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● El Congrés dels Di-
putats demanarà al
govern estatal que el
grup de treball dels
sorolls de l’aeroport
del Prat, en què parti-
cipen Aena i els ajun-
taments propers arran
de la posada en marxa
de la tercera pista, es
reuneixi cada tres me-
sos. La comissió de
Foment del Congrés
va aprovar una pro-
posta de l’associació
de veïns de Gavà Mar
a través del diputat del
PP Antonio Gallego.
L’entitat assenyala la
importància de les re-
unions periòdiques de
la comissió de segui-
ment ambiental de
l’ampliació de l’aero-
port, on es treballa en
fórmules amb l’objec-
tiu de reduir l’impacte
sonor dels avions.
«Aena perd així la po-
testat de convocar les
reunions quan li con-
vingui», diuen a l’as-
sociació veïnal. / EL

PUNT

GAVÀ
El Congrés vol que
el grup de treball de
soroll del Prat es
trobi cada 3 mesos

● El Departament de
Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat
ha emès un informe
sobre el projecte de
requalificació de Can
Mora, a l’àmbit de
Canyet, en què, si més
no d’entrada, no es
desaprova l’actuació
que vol impulsar el
Joventut de Badalona
(propietari del ter-
reny) però s’obliga els
promotors a revisar la
proposta d’implanta-
ció d’un centre esco-
lar. Paral·lelament, la
Diputació de Barcelo-
na ha fet públic un al-
tre informe referent a
aquesta actuació. El
document no és vin-
culant però en aquesta
ocasió és desfavora-
ble, i es basa sobretot
en el fet que el sector
de Can Mora està in-
clòs en el pla de pro-
tecció de l’espai natu-
ral de la serralada de
Marina. / SARA MUÑOZ

BADALONA
La Diputació
desaprova el
projecte de la
Penya a Can Mora,
i Medi Ambient, no

En una dura i contundent
declaració, els grups mu-
nicipals consideren del tot
«inadmissible i injustifi-
cat» l’ús de la violència.
Per això l’Ajuntament em-
prendrà les accions legals
necessàries contra l’autor
o autors dels fets, que van
actuar «d’una manera vio-
lenta, absolutament irres-
ponsable i amb menyspreu
cap a la resta de persones».
El govern local es perso-
narà com a acusació parti-
cular. A més, els polítics
van fer autocrítica i van
admetre en l’escrit que cal
reflexionar i analitzar els
esdeveniments de dissabte
passat. L’objectiu és deter-
minar quines són les cau-
ses d’aquestes demostra-
cions d’intolerància. Si es-
cau, l’Ajuntament revisarà
els protocols de seguretat
que han de concretar les
mesures que s’hauran de
prendre davant fets simi-
lars. El portaveu del PSC,
Jordi Labòria, va indicar
que es va actuar com calia,
però «quan una cosa falla
estem disposats a analit-
zar-ho i veure-ho, perquè
dels errors també se
n’aprèn».

El PP, però, va aprofitar
el torn de precs i preguntes
per demanar a qui corres-
ponia garantir la seguretat
ciutadana al Raval i a qui
corresponia prendre les

decisions en matèria de se-
guretat. També va pregun-
tar si es consideren ade-
quats el dispositiu desple-
gat i el nombre d’efectius
de policia de què es va dis-

posar dissabte passat per
garantir la seguretat. El re-
gidor del PP, Pere Sán-
chez, va recordar que hi ha
un responsable municipal,
tècnic o polític, dels fets.

«Potser algú hauria de di-
mitir o ser destituït», va as-
senyalar Sánchez, que va
proposar que es puguin
veure els partits de la se-
lecció espanyola del Mun-
dial de futbol que es farà
l’any que ve.

El regidor d’ERC, Isaac
Albert, soci de l’equip de
govern, va afegir més lle-
nya al foc encès pel PP. Al-
bert va destacar que el
PSC, que fa 30 anys que hi
governa, «hauria de conèi-
xer com és aquesta ciutat i
la seva complexitat. I a
l’hora de prendre segons
quines decisions les hauria
d’analitzar amb molta més
profunditat».

Per respondre a les acu-
sacions, la regidora de Via
Pública, la socialista Llu-
ïsa Melgares, va aclarir
que no es podia blindar el
Raval de Montserrat. Mel-
gares va subratllar que
«els culpables dels actes
vandàlics són els que els
fan, i «no la policia». En
aquest sentit, va fer una
crida a l’autocrítica. En el
mateix to, Labòria va ins-
tar les forces polítiques a
tornar al consens de la de-
claració.

Terrassa revisarà el protocol de seguretat
per evitar sabotatges com el de Telecinco
El PP demana que es posin pantalles gegants per veure els partits d’Espanya al Mundial de Sud-àfrica

El desmuntatge de la pantalla després de l’atac. / EMILI AGULLÓ

● L’Ajuntament de Terrassa revisarà els pro-
tocols de seguretat per evitar que es tornin a
produir sabotatges com el de dissabte passat al
Raval de Montserrat, quan un desconegut va

MIQUEL A. LUQUE / Terrassa intentar calar foc a la pantalla de Telecinco
mentre es retransmetia el partit de futbol entre
la selecció espanyola i la de Sud-àfrica. En una
declaració que es va llegir en el ple de dijous i
que és signada per tots els grups municipals es

van condemnar aquests fets de caràcter «feixis-
ta». Tot i la unitat política sobre aquests inci-
dents, el PP va obrir un debat en què va sembrar
el dubte sobre l’actuació policial i va demanar
responsabilitats.

● Gairebé no s’han supe-
rat els cinc primers minuts
de joc i la graderia dels
Camps del Besòs de Sant
Adrià enfervoreix amb el
primer gol del partit. Prop
de 200 persones, totes se-
guidores d’un mateix
equip, s’han meravellat de
la facilitat amb què un jove
gitano del barri ha deixat
enrere un defensa i ha ce-
dit la pilota perquè un altre
company, a plaer, enviés la
pilota a la xarxa. «Comp-
te! Que encara et multa-
ran!», crida algú des de la
graderia en un dels nom-
brosos comentaris diver-
tits que se senten durant la
tarda. De fet, aquest espe-
rit relaxat, de broma i de

complicitat, és el que per-
segueix la cita, el primer
partit amistós de futbol
que enfronta gitanos de la
Mina amb mossos d’es-
quadra, celebrat ahir a la
tarda i organitzat per la Fe-
deració d’Associacions
Gitanes de Catalunya amb
la col·laboració de l’Ajun-
tament adrianenc. En l’es-
calfament, els agents dis-
senyen l’estratègia i, tot i
no tenir recanvis a la ban-
queta, un sospita que la
preparació física que tenen
pot ser determinant per al
desenvolupament del
matx, que dura 90 minuts,
com un partit reglamenta-
ri. L’equip dels gitanos,
però, té un doble avantat-
ge. D’una banda, amb la
motivació d’en Morrete,

un jove «guapo com Cris-
tiano Ronaldo i bo com en
Messi» que té ganes de
vèncer la policia «on no-
més és possible», al terre-
ny de joc. D’altra banda,
amb la qualitat futbolística
d’en Diego, futbolista de

la Damm que ja ha desper-
tat l’interès de clubs com
ara el Madrid. L’inspector
en cap de la comissaria de
Sant Adrià, Miquel Àngel
Gonzàlez, no s’ha volgut
calçar les botes, però de-
fensa l’activitat esportiva

perquè «és maca, festiva» i
permet establir vincles en-
tre tots dos col·lectius, que
eliminen els «prejudicis».
Els minuts passen... i els
gols també. Però només
per una banda, ja que quan
acaba el matx el resultat és
escandalós: set a un, gua-
nyen els gitanos. A més
d’un li pugen els colors a
la cara, però al final l’en-
trenador vencedor, Anto-
nio Carmona, membre del
Consell Gitano de Catalu-
nya i veí del barri des de fa
35 anys, rebaixa l’eufòria
gitana. «Abans deien que
els gitanos corríem davant
la Guàrdia Civil, però no-
més es tracta de córrer tots
darrere la pilota. Al final,
el guanyador és el barri»,
conclou.

Gitanos del barri de la Mina juguen un partit de futbol contra mossos d’esquadra per trencar els estereotips

JOSE G. NAVARRO /
Sant Adrià de Besòs

Un gol als prejudicis

Representants dels dos equips, abans de començar. / J.G.N.
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