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ALBERT BERTRAN

El personal y la dirección de nuestro centro quieren manifestar
sus condolencias a los familiares y amigos de

Jesús Dario Montiel San Martín
Que nos ha dejado el día 9 de abril del 2016.
La tendremos siempre en nuestro recuerdo.

33 El dens trànsit de la Via Laietana reflectit a l’aparador d’una botiga de roba, el març passat.

MILLORA URBANÍSTICA I DE MOBILITAT

El personal i la direcció del nostre centre volen manifestar
el seu condol als familiars i amics de

Juan Ruiz Ramírez
Que ens ha deixat el dia 10 d'abril del 2016.
El tindrem sempre en nostre record.

Botigues i veïns impulsen la
reforma de la Via Laietana
Creix el suport al
Ampli acord perquè
manifest que demana l’ajuntament apliqui
un eix cívic amb menys el pla de treure el
trànsit i voreres amples cinquè carril central
PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

El personal i la direcció del nostre centre volen manifestar el
seu condol als familiars i amics de

Blai Cugat Ruana
Que ens ha deixat el dia 10 d'abril del 2016.
El tindrem sempre en el nostre record.

U

nes setmanes després que
els comerciants de la Via
Laietana aixequessin per
primera vegada la veu per
reclamar la reforma de l’inhòspit
carrer, com va avançar EL PERIÓDICO, ja són 115 els col·lectius, associacions i professionals que s’han adherit a la campanya que reclama l’eliminació d’un carril per guanyar
voreres. Tenen el suport d’entitats
de veïns, comerciants i diversos àmbits per crear un eix més cívic.
En menys de dos mesos l’Associació de Comerciants de la Via Laietana, a pesar de comptar tan sols amb
una trentena d’associats, s’ha bolcat
en la recerca de suports que sustentin el seu decàleg per al canvi. Addueixen que s’ha de recuperar el barri
i que frenar la degradació del vial és
clau; que la Via Laietana és la «gran
oblidada» en els plans urbanístics;

que és urgent aturar la desertització
de comerços i veïns, i atraure negocis, davant la reguera de locals buits.
En la mateixa línia demanen acabar amb el carrer com a mur divisor de dos barris; donar consistència a altres actuacions disperses per
la zona, com a Santa Caterina; humanitzar l’entorn donant pes al vianant, millorant la seva seguretat;
cohesionar barris; reduir la contaminació acústica i mediambiental,
amb uns valors que ara superen els
valors que fixa l’ordenança municipal, i millorar la circulació, fent-la
«més eficient».
PRIORITAT / Per Xavier González, pre-

sident de l’entitat, es tracta de deixar de ser «l’autopista de l’Eixample
al mar». És conscient que l’ajuntament recolza pacificar la zona, encara que no ho té entre les seves prioritats. El líder dels comerciants lamenta que en dos mesos des que van

sol·licitar reunir-se amb els regidors
Gerardo Pisarello i Janet Sanz no
han aconseguit una resposta.
Entre els que s’han sumat a la causa figuren 10 associacions professionals, vuit de tipus cultural, de veïns, 18 professionals, 8 associacions
de comerciants i 65 establiments. El
llistat inclou Barcelona Oberta (que
engloba els grans eixos de comerç
del centre), Born Comerç, Unió de
Botiguers de Sant Pere Més Baix, associacions del mercat de Santa Caterina i el seu entorn, la Cambra de
Comerç de Barcelona, els col·legis
d’arquitectes i d’enginyers tècnics
de Catalunya, Foment del Treball,
CCOO, l’associació de veïns del Casc
Antic, la Coordinadora dels Veïns
del Casc Antic, la Confederació de
Comerç de Catalunya, el Consell de
Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, i molts més.
González creu que el consens és
prou ampli perquè «hi ha suport de
molts sectors i institucions». La seva proposta és treure el cinquè carril gairebé inoperant del centre, solució treballada ja per altres governs
municipals, però no en descarta altres per aconseguir el mateix fi. El
cost seria de sis a vuit milions. H

NECROLÒGIQUES
sancho de ávila
Joan Richart Salanova, de 84 anys, a les 9.50 hores. Cèlia Riera Tomàs, de 89 anys, a les 10.05 hores. Blai Cugat Ruana, de 83 anys, a les 10.30 hores. Maria Mercé Tintoré Piñol, de 86 anys, a les
10.45 hores. Maria Carmen García Cobo, de 68
anys, a les 11.10 hores. Montserrat Ribera Serra,
de 84 anys, a les 11.25 hores. Josep Galvany Ollé,
de 91 anys, a les 11.50 hores. José Gudiña
Rodríguez, de 90 anys, a les 12.05 hores. Isabel
Cruz Campillo, de 87 anys, a les 12.30 hores. Rosario González Roldán, de 95 anys, a les 12.45 hores. Paquita Garcias Vaquer, de 89 anys, a les
13.10 hores. Julián Muñoz Copado, de 92 anys, a

les 13.25 hores. Ana Rollán Canut, de 99 anys, a les
15.15 hores. José Sánchez Rodríguez, de 89 anys,
a les 15.30 hores. Josep Ricart Cuartero, de 86
anys, a les 16.00 hores. Carmen Fernández Arias,
de 75 anys, a les 16.10 hores.
Les Corts
Ignacio Nogueras Pan, de 60 anys, a les 9.15 hores.
María Encarnación Manso Pizarro, de 89 anys, a les
9.45 hores. Victoria Morlans Loriente, de 100 anys,
a les 10.00 hores. Concepció Perpiñà Morales, de
81 anys, a les 10.30 hores. Adelina Casañas Graell, de 54 anys, a les 11.00 hores. Irene Rubio Rubio,
de 35 anys, a les 11.30 hores. Xavier Dalfó Hors, de
82 anys, a les 13.00 hores. Rafael Moreno Arteaga,

de 90 anys, a les 15.00 hores. Josefa Jiménez Padilla, de 87 anys, a les 16.15 hores.
Collserola
Rosario Gil Cuevas, de 94 anys, a les 11.15 hores.
Teresa Plana Pinto, de 91 anys, a les 12.15 hores.
Margarida Regina Albert García, de 86 anys, a les
15.15 hores.
Sant Gervasi
Tita Casado de Antonio, de 96 anys, a les 9.30 hores. Rosario Mir Cuquet, de 78 anys, a les 13.00 h.
L’Hospitalet
Ascensión Fernández Merchán, de 84 anys, a les
12.00 hores.
Serveis Funeraris de Barcelona. 902.076.902.

