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Han passat vuit anys des que 
Barcelona va començar a aplicar 
l’ordenança de civisme, un temps 
més que suficient, considera la 
síndica de Barcelona, Maria As-
sumpció Vilà, per obrir el debat 
sobre la seva eficàcia. Perquè, se-
gons el seu parer, la norma és «co-
ercitiva i estèril» i conté algunes 
sancions «intolerables i abusives» 
que castiguen de manera «injus-
ta» alguns col·lectius o algunes ac-
tituds. Ho va manifestar ahir du-
rant la presentació del balanç de 
les queixes que van arribar a la 
seva oficina al llarg de l’any pas-
sat, un exercici en què tres de ca-
da 10 reclamacions tenien a veu-
re amb temes socials, la majoria, 
referents a l’habitatge.
  La defensora dels barcelo-
nins, que ha comunicat a l’alcal-
de Xavier Trias l’obertura d’una 
actuació d’ofici per revisar l’or-
denança de civisme, es va refe-
rir, com a principals víctimes 

d’aquesta norma, a col·lectius des-
afavorits com sense sostre i pros-
titutes, o casos de persones que 
van en patins o skates per on no 
es pot, o aquells que pengen car-
tells pel carrer, com el cas que ha 
sortit a la llum fa uns dies amb el 
drama d’un jubilat que va arribar 
a deure 150.000 euros al consisto-
ri per enganxar papers on s’oferia 
per fer mudances (sancions que 
s’han anul·lat), un cas que va ar-
ribar a la seva oficina aquest any. 
Per aquest mateix motiu, encara 
que sense arribar a aquest despro-
pòsit, Vilà va explicar ahir que du-
rant el 2013 va rebre mitja dotze-
na de queixes de ciutadans  mul-
tats amb un mínim de 500 euros 
per penjar un cartell amb alguna 
oferta o demanda. 
 Del balanç del 2013 es desprèn, 
sobretot, que els barcelonins uti-
litzen cada vegada més aquesta 
oficina, normalment l’últim re-
curs una vegada  s’han esgotat 
totes les opcions. I que el princi-
pal problema és el social. Durant 
l’any passat hi va haver 2.570 re-
clamacions, enfront de les 1.911 
del 2012, i el 30% d’aquestes eren 
referents a problemes socials, 
amb la vivenda al capdavant (342 
queixes, darrere de les quals hi ha 
segurament 342 drames famili-
ars). En aquest marc, Vilà va reite-
rar la necessitat d’elaborar un pla 
de xoc a curt termini per a la cre-
ació d’un parc públic de vivendes 
que faci front a la demanda de pi-
sos d’emergència. H
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dar ahir a la direcció de Construc-
ciones Ortiz, empresa adjudicatà-
ria, «aquesta incidència». Adif preci-
sa que les despeses generades per la 
recol·locació de les rajoles no les pa-
garan els ciutadans. «És una obra en-
cara en fase de garantia de manera 
que el cost anirà a càrrec de l’empre-
sa constructora», diu un portaveu. H

Un nen de 5 anys no tindria el més 
mínim problema a col·locar les ra-
joles hexagonals que semblen co-
brir amb una alfombra grisa les vo-
reres del passeig de Gràcia. Però 
quatre metres quadrats de les llo-
ses renovades amb motiu del terra 
aixecat per les obres d’ampliació i 
de modernització d’instal·lacions i 
accessos de les estacions de Renfe i 
del metro estan posades sense sol-
ta ni volta.
 En conseqüència, a la cantona-
da d’Aragó, costat muntanya i di-
recció Llobregat, es perd la compo-
sició de les figures marines que va 
compondre l’arquitecte el 1904.

La carta d’un lector

Les obres estan coordinades per 
la xarxa estatal de l’Administra-
dor d’Infraestructures Ferroviàri-
es (Adif), que va fer instal·lar part 
de les noves rajoles durant el gener 
per tornar a obrir els accessos de 
l’estació de tren de Passeig de Grà-
cia el 29 d’aquell mes. «Quan van 
acabar de col·locar-les vaig anar a 
mirar. Estava convençut que, amb 
les presses i sabent com es treba-
lla, alguna estaria del revés. Era 
d’esperar, i així ha sigut», explica el 
lector Jordi Griset Moro, que ha es-
crit a la secció Entre tots per denun-
ciar aquest bunyol. «Si Gaudí aixe-
qués el cap...!», exclama Griset en 
el seu text.
 La seva protesta prossegueix 
preguntant-se en què estaven pen-
sant els paletes. «¿És que no saben 
compondre un simple dibuix? I l’en-
carregat, tampoc se’n va adonar? I 
els ciutadans, mentrestant, pagant 
la feina mal feta», es pregunta i la-
menta Griset, delineant de cons-
trucció ja jubilat, que ben aviat pu-
blicarà un llibre sobre els mosaics 

hidràulics del modernisme barcelo-
ní. Allà parla del panot que Gaudí 
va crear per al paviment de la Casa 
Batlló, encara que finalment els va 
derivar a la Pedrera. El 1997 l’Ajun-
tament de Barcelona els va reeditar 
per situar-los al luxós passeig com a 
homenatge al gran arquitecte.
 Un portaveu de l’ajuntament as-
senyala que ja tenen localitzades 
les rajoles. «Ocupen una superfície 
d’uns quatre metres quadrats dels 
1.300 que han estat renovats, just a 
la zona on conflueixen el paviment 
nou i el que no ha estat danyat per les 
obres», argumenta.
 La patata calenta sobre la pífia se 
la passen dels uns als altres. Al con-
sistori asseguren que requeriran a 
Adif que, dins dels treballs que que-
den pendents d’aquesta obra, es 
recol·loquin les lloses mal encaixa-
des. «La previsió és que tot estigui 
arreglat a finals d’aquest mes».
 Els tècnics d’Adif van traslla-
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33 Cantonada amb Aragó 8 Les rajoles noves mal col·locades conflueixen amb les que no han estat canviades.
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Pífia a les lloses de Gaudí
Algunes rajoles del passeig de Gràcia renovades a causa de les obres de les estacions de 
metro i de Renfe estan mal col·locades H Adif assegura que l’empresa constructora ho arreglarà

33 La diferència 8 A dalt, la 
composició correcta de les lloses; 
a sota, l’equivocada. 
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Barcelona q L’actriu Clara Segura 
(foto) va recollir ahir a la nit al Saló de 
Cent el seu premi Ciutat de 
Barcelona per la seva «versatilitat, 
força i capacitat de connectar amb 
el públic». Al centre de la foto, 
l’escriptor Jaume Cabré amb el seu 
guardó Projecció Internacional de 
Barcelona per la novel·la Jo 
confesso, i a l’esquerra, Lluís 
Calduch, reconegut per la tasca a 
l’Esbart Ciutat Comtal. El gran 
absent va ser Albert Adrià, premiat 
per «la seva excel·lència» al Tickets.
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