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Nova sentència
contra el pla d’usos
deCiutatVella
BARCELONAwNovasentència–i aques
taés la tercera–contraelplad’usosde
CiutatVella, aprovatel2013pelgovern
de l’exalcaldeXavierTrias.Unadeci
siódelTribunalSuperiordeJustícia
deCatalunya (TSJC)hadeclaratnul
en la seva“integritat”aquestpolèmic
pla.Aquestavegada l’absènciad’un
procésparticipatiuhaestat elmotiu
pelqualel jutgehadeciditdeixar sense
efecteaquestaordenacióqueregulava
el creixementde laplantahoteleraen
aquestdistricte. Segons la sentència,
“laparticipacióciutadananoesva
garantir,ni esva facilitar,ni vaencarri
lar”, i acusa l’equipdegovernde l’èpo
cadeconfondreel tràmitd’informació
públicaprevist en la lleid’Urbanisme
ambunprocésparticipatiu.Lasentèn
ciaésel resultatd’unrecurscontenciós
administratiu interposatper lesassoci
acionsdeveïnsdelCascAntic, en
defensade laBarcelonaVella,delBarri
Gòtic ide l’Òstiade laBarceloneta.
Aquestaés la tercerasentènciacontrà
riaalplad’usosdel2013.Laprimera,
interposadaperApartur, anul∙lava
l’obligacióqueelsapartaments turís
ticshaguessind’estarubicatsa lama
teixa finca.Unsquantsmesosmés tard
unaaltradecisiódonava la raóauna
filialdeNúñez iNavarroqueva invali
dar lanormaqueafectavael rescatde
llicèncieshoteleres, imprescindible
perobrirnousestabliments.Aquestes
sentènciesno tenenefectesdesprésde
l’entradaenvigordelplaespecial
d’allotjaments turísticsquevaderogar
elplad’usos. /Redacció
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Un espectacle demapatge va servir de bateig de la renovada façana

ElCol∙legi d’Arquitectes estrena façana
BARCELONAwEl Col∙legi d’Arquitectes (Co
ac) va inaugurar ahir la façana del seu edifi
ci situat al centre de la ciutat, a la plaça
Nova. Aquest procés de rehabilitació urba
na, que s’ha dut a terme 56 anys després de
la inauguració de l’edifici, ha pretès adaptar
la façana als nous temps i convertirla així
en un projecte més sostenible i funcional.
La renovació ha girat al voltant de la pro
posta guanyadora del concurs arquitectònic,
anomenadaUna altra mirada. Aquesta idea
preténmantenir l’esperit del projecte origi
nal de Xavier Busquets, alhora que vol mi

llorar el confort climàtic. Del disseny origi
nal s’han recuperat algunes idees de l’autor,
com ara fer arribar el tancament de vidre
fins a l’extrem de la coberta. Pel que respec
ta als nous elements utilitzats, els arquitec
tes han incorporat plaques fotovoltaiques
amb l’objectiu que la seu del Col∙legi sigui
també un generador d’energia. D’aquesta
manera, la nova façana podria representar
gairebé un 50 per cent d’estalvi energètic.
L’estrena de la façana del Coac pretén anar
acompanyada d’altres noves rehabilitacions,
adaptades al segle XXI. / Redacció

Unadona se’n va
de festa i deixa
el seunadó al cotxe
FIGUERESwElsMossosd’Esquadra
vandeteniraquestdiumengeunamare
perhaverdeixatel seunadódevuit
mesossol al cotxementresortiade
festaambunamicenunpubdeFigue
res.Ladona,unaveïnade33anysde
Castellód’Empúries, va serarrestada
perundelicted’abandonamentde
menors.Els fetsesvandestapardes
présqueel telèfond’emergències 112
rebés, capa les23hores, la trucada
d’unadonaquealertavaquehaviavist
unnadósolenunvehicle.ElsMossos
d’Esquadravan trobarenun local
pròximal lloconestavaestacionatel
turisme lamarede lamenorballant i
ambsímptomesd’embriaguesa.La
donavadonaruna taxade1,18mil∙li
gramsper litred’aireexhalaten la
provad’alcoholèmia.Ahir ladetinguda
vapassaradisposicióde la jutgessade
guàrdiadeFigueres, quehadecidit
arxivar lacausa.De totamanera, la
magistradahaposatels fetsenconei
xementdel jutjatques’ocupadels
casos deviolènciacontra ladona ide la
direcciógenerald’Atencióa la Infància
i l’Adolescència (DGAIA),quehaurà
dedeterminar si ésnecessari adoptar
alguntipusdemesuracautelar.Es
dona lacircumstànciaque ladetingu
dahaviaestatvíctimad’unpresumpte
casdeviolènciamasclista, i la custòdia
de lamenorsuposadamentabandona
dasobreella requeia. Famiganyuna
parelladeCadaquésvaserarrestada i
condemnadaasismesosdepresóper
haverdeixatel seunadód’unany ivuit
mesossol acasa. /SílviaOller
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