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L’arquitectura es reivindica amb
una setmana plena d’activitats

CÉSAR RANGEL

Gràcia celebra 200 anys de festa major amb un envelat
La festa major de Gràcia commemora els seus 200 anys d’història
amb un envelat disposat als Jardinets de Gràcia a l’estil dels que
es posaven al segle XIX. La instal·lació, de 310 metres quadrats,
imita la sala de ball coberta d’espelmes marineres que es munta-

va llavors. “És una icona d’aquest
any especial”, diu el gestor cultural de la fundació de la festa major, Joan Sánchez, que considera
l’envelat “un lloc d’interpretació
del bicentenari”. El recinte va
obrir les portes ahir amb la presència del president de la Gene-

ralitat, Carles Puigdemont. Fins
al 22 d’agost hi haurà diferents
conferències i activitats organitzades per 60 entitats del barri.
També s’hi podran veure exposicions sobre els decorats dels carrers i l’evolució de la popular cita
estiuenca.

El Síndic investiga
l’aturada de les Glòries
Ribó vol analitzar les
repercussions que pot
tenir la rescissió del
contracte per a les
obres del tramvia, els
equipaments i els pisos
BARCELONA Redacció

Les conseqüències de l’aturada
de les obres de les Glòries encara són incertes. Malgrat que
l’equip de govern afirma que els
treballs van més enllà de la construcció dels túnels i que la urbanització en superfície del parc
Canòpia, els equipaments i els
habitatges públics es pot posar
en marxa, la realitat sembla ben
diferent mentre els passos viaris
no estiguin prou avançats. Amb
la intenció de determinar com la
paralització de les obres pot
afectar la ciutat i els barcelonins,
el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va anunciar ahir l’obertura
d’una investigació d’ofici per saber quines mesures s’han previst per minimitzar els efectes
d’aquesta aturada.
De moment, el Síndic considera que la rescissió del contracte d’obres dels túnels, acordada
per l’empresa Barcelona Infraestructures Municipals (Bimsa)
la setmana passada, comportarà
més retards. La nova demora
s’acumularà als 18 mesos que es
van anunciar el mes de setembre

passat a causa de les estructures
que es van trobar al subsòl i van
complicar la construcció dels
passos viaris. Aquest fet va donar peu a l’auditoria tècnica, que
a més a més, va demostrar un
sobrecost d’un 19,6% a les obres,
malgrat que les empreses reconeixen una desviació pressupostària que s’enfila fins a
un 60%.
A part d’aquests retards en el
calendari d’execució dels treballs i en la urbanització de la
superfície, el Síndic ha sol·licitat
informació a l’Ajuntament per
saber quines mesures s’han previst per minimitzar l’aturada a

Preocupa el retard
que acumulen
la construcció dels
túnels i la urbanització
de la plaça
les Glòries. Considera que els
retards que provoca la rescissió
del contracte també poden afectar la resta de les obres previstes, ja siguin programades o
adjudicades. En concret, fa referència a la construcció d’habitatges socials, als nombrosos
equipaments que s’han de construir a la plaça i a la futura connexió del Trambaix i el Trambesòs, que s’han d’unir a les
Glòries.

El Síndic de Greuges també
ha requerit a l’equip de govern
saber les raons que han portat el
Consistori a la rescissió del contracte amb les empreses. Aquesta decisió va provocar un agre
debat al ple municipal de divendres passat i va donar lloc a un
dur enfrontament entre l’exalcalde Xavier Trias, el cap de files
del grup demòcrata, responsable de la licitació i l’adjudicació
del projecte, i la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz.
En un comunicat Ribó va assegurar que la intenció és saber
quin percentatge d’obra s’ha fet
fins ara i quines obres encara
falten per desenvolupar per acabar la construcció dels túnels.
També ha sol·licitat la previsió
del nou calendari i si s’hi inclouran tots els treballs pendents per
acabar el procés d’urbanització.
La setmana passada, tant Janet Sanz, com el director de
Bimsa, Ángel Sánchez, van assegurar que les obres es podrien
acabar a mitjans del 2020 i que
preveien tornar-les a licitar a
l’estiu per adjudicar-les el gener
de l’any que ve. Immediatament
després, el mateix mes, es podrien reprendre les obres, segons
van assegurar els responsables
municipals. Tot això si les negociacions amb l’UTE (unió temporal d’empreses) arriben a bon
port i, finalment, hi ha una liquidació amistosa. De moment, les
constructores han retirat part
de la maquinària de la plaça.!

BARCELONA !La capital catalana acollirà del 20 al 26 de
maig la Setmana d’Arquitectura, una nova iniciativa amb
nombroses activitats que
busquen despertar l’interès
de la ciutadania pel patrimoni
arquitectònic. Llocs com
cinemes, teatres, mercats i
biblioteques municipals acolliran petites mostres d’arquitectura i el palau Victòria
Eugènia, a Montjuïc, s’obrirà
al públic per exposar les obres
nominades al premi europeu
Mies van der Rohe, que es
lliuraran el dia 26 a la festa de
clausura de la setmana. Durant set dies hi haurà rutes de
franc a peu i amb bicicleta per
conèixer atractius arquitectònics de Barcelona i als centres
cívics es projectaran pel·lícu-

les que tenen els edificis de la
ciutat com a teló de fons.
L’objectiu, segons el regidor
d’Arquitectura, Daniel Mòdol, és que els veïns “valorin
l’entorn físic on viuen i que
interactuïn”. Per als professionals s’ha convocat un concurs de propostes per millorar una paret mitgera. Durant
la setmana en qüestió s’exposaran els finalistes i els veïns
podran votar per la seva opció
preferida. La iniciativa ha
estat impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) i la fundació Mies
van der Rohe en col·laboració
amb ArquinFAD i el saló
Construmat, que se celebra
aquella mateixa setmana a la
Fira Gran Via. / Redacció

Descartada la
municipalització
de la neteja

Temps de Flors
aquest any sumarà
22 espais nous

L’HOSPITALET !La gestió
directa per part de l’Ajuntament dels serveis de neteja
viària i recollida de residus
a l’Hospitalet de Llobregat
no significaria cap estalvi
per a les arques municipals,
segons un estudi elaborat
pel doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i
professor de la UB Juan
Luis Domínguez, presentat
ahir. Després d’analitzar els
resultats, el consistori no
municipalitzarà aquests
serveis, que continuarà prestant com fins ara l’empresa
FCC. / Jose Polo

GIRONA !L’exposició Temps
de Flors, que se celebrarà del
13 al 21 de maig a Girona,
sumarà aquest any 156 espais
en el seu itinerari floral, 22
més que fa un any, la majoria
ubicats al Barri Vell. Destaca
un recorregut de 3 quilòmetres entre el passeig arqueològic i la muntanya de la O en
què el visitant tindrà una
perspectiva diferent de la
catedral, la muralla i Sant
Pere de Galligants, o la reobertura del refugi antiaeri del
jardí de la Infància. Tres dels
projectes es destinaran als
refugiats. / Sílvia Oller
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Un moment de la concentració celebrada ahir

La canalla del Pedagogium de Gràcia
torna a reivindicar el seu pavelló
BARCELONA !Desenes de
nens del club de bàsquet
Pedagogium es van concentrar ahir a la tarda a la plaça
Vila de Gràcia per protestar
una vegada més contra la
pèrdua de la gestió del pavelló municipal Josep Comellas
després que l’Ajuntament de
Barcelona obrís un concurs
públic. La protesta, que va
tenir la forma d’un entrenament espontani, es va desenvolupar mentre els responsables del club lliuraven al
gerent del districte de Gràcia

i a diversos tècnics municipals un programa amb la
relació de totes les hores
que necessiten disposar del
pavelló per poder mantenir
tots els seus equips. Els tècnics es van mostrar convençuts que el club podrà continuar atenent els seus 250
alumnes. Malgrat això, al
Pedagogium no acaben de
veure-ho clar, i continuen
recollint firmes entre el
veïnat i obtenint el suport
del teixit associatiu del
barri. / Luis Benvenuty

