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El recentment nomenat acadèmic 
de la RAE Félix de Azúa ha afirmat 
que l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, hauria «d’estar servint en 
una parada de peix» perquè «no 
té ni idea de com es porta una ciu-
tat ni li importa». L’escriptor se-
gueix els passos del regidor del 
PP a Palafolls Óscar Bermán, que 
setmanes enrere va opinar que 
l’alcaldessa de Barcelona hauria 
d’estar «netejant terres».
 «Una ciutat civilitzada i euro-
pea com Barcelona té com a alcal-
dessa Colau, una cosa de riure. 
Una dona que hauria d’estar ser-
vint en una parada de peix. No té 
ni idea de com es porta una ciutat 
ni li importa, l’única cosa que li 
importa és canviar els noms dels 

EXABRUPTE

Félix de Azúa: 
«Colau hauria 
d’estar servint 
en una parada 
de peix»

JOSÉ RICO
BARCELONA

carrers», critica l’escriptor en una 
entrevista a la revista Tiempo.
 Colau ha trigat molt poc a res-
pondre a l’exabrupte de l’acadè-
mic. A través de Twitter, la regi-
dora ha acusat de «masclisme i 
classisme» l’autor barceloní i ha 
ironitzat: «En les futures definici-
ons de masclisme i classisme de la 
RAE, podrà citar-se a si mateix».
 El 13 de març, en la seva en-
trevista a l’agència de notícies 
Efe, Azúa ja va titllar de «pobra 
dona» Colau. L’escriptor denun-
cia la «pressió social» existent a 
Catalunya i la compara amb la 
«Txecoslovàquia dels tancs russos 
o l’època d’ETA» al País Basc. «És 
una pressió constant, cada dia. Pe-
rò somrient. És feixisme somrient, 
feixisme simpàtic, de fira, del po-
ble», afegeix.
 L’acadèmic retreu també el 
suport a les urnes al PP i el PSOE: 
«La gent deu votar borratxa, jo 
em sento aliè a tot això». Fins i tot 
qüestiona el seu suport futur a 
Ciutadans, partit en la fundació 
del qual va participar. «Fins ara 
votava Ciutadans. Les pròximes, 
ja ho veurem». Però les principals 
crítiques se les emporta Podem, 
Azúa recorda que «han acceptat 
diners dels goril·les veneçolans i 
dels botxins iranians». H

33 L’acadèmic Félix de Azúa.

BCN aconsegueix 
el pla que evita 
l’allau de llicències 
de pisos turístics
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El consistori valida 
una regulació que
el sector qualifica 
d’«arbitrària i il·legal»

E
l ple municipal va apro-
var ahir el Pla Especial 
Urbanístic de Pisos Turís-
tics, que acabarà inte-

grant la normativa que regularà 
tots els allotjaments turístics, de 
marcat caràcter restrictiu, que es 
preveu aprovar al juliol. El sentit 
que se n’avanci ara una part és evi-
tar una allau de peticions de lli-
cències per a pis turístic, la conces-
sió de les quals està actualment 
suspesa.
 El problema ve del fet que algú 
a l’ajuntament es va adonar mas-
sa tard que la regulació prèvia, es-
tablerta per l’equip de l’exalcal-
de Xavier Trias, s’extingia el 3 de 
maig. Entre aquella data i el juli-
ol quedaven dos mesos en els quals 
no existiria cap mena de veto. Per 
això es va portar el pla circumscrit 
als pisos a la comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat de la setma-
na passada. Un cop allà els grups es 
van mostrar indignats per sentir-se 
entre l’espasa i la paret: o aprova-
ven la regulació, és a dir, o perme-
tien que no fos rebutjada, o obrien 
la porta a l’allau de peticions. Tots 
menys el PP, que ja va anunciar un 
vot contrari, es van reservar el seu 
vot fins al plenari d’avui.

RETRETS / Al final no hi va haver dra-
ma, però si un bany de retrets al go-
vern municipal. Barcelona en Co-
mú i el PSC van votar a favor del 
pla, rebutjat pel PP. La resta va op-
tar per l’abstenció. Però tots van de-
nunciar improvisació i molts, co-
acció. «Fan xantatge: si no s’aprova 
això hi haurà un diluvi de petici-
ons, no serem els que contribuïm a 
això». «Ens sentim coaccionats», va 
lamentar el regidor de Ciutadans 
Koldo Blanco. «És una votació incò-
moda, no desitjada. Esperem que 
el govern entengui que les coses no 
es poden fer així». ERC es va abste-
nir per considerar que els informes 
jurídics demanats per avalar el pla 
no els convencen.
 «Ens seria còmode abstenir-
nos», va dir el socialista Daniel Mò-
dol, que va recordar que el tema 
de l’ordenació turística no va co-
mençar amb Barcelona en Comú: 

«És un problema que no ha creat 
aquest govern». Mòdol va defensar 
el suport a una mesura en el marc 
d’«una votació burocràtica», si bé 
va compartir part de la crítica als 
plans del consistori per restringir 
el turisme: «Compartim que regu-
lar no és prohibir». Javier Mulleras 
(PP) va desqualificar el pla pel fons 
i per la forma. «¿Quin sentit –es va 
prenguntar– té vetar un bloc sen-
cer de pisos turístics? ¿Quines mo-
lèsties causa que siguin diferents 
de les d’un hotel?».
 Representants del sector van 
criticar amb duresa la gestió del 
tema que fa el govern local. L’As-
sociació d’Apartaments Turístics 
de Barcelona va qualificar el pla 
d’«arbitrari i il·legal» i ho va veure 
com «una prova més que la impro-
visació i l’arbitrarietat regeixen en 
el procés de regulació de les viven-
des d’ús turístic a Barcelona». H

El PSC recolza 
la proposta de Colau, 
el PP s’hi oposa 
i la resta s’absté

El PP provoca
una derrota de 
BC pels edificis 
públics okupats

33 Alberto Fernández Díaz va 
aconseguir al ple municipal d’ahir 
forçar una derrota de Barcelona 
en Comú (BC), arran dels edificis 
de titularitat pública municipal 
que estan ocupats. El PP va pre-
sentar una proposició que insta el 
consistori a desallotjar  els oku-
pes per donar-los ús d’equipa-
ment per als veïns.

33 Encara que les proposicions 
de l’ajuntament són com les mo-
cions del Parlament, victòries 
més polítiques que no pas efecti-
ves ja que no són de compliment 
obligat, en el terreny simbòlic va 
suposar un missatge a l’alcaldes-
sa en el sentit que els grups  no ve-
uen amb bons ulls que es tolerin 
les okupacions en locals públics. 
Barcelona en Comú i la CUP hi van 
votar en contra, ERC es va abste-
nir i la resta de grups hi va votar a 
favor. Entre els locals que cita el 
PP hi figura l’edifici Transforma-
dors, a l’Eixample.

 No hi va haver diferències en el 
vot: tothom va recolzar la degra-
dació. També en el cas de la revo-
cació de l’entrega de la medalla a 
Cristina de Borbó –sol·licitada per  
ERC–, que no va arribar a renunciar 
a la distinció.

FERVOR MONÀRQUIC DE PP I C’S / Sí que hi 
va haver cert debat, perquè Pisarello 
va aprofitar la crítica a la infanta per 
defensar els valors republicans, cosa 
que va fer que Fernández Díaz, igual 
que Mejías, fes una aferrissada defen-
sa de la monarquia espanyola. Fer-
nández va recordar el suport de la Co-
rona als Jocs de Barcelona. Mejías va 
afirmar: «Lamentem  que s’usi un cas 
per qüestionar la monarquia parla-
mentària». «La infanta Cristina ha de 
tornar a ser la ciutadana Cristina de 
Borbó», va proclamar Pisarello.
 Garganté va tornar a fer gala de 
la seva vocació de showman i va recor-
dar una cançó que ja va citar quan 
es va debatre la retirada de medalles 
temps enrere. Basada en una cançó 
popular i interpretada pel grup Mes-
clat, la cançó conté el vers «si el rei 
vol corona, corona li darem: que vingui 
a Barcelona i el coll li tallarem». Ho va 
dir al gener i la polèmica va ser con-
siderable. Per això, ahir Garganté va 
apostar fort per això: «Ara llegiré la 
cançó sencera». H

JULIO CARBÓ

REDUCCIÓ APROVADA
J El ple municipal barceloní va 
aprovar ahir definitivament 
l’acord amb el sector del comerç 
pel qual el consistori permetrà 
que les botigues obrin en 
diumenge en cinc ocasions 
durant el 2016: els dies 8, 15 i 22 
de maig i 2 i 9 d’octubre. L’horari 
permès serà de 12.00 a 20.00 
hores, cosa que suposa 
endarrerir l’obertura i el 
tancament dues hores, ja que 
l’any passat el consistori deixava 
obrir de les 10.00 a les 18.00 
hores. L’ajuntament va anunciar 
inicialment la seva intenció de 
reduir de 10 a 4 els diumenges 
previstos per a l’obertura dels 
comerços, tot i que al final ha 
accedit a permetre que sigui un 
més, fins a cinc. L’acord es va 
aprovar ahir amb els vots 
favorables dels grups municipals 
de Barcelona En Comú, ERC i el 
PSC, i les abstencions de CiU i 
de la CUP.

CINC DIUMENGES 
DE BOTIGUES

horaris
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