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Jubilats i conscienciats
Miquel Sánchez, jubilat de
77 anys, no desisteix en
l’afany de recordar a l’Ajun-
tament de Barcelona que
continua sense arreglar els
desperfectes que es produei-
xen al paviment del seu bar-
ri, al Poblenou. Juntament
amb un grup de ciutadans, la
majoria també jubilats, inte-
grats en la Plataformad’Usu-
aris de laViaPública, es dedi-
ca a avisar els transeünts del
perill de les rajoles que estan

trencades. La campanya va
començar fa 20 anys, quan
molestos pel poc interès de
l’Ajuntament a reparar els
danys, van marcar en ver-
mell les rajoles, un total de
500. Encara n’hi ha alguna
d’aquell temps sense restau-
rar. Ara hi enganxen adhe-
sius i reclamen una reunió
amb Xavier Trias.

BARCELONA Redacció

La Diputació de Barcelona vol
alleugerir les càrregues que ar-
rossega en aquestsmoments per
concentrar-se en la tasca que
ara considera fonamental: el su-
port als ajuntaments.
Per aquesta raó vol transferir

alguns dels equipaments que ac-
tualment estan sota la seva em-
para, com són el Centre de Cul-
tura Contemporània, el Museu
Marítim o l’Institut del Teatre,
la titularitat del qual compar-
teix actualment amb l’Ajunta-
ment de Barcelona.
“No és un projecte per com-

plir d’avui per demà –explica un
portaveu d’aquesta institució–
però sí una línia de treball. LaDi-
putació ha de dedicar els seus es-
forços a ajudar als ajuntaments.
Podem invertir en equipaments,
però no gestionar-los”.
Els equipaments citats no són

els únics. De fet la Diputació es
planteja alleugerir les càrregues
en nombrosos àmbits en què ja

treballen altres institucions. En
aquest àmbit, per exemple, pen-
sen en la xarxa de parcs natu-
rals, que avui estan sota la seva
empara. Per no anar gaire lluny,
el del Garraf i el del Montseny.
El més raonable, assenyalen, és
que se’n faci càrrec la xarxa de
parcs naturals de la Generalitat.

Passa el mateix amb la xarxa de
biblioteques. LaDiputació dipo-
sa d’una extensa xarxa que ar-
renca de l’experiència de la
Mancomunitat de Municipis de
Catalunya de principis del segle
passat. En paral·lel, existeix tam-
bé la de la Generalitat. “No té
sentit aquesta duplicitat –apun-

ta un portaveu–, el més lògic és
que hi hagi una sola xarxa. La
converses sobre la fusió de totes
dues és, potser, la que està més
avançada.
El Centre deCultura Contem-

porània de Barcelona pertany a
un consorci en què participen
l’Ajuntament de Barcelona i la
Diputació. Tot i que té una gran
vocació internacional –s’hi rea-
litzen alguns dels actes ambmés
projecció exterior com el Só-
nar–, en realitat és un equipa-
ment cultural de la ciutat i, per
tant, per a laDiputació deBarce-
lona no té sentit en la filosofia
que el nou president, Salvador
Esteve (CiU), vol imprimir la ins-
titució. En aquest sentit, fonts
de la Diputació recorden: “Ara
com ara hi ha 300 municipis de
la província de Barcelona que
necessiten el suport d’una insti-
tució municipal. Molts d’a-
quests tancarien les portes l’en-
demà si no tinguessin el nostre
suport”.
La tasca d’alleugerir les càrre-

gues també té efectes interna-
ment. La presidència de la insti-
tució ha posat en marxa un pla
de racionalització de l’adminis-
tració per tal de reorganitzar els
efectius de la casa.
Així mateix també s’ha posat

en marxa un pla per reduir els
costos de funcionament d’aques-
ta administració que gasta més
de la meitat del seu pressupost
anual a finançar el seu propi fun-
cionament.
En aquest sentit, el president

de la Diputació ha començat a
retallar despeses, entre d’altres,
alguns lloguers, realment onero-
sos, de seus de les seves pròpies
fundacions.c

El president, Salvador Esteve,
vol traspassar alguns
equipaments com el CCCB
o l’Institut del Teatre

LaDiputació
deixaanar llast

La institució es vol
dedicar a ajudar
els ajuntaments
que passen una
situació difícil

SETMANA DEL CREUER Ampliat fins al
15 de FEBRER

PULLMANTUR 8 dies / 7 nits
RÈGIM TOT INCLÒS • PROMOCIÓ EXCURSIÓ GRATIS (5)

Mediterrani Sovereign des de 341€ Taxes d’embarcament 190€.

MSC CRUCEROS 8 dies / 7 nits
FINS A 500 € PER CABINA PER A CONSUM A BORD (5) • VOLS A VENÈCIA O BARI (7)

I TRASLLATS INCLOSOS

Adriàtic MSC Divina des de 637€ Taxes d’embarcament 120€.

NORWEGIAN CRUISE LINE 5 dies / 4 nits
TAXES D’EMBARCAMENT INCLOSES

Minicreuer pel Mediterrani 25 d’abril Norwegian Epic des de 326€

IBEROCRUCEROS 8 dies / 7 nits
RÈGIM TOT INCLÒS • OPCIÓ PENSIÓ COMPLETA DESCOMPTANT 133 € PER PERSONA

• VOLS (DES DE MADRID, BARCELONA I VALÈNCIA) I TRASLLATS INCLOSOS

Adriàtic i Egeu Grand Celebration des de 565€ Taxes d’embarcament 200€.

ROYAL CARIBBEAN 8 dies / 7 nits
TAXES D’EMBARCAMENT INCLOSES + FINS A 300 € DE DTE. PER CABINA (2)

Mediterrani Liberty of the Seas des de 505€

COSTA CRUCEROS 8 dies / 7 nits
TAXES D’EMBARCAMENT INCLOSES

Nord d’Europa Costa Fortuna des de 784€

PROMOCIÓ VÀLIDA PER A CREUERS FINS AL 31 DE DESEMBRE. Preus per persona en cabina doble vàlids per a determinades sortides, subjectes a disponibilitat i règim de pensió completa (excepte que s’indiqui). Places limitades. Taxes d’embarcament segons programa de cada naviliera i
propines no incloses. Consulta els itineraris a l’hora de fer la reserva. (1) Descomptes per reserva anticipada, aplicables sobre les tarifes màximes publicades als catàlegs 2012 de les companyies navilieres en determinades sortides, vaixells i categories. (2) DESCOMPTE JA APLICAT EN EL
PREU PUBLICAT. (3) Finançament sense interessos en 10 mesos. Despeses de gestió 9 €. Interessos subvencionats per Viatges El Corte Inglés, SA. Finançament subjecte a l’aprovació de Financiera El Corte Inglés EFC, SA. Per compres superiors a 300 €. Rebut mínim 30 €. Del 8 de gener
al 15 de febrer 2012. Exemples d’imports per finançar: Import: 300 €, ajornament a 10 mesos sense interessos, TIN 0%, TAE 6,69%, despeses de gestió: 9€, import total ajornat: 309 €. Import: 1.000 €, ajornament a 10 mesos sense interessos, TIN 0%, TAE 1,98%, despeses de gestió: 9€,
import total ajornat: 1.009 €. (4) Si el preu del teu creuer baixa fins a 21 dies abans de la sortida, et tornem la diferència. (5) Consulta les condicions, vaixells i dates de sortida incloses en aquestes promocions. (6) Pagament des de 60 € per persona que es descomptaran de la bestreta que
s’efectuï 2 mesos abans de la sortida. (7) Consulta els aeroports de sortida. CONSULTA LES CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ “SETMANA DEL CREUER” A www.viajeselcorteingles.es
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