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La darrera Enquesta de Qua-
litat de la Ciutat destaca un
preocupant 18% de la pobla-
ció barcelonina que en els
darrers sis mesos no ha anat
a cap esdeveniment cultu-
ral o d’oci. No han trepitjat
cap museu ni centre cívic,
ni cinema, biblioteca, ins-
tal·lació esportiva, concert,
festa popular o teatre.

La dada sorprèn, venint
d’una urbs cosmopolita i
amb una variada oferta d’oci
i lleure. Sobretot perquè al-
gunes de les activitats a les
quals no han comparegut
són del tot gratuïtes, trac-
tant-se de festes majors o bi-
blioteques municipals.

La forta incidència de la
crisieconòmicaenlesecono-
mies familiars el darrer se-
mestrede2008explicatambé
elresultat.Laxifradebarcelo-
nins apàtics culturalment as-
cendeix a 270.000, dos de ca-
da 10 ciutadans.

Els resultats, fets públics
per l’Ajuntament, surten de
2.000 entrevistes domici-
liàries a majors de 16 anys.
Les seves respostes merei-
xen un 95% de fiabilitat. Res-
pecte al 2004, només hi ha
un augment (del 34,9% al
37%) en l’ús de les bibliote-
ques municipals i en l’as-

Los jueces de instrucción de Barcelona reclamaron
ayer el rediseño y redistribución de los juzgados de
guardia de la nueva Ciutat de la Justícia, en l’Hos-
pitalet de Llobregat, tras constatar que son poco
operativos por la falta de espacio y la falta de uni-
dad de las dependencias. Los principales proble-
mas detectados por los jueces son la insuficiencia
de salas de espera, la estrechez de los pasillos y la
falta de unidad de los juzgados. Los jueces han
advertido sobre la necesidad de solucionar estos
problemas para garantizar un «buen funciona-
miento y servicio» de las nuevas instalaciones.

Los jueces se quejan
de falta de espacio
en la Ciutat Judicial

Presos con tatuajes
y con ‘piercings’
Los reclusos de la prisión
de jóvenes de Quatre Ca-
mins podrán hacerse ta-
tuajes y piercings en el
mismo centro.

Tarifas de bus
Barcelona está entre las
ciudades españolas con
la tarifa más alta del bo-
nobús o tarjeta recarga-
ble con trasbordo, así co-
mo el bono mensual, se-
gún un estudio de Facua.

Empleados fijos
en Correos
Un total de 410 trabaja-
dores se han incorporado
como fijos discontinuos
a Correos de Barcelona.

Premio a Freixa
La periodista Carme
Freixa, articulista habi-
tual de 20 minutos, ha
ganado el premio T-In-
cluye con el blog feminis-
ta www.cicatricestransge-

SEGUNDOS

Cada cop més, i l’actualitat així ens ho demostra, les
xarxes socials són una eina més de comunicació.

Darrerament les xarxes socials són una extensió de la
vida quotidiana, allà ho expliquem tot i ho ensenyem
tot. La xarxa crea una aparent sensació d’anonimat,
desinhibeix a la persona i l’allibera de qualsevol ver-
gonya. Però és que anem airejant les nostres intimi-
tats pel carrer? Ensenyem els nostres àlbums fami-
liars a qualsevol? Per això cal anar en compte, tenir
precaució i vigilar què hi penges; pensa-ho abans de
publicar-ho. L’usuari de la xarxa social és el màxim
responsable sobre l’ús que en fa i què hi publica. Po-
sar-hi remei no és complicat i et pot estalviar més
d’un maldecap. Es tracta de petits gestos com utilit-
zar pseudònims, no escriure informació sensible al
teu perfil, no penjar fotografies compromeses o crear
un correu electrònic especial són una de les princi-
pals claus. No és tan difícil, veritat?
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Posa-hi límits

Els usuaris d’activitats d’oci
i culturals cauen a Barcelona
Dos de cada 10 barcelonins no s’han esbargit els darrers sis mesos. Uns 270.000
ciutadans no van al cine, al teatre, a concerts, a festes majors o apoliesportius

sistència a concerts,que ha
passat del 28,4% del 2004 a
un 31,7% el 2008.

El teatre ha patit un des-
cens de dues dècimes: del
32,3% de 2004 al 30,3% de
2008. Més petites són les dis-
minucions de l’afluència a
equipaments com centres cí-
vics (24,1% el 2004 i 23,6% el
2008); museus i sales d’expo-
sicions (35,7% el 2004 i 34,1%
el 2008) i recintes esportius
(36,6%el2004i35,1%el2008).

Les pel·lícules és el que atrau més
Entre la davallada en el consum de productes d’oci a la ciu-
tat de Barcelona, sobresurt, però, el cinema, com l’activitat
preferida. Tant és així que l’oferta cultural més valorada pels
barcelonins enquestats per l’Ajuntament de Barcelona el 2008
va ser la dels cinemes, amb una puntuació del 7,4. Les sales de
projecció es mantenen al capdavant del rànquing, com al 2004.
La resta d’instal·lacions assoleixen totes més d’un 6 de nota.
Quant a assistència el 2008, va ser d’un 34,1% als museus; 37%
a biblioteques; 43% a festes populars; 31,7% a concerts; 23,6%
a centres cívics; 30,3% a teatres, i 35,1% a recintes espor-
tius. Als cinemes va ser d’un 56,6%, la xifra més destacada.

nicas.blogspot.com, que
elaboran «Susana y
Krmen: Koska & Freixa».

Yoyo ya se pasea
La nueva elefanta del
Zoo,Yoyo, ya se está fami-
liarizando con su nueva
casa y ya se la ve pasear.

Incendio de coches
Un fuego quemó ayer
nueve vehículos de un
depósito de coches
abandonados en la Zo-
na Franca. Es el tercer
fuego en pocos meses.

Polideportivo
con sobrecoste
ElTribunal de Cuentas ha
abierto diligencias preli-
minares por el sobrecos-
te de casi 10 millones en
el Polideportivo del Cen-
tro de L’Hospitalet.

Lufthansa en la T1
La aerolínea alemana ce-
lebrasus50añosenElPrat
con su mudanza a la T1.

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

� SANTS-MONTJUÏC
Nou parc de bombers.
Ahir van inciar-se les
obres del parc de bom-
bers del Port, que tindrà
23 efectius i donarà servei
a Sants-Montjuïc, Ciutat
Vella i el barri de Sant An-
toni a partir del 2011. El

nou Pla Director de Bom-
bers preveu que les caser-
nes depenguin menys de
la central de l’Eixample.

� SANT MARTÍ
Trasllat d’organismes
al Fòrum. Diversos orga-
nismes del Govern, com el

Servei Meteorològic de
Catalunya, el Consell de
les Arts, el Centre de Ter-
minologia, l’Institut Ra-
mon Llull o el Consorci per
a la Normalització Lingüís-
tica es traslladaran a un
edifici ubicat al número
268 del carrer del Taulat.

� CIUTAT VELLA
Poca inversió en cis-
visme. El grup municipal
de CiU va denunciar ahir
que l’Ajuntament només
s’ha gastat en promoció
del civisme a Ciutat Vella
700 euros dels 6.000 euros
previstos per al 2008.

� SANT ANDREU
Desmantellament de
les línies aèries. Fecsa
Endesa invertirà més d’un
milió d’euros per desman-
tellar les línies aèries de
la subestació elèctrica de
SantAndreu.Aquestaobra
reforçarà la seguretat.D
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Y MUCHO MÁS, EN...

Lucha contra los talleres ile-
gales. LaUniód’Associacions
Xineses, la patronal PIMEC
y el Departament d’Interior
coincidieron ayer, en una re-
unión,enquehayqueluchar
contra la economía sumer-
gida y apoyar a los empresa-
rioschinosquedesarrollansu
actividad de forma legal.

Mientras se celebraba el
encuentro, un centenar de
empresarios chinos se con-
centró ante la sede de Inte-
rior para reivindicar su buen
nombre y defender sus ne-
gocios. Esta protesta llega
después de que los Mossos
d’Esquadra realizasen la se-
mana pasada una gran reda-
da contra 72 presuntos talle-
res textiles ilegales de Ma-
taró. En la operación policial
fueron detenidos 77 empre-
sarios chinos –en libertad
con cargos– que daban tra-
bajo a 450 compatriotas.

Los chinos reclaman que
no se les criminalice por
la macrorredada policial

El TS rebutja
el recurs de
la ‘mataiaies’
Va ser condemnada a més
de 144 anys de presó. El Tri-
bunalSupremnohaadmèsel
recurs de cassació presentat
pels advocats de Remedios
Sánchez, coneguda com la
Reme o la mataiaies, que va
ser condemnada el juliol de
l’any passat a 144 anys i 7 me-
sos de presó per assassinar
tres ancianes i haver-ne in-
tentat cinc més a Barcelona.

Focs, petards i coques per Sant Joan
Les platges de Barcelona van ser ahir un dels centres neuràlgics de la popular revetlla de Sant
Joan, que va celebrar-se en un context de crisi, però amb ganes de gaudir-ne com a via per obli-
dar per una nit les penúries econòmiques. Així, les festes es van repartir pels barris de la ciutat, amb
les tradicionals fogueres, la coca i els petards, i també per la resta de municipis catalans. FOTO: ACN

43%
BARCELONINS

van participar de festes po-
pulars el 2008,una xifra

que al 2004 va ser del 42,5%

Concentración de chinos, ayer.EFE


