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REACCIONS A LA SENTÈNCIA

“Els eixos comer-
cials del centre de
la ciutat estan
patint un impor-
tant descens de
l’activitat. Els
aldarulls violents

han alterat la rutina de la ciuta-
dania. S’ha d’imposar el diàleg
entre governs i institucions per
situar el conflicte en el debat
polític i no pas en la crispació al
carrer, a fi d’evitar conseqüèn-
cies irreparables per a l’interès
general”.

GABRIEL JENÉ

PRESIDENT BARCELONA OBERTA

Representants d’entitats socials, econòmiques i culturals
avaluen l’impacte dels aldarulls d’aquests dies

Moció de censura
als violents

Enunmomentdetantaagitaciópolíti-
ca i social comelqueBarcelona ialtres
ciutats catalanes estan vivint al llarg
de tota la setmana, i davant el risc
d’una llarga durada d’un conflicte que
semblaencallat,LaVanguardiahavol-
gutpolsarl’opinióderepresentantsde
diversos sectors de la societat civil.
Unamolt àmpliamajoria d’ells coinci-
deix que els episodis violents poden
provocar un danymolt greu a l’activi-
tateconòmicaialclimadeconvivència
que caracteritza aquesta societat. De

fet, alguns ja reconeixen obertament
queelsefectesnegatiusd’aquestasitu-
ació comencenanotar-se.Tambépre-
ocupa la imatgenegativaqueestàpro-
jectant la ciutat a la resta del món,
ambelsenfrontamentsentremanifes-
tants i policia relegant a un
segonpla la reivindicació cívica i pací-
fica.

Informació de ROSAM.BOSCH, CRISTINA JOLONCH
ÓSCARMUÑOZ, DAVID GUERRERO, TERESA SESÉ,
ESTEBAN LINÉS I FERNANDO GARCÍA

“Condemnem
qualsevol reivin-
dicació violenta
que amenaci la
convivència cívica
i pacífica i el co-
merç. Cal aturar

aquests actes immediatament.
Les compres quotidianes es
continuen fent, però a les zones
afectades hi ha una certa baixada
d’afluència de compradors. Al-
guns comerços han avançat el
tancament, amb la minva econò-
mica que suposa això”.

SALVA VENDRELL

PRESIDENT DE BARCELONA COMERÇ

“Laviolènciaés
llunyde laBarcelo-
naqueelmón
admira:unaciutat
queesmanifesta
pacíficamentcom
haestatenmani-

festacions independentistes,per la
igualtat, lapau, el climaoels refu-
giats.Elspolíticsnohande traslla-
daral carrerelquehauriende
solucionarambdemocràcia.No
podemmalmetreunade lesnos-
tresmillors fortaleses: la reputació
comaciutatglobal i tolerant”.

PAU GUARDANS

PRESIDENT BARCELONA GLOBAL

“En democràcia,
no existeix cap
més camí que el
del diàleg i el
pacte amb el
degut respecte a
la legalitat vigent.

La funció de la justícia no hau-
ria de ser resoldre els proble-
mes polítics actuals. La
societat catalana reclama la via
de l’entesa, la tolerància i el
respecte, per recuperar la con-
vivència en llibertat, pau i con-
còrdia”.

M. EUGÈNIA GAY

DEGANA COL·LEGI DE L’ADVOCACIA

“Condemnem la
violència vingui
d’on vingui. La
indignació per la
sentència s’ha
d’expressar pacífi-
cament. Els alda-

rulls afecten la vida de la gent,
especialment de la que viu als
barris on tenen lloc. I si s’llar-
guen, més encara. Això ens preo-
cupa més que l’impacte en la
imatge. A París, les accions de les
armilles grogues durant un any
no van tenir un efecte crucial”.

ALBERT RECIO

VICEPRESIDENT FAVB

“Barcelonasempre
haestatungresol
decultures iun
exempledeconvi-
vència.Elque
realmentenspreo-
cupasón lesconse-

qüèncieseconòmiquesdelque
vivimara.Enunhivernquees
presentadurperal comerç,haurí-
emdedeixarde llançar-nospe-
dres sobre lanostrapròpia teula-
da i intentaraconseguirqueBar-
celonarecuperi la seva titularitat
deciutatoberta i cosmopolita”.

BORJA MARTÍNEZ-SANZ

PRESIDENT BICITOURS BARCELONA

“Des de la Taula
del Tercer Sector
Social de Catalu-
nya lamentem
i condemnem
rotundament
totes les accions

de violència que han tingut lloc
aquests últims dies a Catalunya.
Davant la greu situació del
país, defensem i donem suport
al dret de la ciutadania a mani-
festar-se i a dur a terme accions
de desobediència civil no-vio-
lenta”.

FRANCINA ALSINA

PRESIDENTA TAULA TERCER SECTOR

“Entenc que els
ciutadans protes-
tin per la sentèn-
cia, però no que
hi hagi persones
que es dediquin a
provocar destros-

ses a la ciutat. Aquesta violència
ens afecta. A ningú no li fa il·lu-
sió anar a dinar o a sopar a un
lloc que està pres per la policia.
I nosaltres, els treballadors, no
hem tingut gens fàcil aquests
dies poder accedir al restau-
rant”.

MARC RIBAS

XEF DEL RESTAURANT PANOT

“Els aldarulls
perjudiquen la
ciutat en l’àmbit
econòmic i en la
imatge, però són
la conseqüència
d’unamala gestió

política en tots els sentits. Els
taxistes vam aturar el país sencer
per un conflicte laboral i també
se’ns va criminalitzar. Aquests
dies una part de la societat indig-
nada ha anat més enllà perquè
està demostrat que amb diàleg
no se solucionen les coses”.

ALBERTO ‘TITO’ ÁLVAREZ

TAXISTA ACTIVISTA

“La reivindicació
de drets sempre és
una bona notícia i
ens ajuda a empa-
titzar amb les
persones que no
poden fer sentir la

seva veu. Vulnerar un dret sem-
pre implica una espiral de vulne-
ració d’altres drets. Per exemple,
viure al carrer implica patir
agressions tot sovint. Els drets
s’han de reivindicar pacífica-
ment fins i tot quan els lideratges
polítics no estan a l’altura”.

FERRAN BUSQUETS

DIRECTOR FUNDACIÓ ARRELS

“Els aldarulls han
deixat una tira-
llonga de terrasses
destrossades; el
consum ha caigut
en picat als esta-
bliments de res-

tauració del centre. Però, més
enllà d’aquests danys de caràcter
immediat, les imatges dels dis-
turbis podrien afectar dues vetes
de mercat essencials per a Bar-
celona: el turisme vacacional i el
de congressos. No ens ho podem
permetre”.

PERE CHIAS

PRESIDENT GREMI DE RESTAURACIÓ

“Ja hem rebut les
primeres can-
cel·lacions i, amb
tota seguretat,
s’estendran. És
difícil avaluar ara
mateix la reper-

cussió econòmica, però afectarà
fires, congressos i esdeveni-
ments. Tenim clients aterrits
dins de l’hotel, directors que han
de vetllar per la seguretat dels
clients, i hem hagut de contrac-
tar més guardes jurats per evitar
problemes”.

JOSÉ MARÍA TRENOR

HOTELER

XAVIER CERVERA

SINISTRE TOTAL
La zona pròxima a la Conselleria d’Interior, al passeig de Sant Joan, va ser una de les més afectades en la tercera nit d’aldarulls a

Catalunya. Diversos cotxes que hi havia estacionats van quedar totalment calcinats durant els incidents
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“La greu situació
d’aquests dies està
afectant les ven-
des, tot i que no de
manera greu, però
sobretot l’estat
d’ànim. Estem

tristos, angoixats, preocupats...
Caldrà veure què passa avui amb
la vaga general. Si els aldarulls
no s’acaben i es cronifiquen
Barcelona correrà el risc de con-
vertir-se per a la resta de Catalu-
nya, Espanya i el món en una
ciutat que no s’hagi de visitar”.

LUIS SANS

ASSOCIACIÓ DEL PASSEIG DE GRÀCIA

“A la Rambla es
percep una calma
tensa, com en
altres llocs de la
ciutat, però de
moment la pre-

sència de clientela, principal-
ment turistes, no ha caigut. Si la
situació es manté podria afectar-
nos. El missatge que s’envia a
l’exterior no és positiu. Ja ens va
passar fa dos anys, no tant per
l’atemptat, sinó per la gestió que
es va fer de l’1-O”.

FERMÍN VILLAR

PRESIDENT AMICS DE LA RAMBLA

“ANanimarquina
no hem tingut cap
problema, les
nostres vendes no
són tan impulsives
i tenim lamateixa

gent que sempre. Crec que està
afectantmés els establiments que
obren de nit. El cert és que de
vegades ens bloquegen per xim-
pleries, però aquest no és el cas.
Alguna cosa s’ha de fer, el que ha
passat no és just i no podemactu-
ar com si no hagués passat res”.

NANI MARQUINA

DISSENYADORA DE CATIFES

“Estem en contra
de tota classe de
violència. Hem
viscut actes que
en cap cas no es
poden justificar:

afecten la vida dels ciutadans,
fugen del caràcter pacífic i de la
cura de la ciutat que caracterit-
zen aquest moviment i desvirtu-
en les marxes organitzades des
de diferents punts del país. El
respecte i la no-violència són
eixos de la convivència”.

ASSUMPCIÓ PUIG

DEGANA COL·LEGI D’ARQUITECTES

“Les actitudsvio-
lentesquehemvist
aquestsdies són
injustificables i,
malauradament,
crecque tindran
unefectenegatiu

per a la imatge internacional de
Barcelona iCatalunya.És impor-
tantque tots femunesforçper
aïllar aquestes accions i desvincu-
lar-lesde la restademanifestaci-
onspacífiques imultitudinàries
quehihaarreudelpaís, que sí que
representenelnostre tarannà”.

GERMÁN RAMÓN-CORTÉS

FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA

“La situació actual
ens afecta tant
com a altres sec-
tors de la societat
i reforça la nostra
convicció que els
museus, l’art i la

cultura han de ser llocs de diàleg
i llibertat en què cal posar en
marxa un pensament crític, girar
la realitat sobre si mateixa per
subratllar el perquè de la seva
ordenació i contradiccions, i
imaginar formes de convivència
ara i en el futur”.

FERRAN BARENBLIT

DIRECTOR DEL MACBA

“Larealitatneces-
sita la sevaexpres-
siócultural ihem
deferelmàxim
esforçperquèsigui
possiblecontinuar

amblavidacultural.Noésuna
faltaderespecteenversningú.
Durant laGuerraCivil,mentrees
bombardejavaBarcelona, secele-
bravenconcertsalPalaude la
Música.Amblacultura, l’esforçha
deserper tirarendavant siguin
quines siguin lescircumstàncies”.

JOAN OLLER

DIRECTOR DEL PALAU DE LA MÚSICA

“Les penes són
per molts severes
i injustificades, ja
que cap líder no
va exercir la vio-
lència. Han cres-

cut la indignació, la frustració
i la ira. És com tornar a la tardor
del 2017, però ara el poble se
sent més ferit. I crec que fora
de Catalunya no es comprèn;
sembla que interessi donar una
mala imatge del que passa
aquí”.

ROSER AGUILAR

DIRECTORA DE CINEMA

“Després de pen-
sar molt sobre
com respondre,
crec que està tot
dit: només se
m’acut proposar

de no dir cap eslògan ni frase
feta durant un temps... A veure si
amb això aconseguim deixar un
espai lliure a la ment per pensar
per nosaltres mateixos i després
aconseguim teixir un llenguatge
comú (desaparegut) en què pu-
guem entendre’ns”.

EDUARD FERNÁNDEZ

ACTOR

“Defenso el res-
pecte per la di-
versitat d’opini-
ons i la manera en
què les persones
les expressen
sempre des de

la tolerància i el respecte als
altres. I, en aquest marc, crec
que la música en directe és un
acte vital que ens fa millors
persones, uneix cultures i po-
bles del món, cosa que fa una
societat més rica, tolerant
i integradora”.

TITO RAMONEDA

PROMOTOR MUSICAL

XAVIER CERVERA

REPARACIONS A LA VISTA
Algunes façanes d’edificis de l’Eixample i entrades d’establiments comercials i de

restauració també han patit els efectes dels incendis de carrer, que afortunadament
no han provocat víctimes

XAVIER CERVERA

UNA LEGIÓ DE REPORTERS
El paisatge que queda després de la batalla de les últimes nits atreu la curiositat de
milers de barcelonins i visitants de la ciutat. No hi ha resta de les fogueres que es

resisteixi a una foto que després circularà per les xarxes socials

JON NAZCA / REUTERS

LLUM VERMELL
La violència també s’està acarnissant amb fanals i semàfors en unes jornades en
què els continus aldarulls d’ordre públic estan afectant molt seriosament el trànsit

rodat al centre de Barcelona


