
� 	

A la Comissió d’Economia i Hisenda 
  
Josep Garganté i Closa, en la seva qualitat de regidor del grup municipal de la 
CUP Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i 
representació, manifesta: 

El divendres 5 de maig la Plataforma Ens Plantem Poblenou va organitzar una 
manifestació sota la denuncia “Els Hotels ens enfonsen el barri” per denunciar 
les conseqüències del model turístics que expulsa als veïns i veïnes per 
l’augment dels lloguers, la precarietat laboral que implica i l’ocupació privada 
dels carrers i places. 

En aquesta manifestació es van llançar uns ous amb pintura i es va utilitzar un 
pot de fum. 

Acabada la manifestació els Mossos d’esquadra van retenir i identificar a 8 
joves, 5 d’ells menors d’edat. 

Arran d’aquesta manifestació que va aplegar unes 300 persones, el govern de 
Barcelona en Comú i el PSC van realitzar condemnes contra les accions 
realitzades aquell dia. 

Per exemple, Gerardo Pisarello va piular: “Condemnem els incidents a 
Poblenou. El que cal és aplicar amb fermesa el PEUAT, combatre els lloguers 
abusius i l’especulació als barris”. 

Així mateix, Agustí Colom va repetir la condemna a BTV i al consorci públic-
privat Turisme de Barcelona titllant d’”actes vandàlics” l’acció directa dels veïns 
i veïnes. Joan Gaspart, President del Comitè executiu de Turisme de Barcelona i 
Vicepresident primer del Gremi d’Hotels de Barcelona, va agrair la condemna 
del govern. 

El dimecres 10 de maig el plenari de Districte de Sant Martí va rebutjar una 
declaració institucional de CiU on es condemnaven “els fets violents” (?).   

A més a més Clot en comú va piular: “Rebutgem la criminalització dels 
moviments socials i de la lluita veïnal, mentre @PDECATBCN i 
@PDECATSantMarti feu costat al lobby hoteler”. 

Per tot això, formulem la següent  



Pregunta 

Sol·licitem conèixer si la part del govern de l’Ajuntament de Barcelona, que 
correspon a Barcelona en Comú, rectificarà les seves condemnes realitzades en 
relació a accions de protesta realitzades a Poblenou el passat 5 de maig, en la 
línia del que ha fet Sant Martí en Comú, o es mantindrà en la política de 
criminalització endegada per Gerardo Pisarello i Agustí Colom?  

Josep Garganté i Closa 



A 10 de maig de 2017, Barcelona (Països Catalans)


