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Nova sentència
contra el pla d’usos
de Ciutat Vella

Una dona se’n va
de festa i deixa
el seu nadó al cotxe

BARCELONA wNova sentència –i aques
ta és la tercera– contra el pla d’usos de
Ciutat Vella, aprovat el 2013 pel govern
de l’exalcalde Xavier Trias. Una deci
sió del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha declarat nul
en la seva “integritat” aquest polèmic
pla. Aquesta vegada l’absència d’un
procés participatiu ha estat el motiu
pel qual el jutge ha decidit deixar sense
efecte aquesta ordenació que regulava
el creixement de la planta hotelera en
aquest districte. Segons la sentència,
“la participació ciutadana no es va
garantir, ni es va facilitar, ni va encarri
lar”, i acusa l’equip de govern de l’èpo
ca de confondre el tràmit d’informació
pública previst en la llei d’Urbanisme
amb un procés participatiu. La sentèn
cia és el resultat d’un recurs contenciós
administratiu interposat per les associ
acions de veïns del Casc Antic, en
defensa de la Barcelona Vella, del Barri
Gòtic i de l’Òstia de la Barceloneta.
Aquesta és la tercera sentència contrà
ria al pla d’usos del 2013. La primera,
interposada per Apartur, anul∙lava
l’obligació que els apartaments turís
tics haguessin d’estar ubicats a la ma
teixa finca. Uns quants mesos més tard
una altra decisió donava la raó a una
filial de Núñez i Navarro que va invali
dar la norma que afectava el rescat de
llicències hoteleres, imprescindible
per obrir nous establiments. Aquestes
sentències no tenen efectes després de
l’entrada en vigor del pla especial
d’allotjaments turístics que va derogar
el pla d’usos. / Redacció

FIGUERES wEls Mossos d’Esquadra
van detenir aquest diumenge una mare
per haver deixat el seu nadó de vuit
mesos sol al cotxe mentre sortia de
festa amb un amic en un pub de Figue
res. La dona, una veïna de 33 anys de
Castelló d’Empúries, va ser arrestada
per un delicte d’abandonament de
menors. Els fets es van destapar des
prés que el telèfon d’emergències 112
rebés, cap a les 23 hores, la trucada
d’una dona que alertava que havia vist
un nadó sol en un vehicle. Els Mossos
d’Esquadra van trobar en un local
pròxim al lloc on estava estacionat el
turisme la mare de la menor ballant i
amb símptomes d’embriaguesa. La
dona va donar una taxa de 1,18 mil∙li
grams per litre d’aire exhalat en la
prova d’alcoholèmia. Ahir la detinguda
va passar a disposició de la jutgessa de
guàrdia de Figueres, que ha decidit
arxivar la causa. De tota manera, la
magistrada ha posat els fets en conei
xement del jutjat que s’ocupa dels
casos de violència contra la dona i de la
direcció general d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència (DGAIA), que haurà
de determinar si és necessari adoptar
algun tipus de mesura cautelar. Es
dona la circumstància que la detingu
da havia estat víctima d’un presumpte
cas de violència masclista, i la custòdia
de la menor suposadament abandona
da sobre ella requeia. Fa mig any una
parella de Cadaqués va ser arrestada i
condemnada a sis mesos de presó per
haver deixat el seu nadó d’un any i vuit
mesos sol a casa. / Sílvia Oller

Un espectacle de mapatge va servir de bateig de la renovada façana

MONTSE GIRALT

El Col∙legi d’Arquitectes estrena façana
BARCELONA wEl 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,
anomenada Una altra mirada. Aquesta idea
pretén mantenir 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

