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Una avaria va deixar sense
llum uns 680 abonats del dis-
tricte de Gràcia de Barcelona
durant prop de nou hores. Se-
gons va comunicar Endesa, la
companyia elèctrica va rebre
l’avís de la incidència diumen-
ge a 2/4 de 6 de la matinada.
L’avaria es va produir en un
centre de transformació es-
patllat que estava situat a l’in-
terior d’una finca, fet que va
dificultar que els tècnics de
l’empresa poguessin solucio-
nar el problema amb rapide-
sa. La instal·lació de dos
grups electrògens va perme-
tre restablir el subministra-
ment a tots els abonats.
L’apagada va afectar especial-
ment els veïns del carrer Se-
cretari Coloma. ■ REDACCIÓ

L’agència de qualificació del
crèdit Fitch va confirmar ahir
el ràting de la ciutat de Barce-
lona en BBB+. L’agència va
assenyalar que el compliment
de la liquiditat el 2015 i el ni-
vell d’endeutament “moderat”
garanteixen una perspectiva
d’estabilitat en la qualificació,
que es mantindrà fins a l’any
2018 gràcies a la sòlida eco-
nomia de la ciutat. Fitch va
destacar que Barcelona dis-
posa d’una economia “diversi-
ficada i rica” amb una gran
activitat turística que suposa
un PIB per càpita molt supe-
rior a la mitjana espanyola.
L’agència va valorar la intenció
de l’alcaldessa Colau de com-
plir els objectius de dèficit per
aquest 2016. ■ REDACCIÓ

Cervelló crea el
defensor de
l’aturat
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de Barcelona

Cervelló ha creat el defensor
de l’aturat, una figura que ac-
tuarà com a mitjancera entre
els aturats del municipis i
l’Ajuntament. La iniciativa ha
sorgit de l’associació Eix So-
cial, que ha aconseguit el su-
port de tots els grups muni-
cipals i que vol implicar tota
la ciutadania en la lluita con-
tra l’atur. A Cervelló hi ha ara
633 persones en atur, segons
l’entitat, i, com a conseqüèn-
cia, 386 nens i joves amena-
çats per la pobresa. En els
pròxims dies es redactarà
l’estatut que determinarà les
normes d’actuació del defen-
sor de l’aturat i s’obrirà el
procés de candidatures per
aspirar al càrrec. ■ REDACCIÓ

Si no hi ha un daltabaix
monumental, el govern
d’Ada Colau obtindrà avui
el suport d’ERC, el PSC i la
CUP per iniciar la tramita-
ció de la modificació del
pressupost de l’Ajunta-
ment de Barcelona, ac-
tualment prorrogat.
Aquest suport s’explicita-
rà en una sessió de la co-
missió d’Economia i Hi-
senda en què es discutirà, i
votarà, si es dóna peu a
una operació comptable
que permetrà incremen-
tar en 275 milions d’euros
la capacitat de despesa del
consistori fins a finals
d’any. El d’avui, però, serà
un sí circumstancial de re-
publicans, socialistes i cu-
paires que permetrà, es-
sencialment, posar en
marxa el procediment de
revisió dels comptes. A
partir d’aquí les tres for-
macions i el govern local
s’hauran de submergir en
una negociació encreuada
per consensuar en què es
concreta la modificació.

El resultat d’aquestes
converses serà decisori

per aclarir l’escenari polí-
tic de l’Ajuntament de
Barcelona. Ja es dóna més
o menys per fet que, tan
bon punt es resolgui la car-
peta del pressupost, l’exe-
cutiu de BComú i el PSC
tancaran un acord de go-
vern que ja tenen encarri-
lat. ERC, per la seva ban-
da, va reiterar ahir, per bo-

ca del seu president de
grup, Alfred Bosch, que no
parlaran de cap eventual
entesa estable amb l’exe-
cutiu d’Ada Colau fins que
no s’hagi resolt la qüestió
dels comptes. Sobre això,
els republicans van veient
acomplertes les seves con-
dicions punt a punt, ja
que, a banda d’incloure la

seva exigència d’una parti-
da per finançar l’arribada
del metro a la Zona Fran-
ca, el nou pressupost do-
narà cobertura per a la im-
plantació d’un nou títol de
transport públic gratuït
per als joves, les reformes
dels mercats del Bon Pas-
tor i Sant Antoni –amb 2 i
3,4 milions respectiva-

ment– i l’expropiació de la
Torre Garcini –1 milió
més–. A partir d’aquí, ERC
està obert a parlar de tot,
fins i tot d’una eventual
entrada al govern. Hi ha
un fet, però, que ho com-
plica. I molt. Els republi-
cans no volen compartir
plat amb el PSC. I Bosch,
ahir, ho va recordar. ■

ERC condiciona un pacte amb
Colau a l’acord pressupostari
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aEl govern de BComú concreta les concessions als republicans per obtenir el seu suport a l’aprovació
inicial avui dels comptes a Els republicans reiteren que no entraran a un executiu on hi hagi el PSC

La CUP ha alertat que el go-
vern de Colau aplica “restric-
cions” que limiten la seva tas-
ca d’oposició. Com a exemple,
el regidor cupaire Josep Gar-
ganté va explicar ahir que la
Guàrdia Urbana havia impedit
l’accés a l’Ajuntament a un
grup de treballadores de l’hos-
taleria que es volia reunir amb
la CUP, adduint una circular
interna que limita aquestes
visites en cap de setmana. “És
una restricció que apunta a la
CUP, perquè som els únics que
estem al costat dels afectats
en qüestions laborals”, va re-
blar Garganté.

Ada Colau i Alfred Bosch, durant una roda de premsa celebrada el juny del 2015 ■ A. SALAMÉ
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La CUP denuncia
que Colau li posa
pals a les rodes

L’ateneu popular La Flor
de Maig ha ocupat el solar
buit situat al costat de l’edi-
fici històric on tenia la seva
seu –al barri barceloní del
Poblenou–, després que
l’Ajuntament desallotgés
l’immoble al febrer a causa
de les greus patologies es-
tructurals que s’hi havien
detectat. La idea és que si-

gui un jardí obert al barri
on es duguin a terme les ac-
tivitats que es feien a la se-
va seu i altres de noves,
com ara un hort. L’ocupa-
ció és també una mesura
de pressió per exigir al con-
sistori que iniciï ja el pro-
jecte per rehabilitar La
Flor de Maig, que va esde-
venir una de les cooperati-
ves obreres més impor-
tants de Catalunya.

L’Ajuntament va com-
prar una part de l’edifici el
2014 –després d’una llarga
reivindicació veïnal– i la
resta és propietat privada.
“És una vergonya que un
edifici simbòlic com aquest

estigui en un estat tan pre-
cari”, diuen des de La Flor
de Maig. L’ocupació del so-
lar es va fer diumenge, en
el marc d’una jornada lúdi-
ca i reivindicativa a la qual
es van afegir un centenar
de veïns. L’ateneu es va
traslladar inicialment al
casal de joves de Can Ri-
cart després del precinta-
ment, però l’alternativa no

va acabar de reeixir. “Can
Ricart és una mica lluny i
tenia limitacions a l’hora
de fer-hi activitats; conti-
nuarem fent-ne alguna
allà, però la seu és al solar i
allà farem les assemblees
de l’ateneu”, explica un
portaveu. Diumenge van
començar les tasques de
neteja de l’espai i ahir ja es
va fer un recital de poesia.

“És una forma de reivindi-
car que seguim a La Flor i
ens permet de controlar
que l’Ajuntament com-
pleix el compromís de re-
habilitar l’edifici”, hi afe-
geix el portaveu. L’espai
també serà un punt de tro-
bada per als col·lectius de
La Flor de Maig, que s’ha-
vien dispersat després del
desallotjament. ■

L. Sayavera
BARCELONA

a L’edifici on tenia la
seu es va precintar per
mal estat i volen que
es rehabiliti de seguida

L’ateneu La Flor
de Maig ocupa
el solar contigu

L’ocupació del solar contigu a La Flor de Maig va tenir lloc diumenge ■ LA FLOR DE MAIG


