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PAÏSOS C ATALANS

L’Horta que no es vol extingir
L’associació de veïns de Dante-Llobregós reivindica uns trets diferencials que el pla del Carmel pot modificar
CLARA RIBAS / Barcelona

●

«El model que aquest
sector necessita no és ni el
de l’Eixample ni el de la
resta del Carmel, ni tampoc el d’un barri de nova
creació. El sector 14, el de
Dante-Llobregós, representa un reducte del que ha
estat el barri Horta (antigament, fins i tot, municipi
independent): un barri rural ple d’hortes que li van
donar el nom. El sector 14
pertany a aquesta Horta i
no a aquell Carmel.»
Aquest és un dels arguments que els veïns de
l’Associació per la Defensa del Patrimoni DanteLlobregós esgrimeixen en
les al·legacions que han
presentat al pla de millora
del Carmel i entorns. L’associació es va constituir
l’octubre passat i aquest
dilluns va oferir una reunió informativa a la qual
van assistir unes quatrecentes persones.
Basant-se en el fet que
la zona té encara els trets
diferencials d’Horta, tot i
que no hi pertany, ja que
forma part del barri del
Carmel, els veïns es pregunten també en les seves
al·legacions si la intenció
de la reforma del pla general és «de respecte i potenciació del barri o el que es
pretén és homogeneïtzar
tot el Carmel». Els veïns
consideren que aquest sector necessita una «reinterpretació d’ell mateix, llegint el que té de bo, de característic i de necessari
per tal de potenciar-ho en
pro d’un sector, per fi, ordenat i acabat».
En perill d’extinció
En els díptics que es van
repartir durant la reunió de
dilluns, l’associació llançava una pregunta en

El carrer del Llobregós, on comença el sector 14 del pla del Carmel, conegut com a Dante-Llobregós. / JUANMA RAMOS

Poques cases: poca oposició
● Els veïns van més enllà en les seves
crítiques al pla de millora del Carmel i
entorns i asseguren que en aquest projecte s’opta per afectar finques amb
pocs habitants per assegurar poca oposició: «Finques en què la densitat
d’oposició per metre quadrat se suposa
que serà menor a les de les finques amb
edificis grans, amb més oposició per
metre quadrat, malgrat que represen-

aquest aspecte: «Sabies
que Horta està en perill
d’extinció?», insistint en
l’argument de les al·legacions, en el qual s’assegura que el pla de reforma representa la implantació
d’un model de barri que té
«molt poc a veure amb la
realitat existent: una realitat que és el resultat de la
resistència d’uns pocs al
fet que les pitjors pràcti-

ten, aquests sí, exemples clars de la
transformació que mai s’hauria d’haver produït al barri.» En aquest sentit,
critiquen també la manca d’actuacions
a la zona per part d’anteriors governs:
«Som el reflex d’una manca d’acció
municipal i d’inversió evidents.» D’altra banda, els veïns asseguren que no
han tingut visites de l’equip redactor a
les finques afectades.

ques urbanístiques del
Carmel
s’escampessin
també per aquesta zona
d’Horta», s’assegura al
document. Els veïns reclamen respecte a l’essència
d’un barri que consideren,
«singular» i també demanen respecte «a la tria que
els seus habitants van fer
en el seu moment per un
model de barri lligat a un
model de vida particular».

Finalment, el document
veïnal presenta una proposta alternativa en la qual
s’aposta per la no eliminació de les edificacions que
presenten tipologies «no
només identificables com
a repetides en la zona sinó
que a més responen a una
lògica d’adaptació topogràfica i d’entorn totalment indiscutible i que per
tant esdevenen models a

imitar, mai a eliminar».
Els redactors de les al·legacions consideren que si
no s’atén aquesta reivindicació es pot passar de parlar «d’un dels pocs barris
amb un bosc urbà, horts
tradicionals i pous centenaris a parlar d’un barri
més amb parcs i places dures a l’ús». Cal recordar
que a la zona hi ha safarejos, el bosc de Can Gallart,
o la masia del Ca l’Eudald.
El president de l’Associació per la Defensa del
Patrimoni Dante-Llobregós, Joan Perna, es va
mostrar ahir satisfet per
l’èxit de convocatòria de
la reunió de dilluns i va insistir en la necessitat d’implicar-hi el màxim nombre
de veïns, als quals, des de
l’entitat, va dir, es vol ajudar a saber amb detall com
afectaria a cadascú la modificació.

Un 61% dels 14.689 barcelonins amb dret a les
ajudes de la llei de la dependència hi tenen accés
S. PÉREZ / Barcelona

●

Prop de 34.000 barcelonins han sol·licitat accedir
a les prestacions de la llei
de la dependència, segons
les últimes dades recollides el 31 de desembre del
2008. Un 55% d’aquests
ciutadans (18.645) tenen
la valoració feta malgrat
que són 14.689 els que han
obtingut el dret als ajuts
perquè, segons els barems
de la llei, tenen algun grau

de dependència. Hi ha, però, 5.702 persones (un
38,8% de les valorades
amb dret a rebre els ajuts)
que esperen el pla d’individualització
d’atenció
(PIA), l’últim pas que defineix els ajuts que han de
rebre. Així, segons va explicar ahir el segon tinent
d’alcalde, Ricard Gomà, a
la comissió d’Acció Social i Ciutadania, ja tenen
el PIA prop de 9.000 per-

sones (61,2%). Tot i això,
Gomà no va aclarir quantes d’aquestes persones ja
reben els ajuts i va dir que
és el Departament d’Acció
Social i Ciutadania el que
gestiona aquestes dades i
el que les ha de donar.
Amb retard
Totes aquestes xifres demostren que, malgrat els
avenços fets a Barcelona
els últims mesos, es manté

el retard en el desplegament de la llei estatal de la
dependència. «És una llei
que necessita menys complexitats i més recursos»,
afirmava ahir Gomà. Va
negar que «hi hagi llistes
d’espera» i va confiar que
la inversió addicional
aprovada pel govern de
l’Estat ajudi a millorar el
desplegament. De fet, a
Catalunya només la meitat
dels catalans amb dret a

ajudes en reben. Des de
l’oposició municipal van
criticar els retards i van demanar més celeritat a l’hora de fer les valoracions
–hi ha 15.321 persones en
llista d’espera– i elaborar
els PIA. CiU va destacar
que un 70% dels plans individuals aposten per la figura del cuidador no professional, malgrat que la
llei ho defineix com un recurs puntual.

Un atropellament
fa aturar tres hores
la circulació de
trens entre Blanes i
Tordera
● Tordera. El servei de
rodalies a la línia 1 va
quedar parcialment interromput després que
un comboi va atropellar
un home de 80 anys entre les estacions de Blanes i Tordera. Els fets
van passar a tres quarts
de dues del migdia
quan un tren, que havia
sortit de Maçanet i es
dirigia cap a l’Hospitalet de Llobregat va envestir el transeünt, que
caminava pel costat de
la via. A conseqüència
d’aquest succés tràgic,
es va suspendre la circulació per les dues
vies, que no va quedar
restablerta fins al cap de
tres hores, quan ja s’havia aixecat el cadàver.
La companyia ferroviària va posar a disposició
dels usuaris un servei
d’autobusos a la zona
afectada. D’altra banda, s’estan investigant
les circumstàncies en
què es va produir l’atropellament. / EL PUNT

Desallotgen 200
nens per un
incendi en una
escola del Prat
● El Prat de Llobregat. Uns
200 alumnes d’educació infantil d’una escola del Prat van haver de
ser desallotjats ahir al
migdia a conseqüència
del petit incendi que es
va declarar a la seva escola, el CEIP Jaume
Balmes. El foc va ser
controlat amb rapidesa
pels Bombers de la Generalitat i va afectar una
habitació petita, a tocar
de les aules d’educació
infantil. La resta de
l’edifici va quedar afectat pel fum. Els sanitaris
van atendre dos monitors per crisis d’angoixa i cap alumne va resultar ferit. Els alumnes
d’educació infantil no
tornaran aquest dimarts
a classe, mentre que la
resta de nens podran seguir amb normalitat les
classes. Fins a deu dotacions terrestres dels
bombers i diversos
efectius dels Mossos
d’Esquadra i de la policia local van participar
en les tasques d’extinció de l’incendi, que es
va poder donar per extingit a un quart de tres
de la tarda. / EL PUNT

