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Neix una plataforma que defensa 
l’activitat econòmica i el turisme

deu dones –“No és la cosa més ha-
bitual i això demostra que els temps 
estan canviant”, va dir Elisenda Ro-
ca–, tindrà un plenari “plural i pari-
tari” amb l’objectiu d’entomar els 
grans debats de la ciutat i generar 
opinió. Les deu dones que formen 
Nosaltres, Barcelona són Nuria 
Amat, Rosa Maria Calaf, Katy Car-
reras-Moysi, Cristina Castañer, 
Amparo Moreno, Montserrat Pi-
nyol, Carme Puig Antich, Elisenda 
Roca, Benedetta Tagliabue i Rosa-
na Torres.  

Roca va puntualitzar que la pla-
taforma neix sense cap suport polí-
tic. “El que volem és oferir una visió 
de temes que semblen encallats”, va 
dir, i va afegir que el govern de Co-
lau, com tots els altres, ha fet coses 
que els han agradat i d’altres que no. 
Elisenda Roca va remarcar que Nos-
altres, Barcelona no és una alterna-
tiva a la Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona (FAVB), de la 
qual va elogiar la feina. “No hem 
vingut a confrontar”, va defensar.  

La FAVB, que divendres ja va cri-
ticar l’aprovació de la modificació de 
l’ordenança de terrasses, sí que veu 

en les formes del nou moviment un 
atac a la seva trajectòria. Va lamen-
tar que la plataforma neixi amb la 
“intenció expressa de contrarestar 
l’excessiu pes que al seu entendre té” 
el moviment veïnal. “No podem en-
tendre que acusi l’Ajuntament de te-
nir un tracte preferent per la nostra 
entitat si la política municipal està 
afavorint el seu sector”, van lamen-
tar. “Ni hem tingut mai ni volem te-
nir cap monopoli de la representa-
ció”, va afegir, i va criticar que el pa-
per de la nova plataforma sembla 
més encaminat a ser “portaveus del 
que plantegen alguns grups empre-
sarials” que no pas a donar respos-
ta als problemes socials. 

La presentació de Nosaltres, Bar-
celona va comptar amb un públic 
heterogeni. Des de Xavier Sardà 
acompanyat del pare Apel·les, fins a 
l’escriptora Isabel-Clara Simó i Jor-
di William Carnes, més apartat de la 
vida pública des que va dimitir de la 
direcció de Turisme de Barcelona. 
Hi va haver membres dels grups po-
lítics municipals i la regidora Gala 
Pin en representació del govern 
municipal.e

Una de les intervencions durant la presentació de la plataforma veïnal, 
impulsada per dones. ARNAU DALMASES

Deu dones impulsen una entitat veïnal que incomoda la FAVB
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Barcelona va tancar al seu últim ple 
tres anys de conflicte amb els restau-
radors per l’aplicació d’una ordenan-
ça de terrasses que, a la pràctica, su-
posava la reducció de taules i cadi-
res al carrer. Tot i que el govern de 
Colau va acabar pactant amb el Gre-
mi de Restauració una norma més 
suau, del conflicte i de la defensa de 
les terrasses n’ha nascut una plata-
forma veïnal, amb l’impuls del Gre-
mi, que vol generar opinió sobre te-
mes com la gestió del turisme i la cre-
ació d’activitat econòmica, i que mi-
ra amb ulls crítics algunes de les 
decisions del govern dels comuns.  

En el seu manifest fundacional, 
fet públic ahir, lamenten per exem-
ple que l’Hotel Four Seasons no 
s’acabés instal·lant a l’edifici del 
Deutsche Bank, a la confluència en-
tre el passeig de Gràcia i la Diagonal, 
i reivindiquen la Barcelona que es 
mou amb bici i tramvia, però també 
la que ho fa amb cotxe privat, moto o 
taxi. “Menys prohibir i més acordar 
i consensuar”, defensen en relació 
amb la manera com creuen que s’ha 
d’abordar l’activitat turística i en el 
que sembla una clara referència a la 
moratòria hotelera que va dictar Co-
lau al principi del mandat.  

La nova plataforma Nosaltres, 
Barcelona, presentada en societat a 
la terrassa de l’NBA Cafè, a la part al-
ta de la Rambla, neix gràcies a l’im-
puls del Gremi de Restauració i 
compta en el seu grup promotor amb 
deu dones. Totes elles cares conegu-
des de diferents àmbits, com la peri-
odista Elisenda Roca, que ha exercit 
de portaveu, l’actriu Amparo More-
no, l’arquitecta Benedetta Tagliabue 
i Carme Puig Antich,  infermera i ger-
mana de Salvador Puig Antich. 

En el manifest remarquen que 
volen fugir de la dicotomia entre la 
ciutat per treballar i fer-hi negocis 
i la ciutat per viure-hi. “Som els bar-
celonins que ho volem tot”, soste-
nen. La plataforma assegura que no 
té aspiracions electorals i, malgrat 
que neix amb un grup format per 
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