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]El grup municipal d’ERC
vol que l’Ajuntament i la
Generalitat negociïn la
conversió de part dels pisos
turístics de Barcelona
(també coneguts comHUT)
en habitatges socials. És
una de les propostes dels
republicans per adaptar la
ciutat als nous escenaris.
També plantegen que
alguns hotels funcionin
com a residències d’ancians
o d’estudiants.

Habitatge social
en pisos turístics

LaCatalunyadels 45minuts
Aquests dies s’ha parlat encerta
dament de la Barcelona dels
15minuts i de la necessitat de re
formular l’urbanisme per incor
porarhitotelquehemaprèsamb
aquestacrisi iadaptarloalsgrans
canvis que ens porta la revolució
digital. Ens agradaria introduir
eneldebat (perquèaras’obreuna
finestra d’oportunitat) la idea de
laCatalunyadels 45minuts.Això
és com ho fem per connectar les
ciutats mitjanes de Catalunya
amb Barcelona en 45 minuts en
trens de nova generació i siste
mes col∙lectius elèctrics vinculats
a grans infraestructures com a
element central d’un canvi que
enspermetriaavançara lavegada
en quatre direccions:
1. Una inversió d’aquest tipus

ens permetria garantir que estem
gastant bé els diners per la re
construcció que sembla que pot
arribar d’Europa: més que gastar
milers demilions apal∙liar la crisi
per intentar tornaralmodelante
rior, cal prioritzar en com inver
timbépermaximitzar tots els re

cursospensantaavançarcapaun
model de societat més justa,
avançada i ecològica
2.Tambécontribuiriadeforma

clara a canviar les dinàmiques
centreperifèria que han viscut
històricament Catalunya i la seva
capital iqueara, fruitdelarevolu
ció digital, permeten la consoli
dació de Catalunya i Barcelona
comungranpoldela innovacióal
sudd’Europa.
3. D’altra banda, una forta in

versió en una gran infraestructu
ra ferroviària tambéseriaungran
pasendavant enel sentit deposar
grans projectes transformadors
que enspermetin afrontar el can
vi climàtic cap una societat
d’emissions zero.
4. I finalment seria una

aportació clara en la direcció
de treure pressió del preu de
l’habitatge i dels serveis del cen
tredeBarcelona, i pensar l’hàbi
tat com un sistema distribuït
propi del segleXXI que permeti
una societat amb molta més
qualitat de vida, més cohesio

nada i, per tant, molt més justa.
De la mateixa manera que als

anys trenta el new deal va inclou
re un important programa d’in
fraestructures viàries i ferroviàri
es als Estats Units, als anys cin
quanta es va fer un important
programa d’habitatges socials i
reconstrucció a tot Europa, i als

que tenim com a país i com a hu
manitat.
Al nostre entendre aquest gran

projecteseriaconnectar ferrovià
riament les ciutats mitjanes de
Catalunya amb Barcelona en
menys de 45 minuts. Quan pro
posem construir ciutats on pu
guem viure, treballar i descansar
(això que anomenen com ciutats
de15minuts)hemdesaberque ja
hihamoltesciutatsdelpaísqueja
funcionen així seguint el model
ques’haanomenat slowcities. Se
rien, per exemple, Igualada, el
Vendrell, Terrassa, Vic... Són ciu
tatsquejafuncionenambaquesta
lògica però amb la gran desavan
tatge d’estar desconnectades de
la restadel territorioestarnomés
connectades,demaneralenta,ca
ra i insegura, ambvehicle privat.
D’aquestamanera lesmancan

ces de ciutats mitjanes que apor
ten talenta lanostrasocietat ique
tenen una estreta relació amb la
història urbana deCatalunya i de
la mateixa Barcelona es podrien
veure superades, perquè viure a

BlanesoManresa i tenirunarela
ció permanent amb Barcelona
passaria demanera natural.
El concepte d’àrea metropoli

tana tradicional ja ha quedat ob
solet per la realitat mateixa. La
solucióperconstruirunpaíssoci
al iecològicamentresponsableno
es resolnomésa l’àreametropoli
tana de Barcelona sinó fent que
tot el territori i la capital funcio
ninal’uníson, iperaixòcalgaran
tir unes oportunitats similars en
qualsevol lloc del territori.
Ara, enmig d’aquests dies tan

durs, pot arribar l’oportunitat de
crear un model de societat més
avançada, ecològica i justa, on
tots tinguem les mateixa oportu
nitats, i on a partir de ser un país
fort, puguem treballar en xarxa
per construir un hàbitat global
basat en principis d’equitat social
i equilibri ecològic.

La solució per
construir un país
responsable no
es resol només a
l’àreametropolitana
de Barcelona

Assumpció Puig, degana del COAC
Oriol Altisench, degà de camins.cat
Xavier Marcet, president de l’IAAC
Vicente Guallart, arquitecte

vuitanta es van iniciar programes
deregeneracióurbanaalscentres
de les ciutats, ara toca un gran
projecte que situï Catalunya en
una nova etapa urbanística que
posi lesbaseseconòmiques i soci
als per respondre als grans reptes

Arrenca la justícia: judicis
sense toga i sense públic

L ’ADAPTACIÓ A LA NOVA NORMALITAT

TONI MUÑOZ
Barcelona

L’advocada defensora Pilar Gó
mezentra a la saladevistes i passa
unatovalloletahumidaperlataula
i per la cadira abans d’ocupar el
seu lloc. “Ésque socmoltmaniàti
ca”, s’excusa.Alseucostat, el jutge
Ricardo Yáñez l’adverteix que
s’assegui en una altra cadira, la de
més a l’esquerra, ja que en tot el
matínos’hihaassegutningú.“Així
no cal que netegi i no dilatem”, li
demana. L’acusat pren el seu lloc
tapantse la cara amb una masca
reta i sota l’atentamiradadel fiscal
PascualCaparrós.

Així va arrencar ahir undels ju
dicis el primer dia de represa de
l’activitat judicial després de tres
mesos de paràlisi per culpa de la
Covid19, queha obligat a suspen
dre 75.000 judicis i ha deixat
214.000 resolucions sense notifi
car. A les portes de tots els jutjats
hi penjava un cartell nou: “En
aquesta sala de vistes es dispensa
l’ús de toga”. El jutge vesteix la se
va toga habitual. També ho fa el
fiscal. “Portem la toga perquè
aquestes són nostres”, comenten.
En canvi, l’advocada evita posar
se’n. La majoria de lletrats les
manlleven d’una sala del Col∙legi

d’Advocats i les han de compartir,
una pràctica desaconsellada per
evitar la propagació del virus. Al
jutjat penal 16 lamagistrada Sonia
Gutiérrez prefereix no dur la toga
com a mesura de prevenció. Ahir
va presidir el judici contra un ho
me acusat de robatori amb intimi
dació en què hi va haver testimo
nis que van prestar la declaració
per videoconferència. Una pràcti
ca que es fomentarà en la justícia
postCovid19, ja que garanteix el
distanciament social i evita els
desplaçaments a la ciutat judicial.
Ahir els jutges van tornar presen

cialment a la feina, com també un
70% dels funcionaris. La resta ho
faran dimarts vinent. El denomi
nat dia zero de la justícia va co
mençaramblaimplantaciódeme
sures que assegurin el distancia

mentsocial entreelsassistentsa la
Ciutat de la Justícia de Barcelona.
Els ciutadans i professionals que
ahirvananara les instal∙lacionsde
laGranViavantoparambllargues
cues. Els procuradors advertien
que tardaven una hora i mitja a
lliurarunescritmentreun funcio
nari ahir conduïa els citats fins a la
sala del judici. Tapat amb una
mascareta, els acompanyava fins
al peude l’escala, onunaaltra fun
cionari els guiava fins a la sala en
què se celebrava el seu judici.
L’edifici per on cada dia circula
venmilersdepersonespresentava
una imatge semidesèrtica. Els
controls eren estrictes. Les sales
de judici funcionavenamiggas.
Als llargs passadissosnomés es

taven habilitades la meitat de les
sales. Una sí, una no, una sí, una
no...perquènos’amunteguésgaire
gent i esmantinguessin lesdistàn
cies. La disponibilitat inferior
d’espaisprovocaqueelsjutgesdis
posin de menys dies per celebrar
els judicis, amb el risc que s’acu
mulin i causin retards. “Abans fè
iem tres dies de judicis a la setma
na.Araenshandonat6diesalmes.
Si això s’allarga sí que tindrem
problemes”, comenta el jutge Ya
ñez. Davant aquest panorama, el
deganat de la ciutat judicial haha
bilitat les tardes per fer judicis i
evitarlesaglomeracions.Totiaixí,
tan sols un 2% han estat assenya
lats en horari de tarda, segons da
desde laConselleriadeJustícia.
Amés a més, els judicis se cele

bren sense públic. Al jutjat penal
28 el magistrat avisava abans de
començarquemalgratquesónpú
blics aquest es desenvoluparà a
porta tancadaperquè l’accés al re
cinte judicial està restringit. No
més hi poden entrar els ciutadans
que tinguin cita prèvia. El públic
encara no ho pot fer, malgrat que
la publicitat dels judicis és undret
fonamental. El jutge llança l’ad
vertència per buscar la conformi
tat de les parts i així evitar una fu
tura impugnació.c

Limitacions d’accés
a les dependències,
cues llargues i vistes
sense togues tancades
al públic en la represa
de l’activitat judicial

ANA JIMÉNEZ

LajutgessaSoniaGutiérrezpresideixsensetogaunjudicicelebratahir

Els jutgesesvan
reincorporarahira
la feina,mentreque
el totaldels funcionaris
tornarandimarts

]El grup de JxCat a l’Ajun
tament de Barcelona ha
demanat rehabilitar i pre
servar el patrimoni de la
masia deCal Bruixa, al re
cinte deCanBatlló. El porta
veu del grup, JordiMartí, ha
presentat un prec que exi
geix la protecció d’un antic
mosaic ceràmic de lamasia,
ara fetmalbé, i la restauració
del rellotge de l’entrada de
l’històric recinte fabril. / Efe

Preocupació per la
masia deCal Bruixa

]ElmercatdelsEncantsde les
Glòriesreobriràavuidesprés
d’untancamentdepropde
tresmesos.El recinte,però,
tindràunaforamentdetot just
unatercerapartde l’habitual.
Nomésfuncionaran6dels
23 accessosde l’equipament,
regulatspercontroladors.A
més,encaranos’hipodran
celebrar les tradicionals sub
hastes. /LuisBenvenuty

ElsEncants de les
Glòries reobren avui


