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LaFiscaliadeCatalunyahare-
clamadoalaGeneralitatinfor-
mación pormenorizada sobre
la contaminación del aire pro-
ducida por el tráfico en Barce-
lona y el área metropolitana.

Además, solicita un resu-
men sobre el cumplimiento
de las medidas que aprobó
el anterior Ejecutivo catalán
para reducir la polución at-
mosférica. El fiscal de Medi
Ambient, Antoni Pelegrín, ha

abierto diligencias para inves-
tigar la contaminación en
Barcelona. En dichas indaga-
ciones se exige a la Direcció
General de Qualitat Ambien-
tal que se facilite en el plazo
de un mes la información «lo
más detallada posible» sobre
el grado de cumplimiento de
las 73 medidas aprobadas por
el Govern en 2007 para la dis-
minución de la polución en
un total de 40 poblaciones de

la primera y la segunda co-
rona metropolitana. Entre las
actuaciones figuraba la reduc-
ción de la velocidad máxima
de los vehículos a 80 km/h en
los accesos a la ciudad de Bar-
celona, que ya no se aplica.

La Fiscalía también recla-
ma datos sobre los niveles de
calidad del aire registrados en
2010 en Barcelona y el área
metropolitana, así como un
informe de estos datos obte-
nidos en los tres primeros
meses de 2011. Asimismo, se
exige información sobre el
número de días en que se su-
peró el valor límite diario de
partículas contaminantes fi-
nas en la atmósfera. P. C.

La Fiscalía investiga el grado
de cumplimiento del plan
contra la contaminación

Rebuig al tancament del metro
dissabte a la nit per la inseguretat
El secretari de Mobilitat insinua la possibilitat de reduir l’horari d’obertura, ampliat ara
per disminuir els accidents. Trànsit vol rebaixar un 15% les víctimes mortals i els ferits greus
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Tancar el metro els dissabtes
a la nit per acabar amb les
agressions als vigilants de se-
guretat del cap de setmana.
Aquestaéslaideallançadaahir
pel secretari de Territori i Mo-
bilitat, Damià Calvet, que «no
veuria malament» que es tan-
qués el suburbà de nit.

L’afirmació va causar re-
buig entre els usuaris i, amb
el debat ja obert, la conselle-
ria no va trigar a difondre un
comunicat que matisa les de-
claracionsdeCalvet iassegura
que «en cap cas s’ha plantejat
aquesta decisió, ni té previst
fer-ho». Algunes reaccions,
però, ja s’havien produït. L’al-
calde de Barcelona, Jordi He-
reu, va titllar la proposta
d’«inacceptable», ja que l’eli-
minació d’aquest «servei con-
solidat, que funciona», supo-
saria fer una passa enrere.

«No és just que els usuaris
paguin els plats trencats pel
comportament incívic d’una
minoria»,vasentenciartambé
Ricard Riol, president de
l’Associació per a la Promoció
delTransportPúblic(PTP),en-
titat que, com d’altres col·lec-
tius, com els joves, reclama
l’ampliaciódelshorarisdelsu-
burbà els divendres a la nit.

Des del 2007, el metro fun-
ciona els dissabtes a la nit amb
l’objectiu de reduir la sinistra-
litat. I aquest continua sent,
precisament, l’eix vertebrador
del Pla de Seguretat Viària
2011-2013 que la Conselleria
d’Interior va presentar ahir.
El Departament vol reduir un
15%elnombredemortsi ferits
greusalescarreterescatalanes.
«Per aconseguir-ho, no només
calatacarlesgranscauses,sinó
també les específiques», va ex-
plicar el conseller, Felip Puig.

Ésperaixòques’elaboraran
plans concrets per reduir els
accidents de vehicles de dues
rodes i a les interseccions, els
atropellaments, ial’entornpe-
riurbà. Interior i el Servei Ca-

talàdeTrànsit (SCT)preveuen
recollir i analitzar informació
durant tot l’any i començar a
aplicar durant el 2012 les 72
mesures previstes.

Destaca l’elaboració d’un
manual de bones pràctiques
de seguretat viària urbana, el
disseny de plans locals per
als municipis de més de

20.000 habitants, la creació
d’un sistema de detecció de
concentració d’accidents, la
incorporació del control de
velocitat per trams i la reor-
denació de radars.

Així mateix, s’estudiaran
els costos socials i econòmics
de l’accidentalitat en el treball,
es potenciarà l’educació viària

a les escoles, i Trànsit desti-
narà el 5% del seu pressupost
a projectes d’R+D+I.

Digue’ns...
si et sembla bé tancar
el metro dissabte a la nit
Escriu-nos a zona20barcelona@20minutos.es

o entra a 20minutos.es

Catalunya podria comptar amb
laprimeraoficinad’atencióa les
víctimes d’accidents de trànsit
abans que acabi l’any. Aquesta
és una de les mesures previs-
tes en el nou Pla de Seguretat
Viària i serviria per oferir as-
sessorament legal i psicològic,
entre d’altres, als accidentats i
als seus familiars. La Conselle-
ria d’Interior ha assegurat que
tindrà en compte les aporta-
cions de les associacions.

Atenció a les
víctimes

SEGUNDOS

Bares y restaurantes
denunciaron ayer que
el Ajuntament de Bar-
celonanotieneunúni-
co criterio a la hora de
entregar las licencias
para instalar sus terra-
zas exteriores. Así, en
unamismacallepuede
haberunasquecierran
a las tres de la mañana
en fin de semana y
otrasquedebenhacer-
lo a medianoche. En
estesentido,laFedera-
ció Catalana de Locals
d’Oci Nocturn (FECA-
LON) reclamó que se-
an los propios locales
los que se regulen.

Diferentes
normas para
las terrazas

Más trenes
semidirectos
ElParlamentsolicitaráa
la Generalitat que pida
la implantación de tre-
nes semidirectos entre
BarcelonayManresa.La
duracióndeltrayectoes
como hace 152 años

Mujeres gitanas
Ayer se presentó en
Barcelona la asocia-
ción Veus Gitanes pa-
rafomentarelpapelde
la mujer gitana como
garantedelaculturagi-
tana y, al mismo tiem-
po, como moderniza-
dora del colectivo.

La más ventajosa
El Barcelonès es la co-
marca con más venta-
jascompetitivasdeCa-
talunya, según el índi-
ce de competitividad.

Pan protegido
El pan de payés cata-
lán ha recibido el re-
conocimiento de ali-
mento con Indicación
Geográfica Protegida,
distinción del Depar-
tament d’Agricultura.

Taxis ilegales
La Federació Catalana
de Taxis pide a la Ge-
neralitat que regule el
alquiler de vehículos
con conductor.

� SANTS-MONTJUÏC
Col·lecciódeStellaFolch
a l’Etnològic. El Museu Et-
nològicdeBarcelonaacollirà
durant els propers 20 anys
2.000 peces de la col·lecció
d’StellaFolch,unade lesmés
rellevantsd’Espanyaenl’àm-
bit etnogràfic.

� LES CORTS
Recollida d’aliments al
Camp Nou. Dissabte aca-
ba la campanya de recolli-
da d’aliments portada a
terme pel Banc dels Ali-
ments i el Futbol Club Bar-
celona sota el lema Enviem
la fam a la porra.

� HORTA-GUINARDÓ
Investigació del Parkin-
son i l’Alzheimer.L’Hospi-
tal de Sant Pau i Philips in-
vestigaran els patrons ce-
rebrals en estadis molt poc
avançats d’Alzheimer i de
Parkinson amb tècniques
de ressonància magnètica.

� EIXAMPLE
Festa del llibre infantil al
metro. Món Llibre, la festa
de la literatura infantil, tin-
drà lloc al Centre de Cultu-
ra Contemporània (CCCB)
el cap de setmana i aquest
dijous baixarà al metro, al
vestíbul d’Universitat.

� CIUTAT VELLA
Se sortegen les estàtues
humanes. Ahir es van sor-
tejar els torns i la ubicació
de les 30 estàtues humanes
autoritzades a actuar a la
Rambla. Ara, se’n garanteix
laqualitat, tot iquetambéhi
ha hagut crítiques al procés.

� EIXAMPLE
Camions de baixes emis-
sions. L’empresa Danone
distribueix des d’ara els
seus productes al centre de
Barcelona amb dos ca-
mions propulsats amb gas
natural comprimit, menys
contaminants.D
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Indigna el desencontre entre
CDC i Unió en temes com la

independència. A la vicepresi-
denta, catòlica, li troben una
mentida al currículum. Com a

mínim, està en pecat, ridícul. Entre l’anunciat copagament
sanitari, les retallades mil i les bates escolars, la gent està que
bufa. Tot això recau sobre els ajuntaments, els únics que ges-
tionen el difícil dia a dia. Reben un finançament que el president
de l’FMC, Manuel Bustos, reitera que cal augmentar. La filla
d’una amiga va tornar impressionada de l’hospital: la factura
simbòlica era altíssima. Li va dir: «Noia, fa molts anys que
tothom, amb el que aportem a la Seguretat Social, ho hem pagat
mil vegades ». Jo afegiria, inclosos els immigrants, dels 50-60 i els
nous ciutadans de fa 10 anys. El congrés del Tercer Sector ha llan-
çat una crida pel voluntariat: el Govern ha d’apostar. Dedicar-se
a les persones contribueix a la cohesió. No es perdin Gang Bang
al TNC i l’espectacle sobre Raquel Meller a l’Arteria Paral·lel.

Contrast

Jordi
Petit

RECUPEREN MOTOS ROBADES AL PORT. Els Mossos d’Esquadra han
detingut Louis M. F., de 56 anys, quan intentava accedir al Port de Barcelona amb un camió carregat amb
21 motocicletes robades que volia transportar en ferri a la ciutat marroquina de Tànger. FOTO: CME

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

186264

521000

07/04/2011

BARCELONA

4

1ETNIA GITANA

Tarifa (€): 977


