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Els controls exprés de droga
cacen 3.100 conductors
El cànnabis és el més consumit i un 40% havia ingerit més d’una substància
estupefaent. Trànsit vol implantar ‘drogotests’ més segurs, ràpids i econòmics

ARTUR ZANÓN
20 MINUTOS

Els Mossos han confirmat
3.100 proves de conductors
que havien consumit estupe-
faents en el temps que fan
controldedrogues.Esvanim-
plantarel2005i,desdellavors,
sen’hanrealitzat5.700,segons
elServeiCatalàdeTrànsit,que,
ara, vol potenciar-los i fer-los
més fiables, ràpids i barats.

Elcànnabisésladrogamés
detectada, a més de cocaïna,
opiacis, metamfetamines i
amfetamines. En un 40% dels
casos són més d’una.

Una alcoholèmia dóna els
resultatsals45minuts.Encan-
vi, un test de drogues és més
complex. «Primer fem una
provaprèviadesaliva.Gairebé
el 100% dels resultats són co-
rrectes, però el sistema no té
validesa provatòria», explica
a20minutoselresponsablede
l’Oficina del Pla de Seguretat
Viària,XavierAlmirall.Peraixò
calunasegonamostradesali-
vaques’analitzienlaboratoris.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, pidió ayer al Es-
tado que garantice ahora los ingresos de los munici-
pios el próximo 2010.«Si el Estado ha planteado ayu-
das en inversiones, ahora tendríamos que garantizar
el gasto corriente»,dijo.El edil considera que en 2010
pueden faltar recursos porque las transferencias que
Barcelona recibirá del Estado se basan en la recau-
dación de 2009 y 2008. La exigencia llega tras cerrar-
se la financiación con las comunidades, que en el ca-
so de Catalunya queda «blindada», con independen-
cia de lo que diga el Tribunal Constitucional sobre el
Estatut, según el conseller de Interior, Joan Saura.

Hereu pide buena
financiación también
para los municipios

Restricciones de
acceso al Port
El acceso al Port de Barce-
lona desde la Zona Fran-
ca sufrirá restricciones de
tráfico hasta el 13 de sep-
tiembre por la construc-
ción de la Línea 9 del me-
tro. Se ha establecido un
itinerario alternativo.

Ampliación del
Museu Picasso
Hoy comienzan las obras
de construcción del edi-
ficio anexo al Museu Pi-

casso, situado en la con-
fluencia de la plaza Jau-
me Sabartés con la calle
Flassaders. Acogerá el
nuevo centro de estudios
e investigación.

Voladura controlada
Mañana se llevará a cabo
la primera de las peque-
ñasvoladurascontroladas
en el pozo de la futura es-
taciónSantaRosadelaLí-
nea 9 del metro, en Santa
Coloma de Gramenet. Se
informará a los vecinos.

SEGUNDOS

30AGOSTO finalizarán los cortes de trá-
fico en la calle Baldomer Solà que han empezado
hoy por las obras de reurbanización de esta vía

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� SARRIÀ-SANT GERVASI
Reforma de Mitre. Les
obres per ampliar les vo-
reres i posar més passos
de vianants a la Ronda Ge-
neral Mitre, entre Mandri
i Via Augusta, comença-
ran a l’octubre. Els treballs
duraran prop d’un any.

� LES CORTS
Parada de metro al
Camp Nou. L’ATM ha
aprovat que la futura es-
tació de metro de la L9 al
Campus Sud de la Diago-
nal porti, finalment, el
nom de Camp Nou per la
proximitat amb l’estadi.

� CIUTAT VELLA
Es reforça el servei
elèctric. Endesa ha ins-
tal·lat un nou centre de
transformació que millo-
rarà el servei als usuaris
dels carrers Monec, de la
Victòria, Sant Pere Mitjà
i Sant Pere més Baix.

� SANTS-MONTJUÏC
Parc audiovisual a la
Zona Franca. El polígon
industrial acollirà un parc
audiovisual en els te-
rrenys que ocupava la
Seat. Diverses producto-
res han firmat el conveni
per desenvolupar-lo.

� SANT ANDREU
Talls de trànsit per les
obres. A partir de demà
hi haurà afectacions de
trànsit als carrers Olesa,
Garcilaso i Cienfuegos a
causa dels treballs d’Adif
de la nova estació de Ro-
dalies de la Sagrera.D
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Y MUCHO MÁS, EN...

Unestudirecentpublicatper laFacultatdePsicolo-
giadelaUniversitatCamiloJoséCelaconclouque

el70%delsalumnesdel’ESOfaúsd’algunaxarxaso-
cial iqueelsestudiantsquelesutilitzenobtenen
pitjorsresultatsacadèmicsquelaresta.Cridal’aten-
ció,qued’aquestaltpercentatgedejoves,elsqueuti-
litzenl’ordinadorcompartitambelsseuspares
treuenmillorsnotesqueaquellsquetenenelseupro-
piordinador. Jahancomençat lesvacancesd’estiu, i
el tempsd’exposiciódels jovesdavantdelsordina-
dorscreixerànotablement.Calconscienciar-se,per
tant,delsriscosquepresentenaquestesxarxessocials
peralaprotecciódedades,enespecialdels joves,que
sónelsmésvulnerables. Iésque,abandadelsbenefi-
cisqueaportaaquestmitjàdecomunicació, Internet
éstransparentcomunapeixera, i totelqueespublica
oescomentaalesxarxessocialsesdevévisiblepera
ungrannombredepersones.Perprotegir lanostra
intimitat i ladelsnostresfillshihadiversosconsells,
comnopenjarfotografiesdetercerssenseelseucon-
sentiment,utilitzarunadirecciód’e-mailexclusiva
quans’utilitzaunaxarxasocial, ferússempred’un
pseudònim,nodonarmaiinformaciópersonalofa-
miliarprivadacomeltelèfonol’adreça, i llegir-hi
semprelescondicionsdeprivacitat.Però,sensecap
dubte, laconscienciaciósobreelbonúsd’Internetha
decomençarperunabonaformaciódelspares.
*Directoradel’AgènciaCatalanadeProtecciódeDades

Esther Mitjans * � PUNT DE VISTA

Enganxats a la xarxa

L’ONCE rep demà la Medalla
d’OrdelaCiutatdeBarcelona
pel treball que ha fet en 71
anys d’història. La Teresa Pa-
lahí és la seva delegada terri-
torial a Catalunya i Balears.
Què suposa rebre el guardó?
Des de l’ONCE, hem treballat
colzeacolzeambelgovernlo-
cal i hem fet moltes coses que
hanpermèsquelaciutatsigui
més amable per a tothom. És
una satisfacció.
Un dels motius del guardó és
el seu paper en els Jocs Para-
límpics del 92.No queda una
mica lluny?

Mai no és tard per rebre un
premi... Si estàs viu, és clar.
Però, efectivament, fa molts
anys que estem treballant.
Barcelona és accessible?
Des dels Jocs Olímpics, es van
començar a eliminar barreres
arquitectòniques,detransport,
de comunicació... Podem dir
que avui és una de les ciutats
mésaccessiblesd’Europa,però
encara queda feina a fer.
Lesnovestecnologieselshau-
ran ajudat...
Sí,peròtambén’hihaquesur-
tenalmercatsensepensarque
hi ha persones cegues o sor-

des. I a l’era de la digilització,
no ens tenen en compte. Una
de les nostres preocupacions
és l’accesibilitat a la TDT.
Per què?
No hi ha cap decodificador

que reunexi les característi-
ques per a persones cegues.
El Govern ha reaccionat tard.
En el cupó, què noten més, la
crisiolesapostesperInternet?
Se’ns han ajuntat les dues co-
ses.EljocperInternetensafec-
ta perquè no està regulat. Es-
temenunmercatquenocreix,
i labaixadad’ingrésd’unsésla
pujada dels altres. I la crisi...
Puc dir que el tòpic que diu
que es juga més no és veritat.
Què suposa el cupó?
El cupó no és una finalitat, és
unmitjàperaconseguirelsob-
jectius de l’ONCE: la prestació
deserveissocialsalespersones
amb deficiències visuals per a
la seva realització personal.
Jo no conec ningú a qui li ha-
gi tocat...
Doncs, n’hi ha. Els premis de
l’ONCEtoquen,dedebò.Enel
que portem d’any hem donat
propde90milionsd’eurosno-
més a Catalunya. MAICA LÓPEZ

BIOVa néixer a Girona.
Va perdre la vista

als 9 anys. Li agrada la cuina
i és una gran lectora. És de-
legada de l’ONCE des del 2
de juny del 2000.

Teresa Palahí DELEGADA DE L’ONCE A CATALUNYA

«El cupó és un mitjà per
aconseguir la prestació
de serveis socials»

Lesconclusions(jautilitzables
legalment) triguen a obtenir-
se entre tres i cinc dies.

Costen uns 70 euros
«EstreballaambelConsellSu-
perior d’Investigacions Cien-
tífiques per tenir dispositius
amb biosensors que, com els
alcoholímetres,puguindonar
resultats amb validesa pro-

vatòria més ràpidament», co-
menta Almirall.

Aquesta via permetria
abaratir els controls i fer-ne
més. El mètode actual pre-
senta dos problemes:
l’econòmic (costen uns 70
euros cadascun) i el logístic
(portar les mostres i analit-
zar-les per garantir que els
resultats són certs).

Un mosso d’esquadra atura un cotxe per fer un control. ACN/ARXIU

1Qui practica les proves?
Els Mossos d’Esquadra

van ser pioners a Espanya.
També els fan 56 policies
locals de Catalunya.

2Quins efectes tenen les
drogues en la conducció?

El cànnabis produeix
«relaxació i pèrdua d’atenció»
i els estimulants «exciten»
massa, segons Almirall.

3I sobre el carnet per
punts? Un positiu en

droga és una falta o un
delicte, segons la gravetat. En
tots dos casos es perden sis
punts del carnet (en total, se
n’han retirat ja 18.000, tenint
en compte que el carnet per
punts es va implantar l’1 de
juliol del 2006). Un delicte
implica perdre el permís
almenys un any, i la infracció
administrativa, tres mesos.

4Com es fan aquests
controls? Donat el seu

elevat cost, se’n seleccionen
els llocs, els dies i les hores,
explica Almirall. Això
justifica que el 54% dels
controls que s’han fet en
aquests quatre anys hagin
donat positiu.

4 PREGUNTES SOBRE...

...el dispositiu
per detectar
estupefaents

3
MORTS

s’han produït a Catalunya
el passat cap de setmana a

la carretera


