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ASSOCIACIONS SOCIALS QÜESTIONEN L’ACTUACIÓ MUNICIPAL A BCN

Diverses entitats de Nou Barris 
denuncien censura del districte

HELENA LÓPEZ
BARCELONA

E
l creixent cabreig del teixit 
social de Nou Barris ha pas-
sat a una nova fase. Superi-
or. Tres de les entitats que 

formen part de la plataforma Nou 
Barris Cabrejada diu Prou, nascuda 
a la tardor per combatre la fragilitat 
en què les reiterades retallades de to-
tes les administracions han sumit el 
popular districte, denuncien haver 
patit censura per part del govern lo-
cal. Amb només uns dies de diferèn-
cia, el municipi s’ha negat a impri-
mir el cartell del festival Sólo para 
Cortos, el programa de mà del festi-

L’ajuntament  
s’ha negat a imprimir 
cartells i fullets pel 
seu to reivindicatiu

val de Sopas del Mundo Mundial i a 
pagar la factura del cartell dels car-
navals del districte –en el qual apa-
reixia una calavera amb un pegat en 
un ull–, tradicionalment organit-
zats per la coordinadora cultural.
 En el primer cas la negativa es de-
via al fet que el cartell «no oferia la 
imatge que l’ajuntament vol donar 
de la ciutat» –al cartell apareixien di-
verses ampolles de cervesa buides i 
papers per terra–, i als altres dos per 
incloure el logo de Nou Barris Cabre-
jada diu Prou, del qual formen part 
més de 100 entitats.
 «És obvi que es tracta d’una qües-
tió ideològica. De censura. Els car-
tells d’aquestes activitats històri-
cament han estat crítics i sempre 
s’han encarregat a la impremta mu-
nicipal, que és de tots; però sembla 
que aquests dirigents no entenen 
que els recursos públics són del po-
ble; creuen que són seus i imprimei-

xen només el que els sembla», re-
sumeix notablement indignat An-
tonio Alcántara, de Bidó de Nou 
Barris, entitat que gestiona l’Ate-
neu Popular. «El que és públic ho 
converteixen en privat», afegeix Án-
geles Broncano, de l’organització 
de Sólo para Cortos.
 En el cas del festival de cine, 
aquests van evitar posar cap logo al 
cartell «per evitar problemes», amb 
la idea de col·locar-los tots en la difu-
sió que fan per les xarxes socials. Pe-
rò als responsables municipals no 
els va agradar que la imatge que il-
lustrava l’anunci del festival mos-
trés «actituds incíviques», de mane-
ra que van instar l’entitat a canviar 
el disseny si volia que el municipi im-
primís els cartells. Ho van fer, canvi-
ar el cartell, perquè «a pocs dies del 
festival no hi havia marge per fer cap 
altra cosa», explica Irene Giménez, 
membre del casal de joves i de l’or-

33 Cartell de Sólo para Cortos que l’ajuntament va fer canviar (esquerra), amb el definitiu. A la dreta, cartell que el municipi es nega a pagar.

ganització del festival de cine social. 
«Els nostres cartells sempre han es-
tat crítics. En el del carnaval del 92 
sortia Maragall donant bitllets a un 
Cobi per menjar, i l’ajuntament el 
va imprimir», recorda Carlos Izqui-
erdo, del casal.

«POCIÓ MÀGICA» / En el cas de la Xarxa 
Nou Barris Acull, organitzadors del 
festival de sopes, se’ls demanava que 
renunciessin al logo cabrejat i al text 
que hi havia al darrere, titulat La po-
ció màgica de la resistència, en què es 
parla de la Gàl·lia Noubarrensis i s’aca-
ba amb un «per un Nou Barris irre-
ductible i cabrejat, sopes, pocions i 
dolça lluita». No hi han accedit i 
s’han pagat ells els fullets.
 Aquestes queixes no són aïllades. 
El municipi va retirar fa uns mesos 
una exposició contra les batudes a 
Ciutat Vella i una altra al mur de 
Germanetes, a l’Eixample. H

NOVA SENTÈNCIA PER UN DELICTE CONTRA EL MEDI AMBIENT

Dos anys i mig de presó per a la 
propietària d’un bar per soroll

J. G. ALBALAT
BARCELONA

La jutge de Barcelona Maria Àngels 
Falip Ibarz ha condemnat a dos anys 
i mig de presó Esmeranda S. R, la pro-
pietària del bar Los Tres Soles, situat 

El local del districte de 
Sant Martí va superar el 
doble del límit permès

a la rambla de Guipúscoa al distric-
te de Sant Martí, pels sorolls gene-
rats pels equips de música del local 
que, diàriament i a la nit, van arri-
bar a superar el doble del límit per-
mès. Li atribueix un delicte contra 
els recursos naturals i el medi ambi-
ent i li imposa a més una multa de 
3.420 euros.
 La propietària del local, d’origen 
dominicà, haurà d’indemnitzar 

amb 9.000 euros més una família, 
amb un fill de tot just un any. La jut-
ge considera que l’acusada va violar 
la seva intimitat al sotmetre’ls «de 
forma tan prolongada en el temps» 
a importants nivells de soroll.

VIOLACIÓ DEL DOMICILI / Basant-se en la 
jurisprudència existent, la magis-
trada al·lega que «la saturació acústi-
ca pot suposar una violació del do-

micili, com a àmbit reservat per a la 
intimitat personal i familiar (...), do-
nat que el lliure desenvolupament 
de la personalitat queda afectat». En 
el cas de Los Tres Soles, la família que 
vivia a la planta superior va resultar 
perjudicada tant pel que fa a la salut 
física com a un patiment psíquic in-
justificat, per haver suportat una 
constant pertorbació en la seva vida 
quotidiana. La sentència exposa que 
entre els anys 2008 i 2010, l’Ajunta-
ment de Barcelona va obrir dos expe-
dients per activitats no autoritzades 
i per contaminació acústica, que van 
ser arxivar al solucionar-se les irre-
gularitats. Els veïns van tornar a 
queixar-se, però l’acusada va fer cas 
omís dels nous requeriments del 
consistori. H

La Síndica de Barcelona és un dels 
millors termòmetres socials de 
la ciutat. El seu informe anual 
resumeix les queixes dels ciuta-
dans, que el 2012 li van fer arri-
bar 1.911 reclamacions, el 7,5% 
més que l’any anterior. El repàs 
de les reclamacions reflecteix 
una creixent inquietud sobre el 
problema de la vivenda. Maria 
Asumpció Vila va exposar el do-
cument sense escatimar crítiques 
a l’ajuntament. Va assegurar tro-
bar a faltar «la ferma voluntat po-
lítica perquè la gent tingui casa», 
i va instar el consistori a afrontar 
l’«absència crònica» de vivendes 
socials, ja que, va assegurar, hi ha 
a prop de 28.000 persones que es-
tan en llista d’espera.
 Les protestes sobre vivenda 
(80) van créixer l’any passat un 
18% respecte al 2011. Vilà ho va 
justificar amb una dada revelado-
ra: el 61,5% dels sol·licitants d’un 
pis públic a la capital catalana te-
nen «molt pocs recursos», ja que 
guanyen menys de 16.000 euros 
anuals. «Les queixes sobre la vi-
venda han estat les més potents, 

més difícils i més greus», va preci-
sar la Síndica, que va reclamar a 
l’alcalde Xavier Trias augmentar 
el parc públic de lloguer en detri-
ment del de venda.
 L’ajuntament va respondre 
hores més tard assegurant que 
està fent «un esforç per donar res-
posta» a la falta de pisos socials 
a la ciutat. «Compartim les refle-
xions i la sensibilitat de la Síndi-
ca de Barcelona per un tema que 
és de màxim interès per al consis-
tori», explicava a Efe un portaveu 
municipal.

LA TARIFA QUE NO VA ARRIBAR / L’àm-
bit amb més queixes el 2012 va 
ser el del transport públic i la cir-
culació, amb 336 reclamacions, 
un 56% més que l’any passat. 
L’augment de la tarifa del Bicing 
que no es va arribar a produir 
–CiU planejava encarir-lo fins als 
97,5 euros anuals, un 116% més– 
va generar 122 denúncies, i 51 
més van fer referència a multes 
imposades per interventors de 
TMB per no dur el bitllet a sobre.
 Els ciutadans que més queixes 
van presentar van ser els de l’Ei-
xample (15,39% dels casos), se-
guits dels de Ciutat Vella (10,9%) i 
Sants-Montjuïc (10,29%), mentre 
que la zona d’on menys reclama-
cions es van rebre va ser les Corts 
(3,07 %). H

INFORME ANUAL

La Síndica 
critica Trias 
per l’«absència 
crònica» de 
pisos socials

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El consistori admet les 

queixes i diu que s’esforça 

a donar respostes


