 20.45 22.40
Cinesa Heron City 3D 16.20 18.20 20.20 22.20
Cinesa La Maquinista 16.15 18.30 20.30 22.45
Glòries Multicines
20.05 22.05
Palau Balaña Multicines 20.00

El regal

EUA. 2015. DIR.: JOEL EDGERTON. INT.: JASON BATEMAN I REBECCA HALL.

LLER. INT.: RYAN REYNOLDS I MORENA BACCARIN.

G

12 A

Thriller: La vida d’una parella benestant que s’ha mudat a una meravellosa casa a
la costa de Califòrnia canvia radicalment quan comencen a rebre misteriosos regals
d’un antic company de classe.
108 min.
Cinesa Diagonal
17.00 21.00
Cinesa Diagonal Mar 20.40
c Méliès
20.20
n Verdi HD
16.00 18.10 20.20
12.00
c Yelmo Cines Icaria
22.45

El renacido (The revenant)

EUA. 2015. DIR.: A. GONZÁLEZ IÑÁRRITU. INT.: L. DICAPRIO I T. HARDY.

16 A

Acció: A les profunditats de l’Amèrica salvatge, el caçador Hugh Glass resulta greument ferit i és abandonat a la seva sort per un membre traïdor del seu equip, John

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

M

G

fer classe a la universitat d’una petita localitat, comença a relacionar-se amb dues
dones: Rita Richards, una professora que se sent molt sola, i Jill Pollard, la sevafills
millor estudiant.
96 min.
Cinemes Texas
22.00
n

Joana Biarnés, una entre tots

ESPANYA. 2015. DIR.: ÒSCAR MORENO, JORDI ROVIRA.

A

APTA

Documental: Es va colar a la suite dels Beatles, va enganyar Roman Polanksi, va ser
fotògrafa de Raphael i va escollir el vestit de Massiel a Eurovisió. Aquesta és la desconeguda vida i obra de Joana Biarnés, la primera fotoperiodista espanyola. 72 min.
C Zumzeig Cinema
20.00

Julieta

ESPANYA. 2016. DIR.: P. ALMODÓVAR. INT.: ADRIANA UGARTE I EMMA SUÁREZ.12

A

Drama: El film parla del destí inevitable, del complex de culpa i d’aquest misteri insondable que provoca l’abandonament de les persones que s’estima, esborrant-lesc
com si mai no haguessin significat res. I el dolor que aquest abandonament provocac
en la víctima. La pel·lícula narra trenta anys de la vida de la protagonista, des de
l’any 85 del segle passat fins al 2015. No resulta casual que la millor època de la
Julieta correspongui als anys 80.
95 min.
Arenas de Barcelona 15.40 17.50 20.00 22.10
Aribau Multicines
16.20 19.10 22.00
Balmes Multicines
16.20 18.20 20.20 22.15
c Balmes Multicines
17.00 19.00 20.45 22.30
Bosque Multicines
16.05 18.10 20.15 22.20
Cinesa Diagonal
16.05 18.10 20.15 22.20
A
Cinesa Diagonal Mar 16.10 18.20 20.30 22.35
Cinesa Heron City 3D 16.15 18.25 20.35 22.45
Cinesa La Maquinista 16.05 18.15 20.25 22.35
sobr
Comèdia
16.10 18.00 20.00 22.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Palau Balaña Multicines 15.55 17.55 19.55 22.05
Renoir Floridablanca
16.05 18.05 20.00 22.00
Verdi HD
16.05 18.20 20.25 22.35
12.00
Yelmo Cines Icaria
18.15 20.15 22.15
Thriller

Kiki, el amor se hace

ESPANYA. 2016. DIR.: PACO LEÓN. INT.: ÁLEX GARCÍA I NATALIA DE MOLINA.

16 A

Comèdia: Cinc divertides històries d’amor i curioses fílies sexuals coincideixen en un
estiu madrileny de temperatures altes. Dacrifília, elifília, somnofília i harpaxofília sónc
algunes de les particulars formes d’obtenir plaer que descobreixen els protagonistes,L
però per gaudir-ne hauran de decidir com integrar-les en les seves vides. 96 min.EU
A
Arenas de Barcelona 15.40 17.50 20.00 22.10
maner
Aribau Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
g
Balmes Multicines
18.00 20.05 22.10
Boliche
22.00
¶
Bosque Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
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bades, La pell fina o El sedàs, en
PAÍS: España
tre d’altres.
Per la seva banda,
PÁGINAS: 42
Anna Miralpeix,
escriptora, mú
sica i ballarina,
ha
escrit
El silenci
TARIFA: 3640
€
ja hi eraÁREA:
i té obra
recopilada en
147 CM² - 13%
diferents antologies.

ticipació del filòsof i escriptor fi
FRECUENCIA:
Diario
guerenc
Oriol
PonsatíMurlà.
O.J.D.: Coll
141874
Jaume
(Muntanyola, 1989)
haE.G.M.:
estudiat
filosofia i toca el baix
657000
amb
el grup Obeses; ha publicat
SECCIÓN: CULTURA
Quanta aigua clara als ulls de la

ma, un recull de pr
ques. Carles Dac
Eugènia de Berga, 198
i ha publicat Suc de l
més alt.
Amb veu pròpia po

Un ‘must’ del cant coral Ansesa
Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

En nits com la d’avui es confirma
la voluntat del Palau de la Música
de ser veritablement la casa dels
cors. La presència dins del Cicle
Coral Orfeó Català del reconegut
Arnold Schönberg Chor fa del
gènere una cita musical indiscu
tible.
Cor versàtil, capaç d’interpre
tar des de música antiga fins a la
més actual, el Schönberg –que
des de la seva fundació el 1972 ha
estat dirigit pels més grans, com
Claudio Abbado, Pierre Boulez,
EsaPekka Salonen o Nikolaus
Harnoncourt– arriba a cappella
(la seva especialitat) i de la mà del
seu fundador i titular, Erwin Ort
ner (Viena, 1947). I du un reper
tori de moments corals relle
vants del romanticisme alemany,
del segle XIX i principis del XX.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Així, obrirà amb Mendelssohn,
amb la seva música religiosa i tres
oratoris, i continuarà amb Bruck
ner i els motets Os Justi, Christus
factus est i Ave Maria. Hi haurà
també una mostra de l’obra de
Max Reger, amb el difícil Mein
Odem ist schwach. I ja a la segona
part, Schubert –Der Gondelfah
rer, Psalm 23, Grab und Mond i
Gebet–, per acabar amb cançons i
cants gitanos de Brahms, basats
en poemes d’Hugo Conrat.
ARNOLD SCHÖNBERG CHOR
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
20.30 HORES. 20 I 30 EUROS

El cor Arnold
Schönberg du
al Palau oratoris
de Mendelssohn
i cants gitanos
de Brahms

Art
JOSEP PLAYÀ MASET

Enric Ansesa (Giron
na a Barcelona per
selecció de 26 obres
ponen als últims any
ció. Emotions on bla
de l’exposició que e
fins al 3 de juny a Im
llery de Barcelona (
vendres, de 10 h a 14
20 h). I, tal com ass
missària de la mostr
juán, “el color neg
d’Ansesa, és un sign
delasevapintura,qu
sentit profund”. L
amb les possibilitats
del negre i amb la ce
rials per extreure no
textures.
L’obra d’Ansesa te
nimalisme, però, co
a altres artistes ava

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario
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TARIFA: 17880 €
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ÁREA: 664 CM² - 60%
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URBANISME

Més d’un centenar d’entitats
exigeixen una nova Via Laietana

Ada Colau no és precisament
fluid. Ara fa uns mesos, van deta
llar González i Guardans, Gala
Pin, la regidora de Ciutat Vella, els
va dir que la reforma aquest vial
no figurava entre les prioritats
més urgents del mandat. I des
prés, fa un parell de mesos, els co
merciants de la zona, entenent
que aquesta obra en realitat és un
projecte de ciutat, no únicament
de districte, van intentar posarse
en contacte amb els tinents d’al
calde Gerardo Pisarello i Janet
Sanz, però no van aconseguir con
certar cap trobada. “Després ens
van dir per correu electrònic que
el regidor de Comerç Agustí Co
lom es posaria en contacte amb
nosaltres, però no vam tornar a te
nir més notícies”. “Sabem que te
nen problemes d’agenda, però...”.
Els comerciants ja van muntar
una roda de premsa fa molt po
ques setmanes per demanar al
Consistori que reconsideri la seva

Unes voreres àmplies
que convidin a
passejarhi, diuen,
podrien revitalitzar
el malmès comerç

MANÉ ESPINOSA

L’intens trànsit d’aquest carrer, sumat a l’estretor de les voreres, fa que el passeig resulti desagradable

Els empresaris de
la zona lamenten
que és molt complicat
establir un diàleg
fluid amb el govern
municipal
LUIS BENVENUTY
Barcelona

Més d’un centenar d’entitats ciu
tadanes de tot tipus reclamen al
Consistori la ràpida i urgent refor
ma de la Via Laietana, entre les
quals la Coordinadora de Veïns
del Casc Antic, la Cambra de la
Propietat Urbana de Barcelona,
CC.OO., Barcelona Oberta, la fun
dació Orfeó CatalàPalau de la
Música, Foment del Treball... Par

lem de 115 d’associacions cultu
rals, empresarials, cíviques, sindi
cals, veïnals, professionals, co
mercials... El president de
l’associació de comerciants, Xavi
er González, i l’empresari hoteler
Pau Guardans, van muntar ahir
una roda de premsa per presentar
el manifest, a què totes aquestes
entitats ja es van afegir, un docu
ment que explica que aquest sin
gular carrer és des de fa massa
temps incòmode i d’allò més soro
llós i que tots els vianants l’inten
ten deixar enrere a tota velocitat.
“L’evolució de la ciutat va conver
tir la Via Laietana en una barrera
física –pot llegirse al manifest–,
en una ferida oberta al cor de Ciu
tat Vella que fa que els barcelonins
la vegin com una anomalia inex
plicable al centre de la ciutat.” I
mentrestant el comerç s’esllan

gueix, ningú no s’interessa pels lo
cals buits, els immobles senyorials
són infrautilitzats, alguns ja són
totalment buits...
En realitat aquesta nova plata
forma de veïns i entitats que recla
ma la humanització d’aquest car

Multa al teatre Principal
]El districte de Ciutat Vella

ha imposat una multa de
15.000 euros al teatre Princi
pal per haver funcionat com a
discoteca sense tenir la llicèn
cia d’activitat corresponent.
L’octubre passat la Guàrdia
Urbana va precintar l’espai
després de comprovar que
s’incomplia la normativa. La

El Govern sosté que l’aeròdrom de
la Cerdanya no tindrà vols comercials
BÀRBARA JULBE
Girona

El Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat
garanteix que l’aeròdrom de la
Cerdanya, que ara se centra en els
vols sense motor i les activitats
recreatives, no es transformarà
en un aeroport
amb
vols comer
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rer, “la conversió en un gran eix
cívic”, va muntar aquesta roda de
premsa a fi d’assegurarse que el
missatge arriba fins a la plaça Sant
Jaume. Últimament el diàleg en
tre el teixit associatiu de la Via La
ietana i el govern de l’alcaldessa

llicència és de teatre i no per
met que hi hagi sala de ball,
ni a la platea ni a l’escenari.
Segons van explicar ahir fonts
municipals, la sanció ja ha
estat abonada, de manera que
el Principal ha tornat a obrir
portes i ha adequat l’activitat
que fa a l’interior a la llicència
que se li va atorgar al seu dia.

pació dels afectats, va proposar a
la conselleria suspendre i pospo
sar el tràmit, previst per a la set
mana passada, fins que rebés més
informació.
Segons la missiva, el model
aeroportuari que es pretén amb
aquest pla és el d’“actualitzar” les
especificacions aeronàutiques
definides per l’anterior pla direc
tor del 2006, “mantenint el ma
teix escenari aeronàutic previst
d’aviació lúdica i esportiva, avia
ció general, ultralleugers, globus
aerostàtics, paracaigudisme i
amb una atenció especial al vol a
vela com a activitat de referència

posició. Pel que sembla, d’aquesta
manera poden agilitar una mica la
comunicació. Al capdavall aques
ta reforma ja acumula anys de re
tard. La major part dels grups po
lítics ja estaven d’acord que l’obra
nopodiapassard’aquestmandat...
Unes bones voreres, van argu
mentar una vegada més González
i Guardans, animarien la gent a
passejar tranquil∙lament per la
Via Laietana, a fixarse en els apa
radors, fins i tot aturarse a com
prar alguna cosa... Ara les voreres
són tan estretes, el caminar tan
desagradable, el soroll tan eixor
didor... Els bons resultats de la re
forma de la Diagonal són el refe
rent dels comerciants de la Via La
ietana, la seva esperança. A més a
més, van afegir, la reforma
d’aquest carrer seria molt més
econòmica. Únicament caldria
eliminar un dels cinc carrils i re
novar el malparat paviment de les
voreres, fer desaparèixer tots els
esvorancs. Així ho van indicar
també a Decidim.barcelona, el
portal que l’Ajuntament va obrir a
la participació ciutadana per ela
borar el seu pròxim pla d’acció
municipal.c

inicialment, de 5.000”. A més a
més, afirma que el pla director ha
tingut en compte les “caracterís
tiques ambientals especials del
territori”.
Avui la Generalitat ha citat el
Síndic per exposarli personal
ment les seves raons, i preveu

El departament de
Territori ha citat per
avui el Síndic i preveu
seguir amb el calendari
d’aprovació del pla

BTV
Catakrac (9-4-2016)
El programa infantil Catakrac inclou a la “catagenda” l’espectacle familiar
Flamenkids.cat, que se celebrava al Petit Palau el diumenge 10 d’abril (dues
sessions), dins el cicle Concerts Familiars al Palau. S’explica el contingut de
l’espectacle i es menciona la possibilitat de fer una visita guiada al Palau abans del
concert. Minut 27:30.
Enllaç:
http://www.btv.cat/alacarta/catakrac/44583/

