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El Hospital GermansTrias i Pujol de Badalona,cono-
cido como Can Ruti, iniciará un tratamiento nuevo
contra la esclerosis múltiple basado en el trasplan-
te de células del mismo paciente.Los primeros ensa-
yos clínicos de la terapia comenzarán este año con el
objetivo de combatir las causas de la enfermedad pa-
ra,de esta forma,poder frenarla.La esclerosis múlti-
ple es una enfermedad degenerativa por la que las
defensas del paciente no reconocen como suya la
sustancia que recubre las fibras del sistema nervio-
so central. La nueva terapia irá encaminada, pre-
cisamente, a combatir esta autoinmunidad.

Nuevo tratamiento
en Can Ruti contra
la esclerosis múltiple

Recuperación de
la Vallensana
Badalona restaurarà la
pedrera de Vallensana
con 9 millones de tonela-
das de ruinas de la cons-
trucción para recuperar
la morfología original de
la montaña. En una pri-
mera fase, se ha creado
un mirador con vistas a la
zona de restauración.

Más vuelos diarios
El Prat - Atenas
La aerolínea Aegean Air-
lines incrementará la fre-
cuencia de sus vuelos
Barcelona-Atenas de cin-
co a siete vuelos semana-
les a partir del 27 de mar-
zo, uno al día.

SEGUNDOS

Tothomtélapossibilitatdeconnectar-seaInternet
desdequalsevol llocatravésdelsdispositius

mòbils,peròfer-hoéscar.Encaraqueelpreun’ésun
delsobstacles,enelspropersanyss’incrementaràel
nombredeserveisd’Internetpelmòbil,quepermeten
estarconnectatsentotmoment,demaneraqueestéa
l’abastunagranquantitatdeserveis id’informació
quehanredefinit lavidaquotidiana.Elsusuarisde
mòbilutilitzenlesmateixesaplicacionsqueelsdela
xarxatradicional: llegirnotícies i informacióesportiva,
enviamentirecepciódecorreuelectrònic,descàrrega
demúsicao missatgeriainstantània.S’hacelebrata
BarcelonaelMobileWorldCongress,ons’hanpresen-
tat lesúltimestendènciesentelefonia.Aquestaocasió
vaplantejarunareflexió:quinessónlesimplicacions
quetéeldesenvolupamenttecnològicenlapreserva-
ciódelaintimitat?Veient laràpidaproliferaciódel’ús
delesxarxessocials,nosolsenl’Internettradicionalsi-
nótambéenelsmòbils,calreforçar laculturadepro-
tecciódedadesitreballarambfabricants,proveïdors,
operadorsieditorspergarantirelsdretsdeprotecció
dedadesdelsusuaris,enparticularelsdels infants i
adolescents,enxarxessocialscomPeoplesound iFes-
tuc.Elsavençostecnològicssónbeneficiososperala
societat,peròs’had’assegurarunaproteccióefectiva
delaidentitat, laprivacitat i laseguretatentotselsàm-
bitsdelavidadelaciutadania.
*Directoradel’AgènciaCatalanadeProtecciódeDades

Esther Mitjans � PUNT DE VISTA

Mòbils i privacitat

Etiquetado en
catalán, mejor
El Ajuntament de Barce-
lona introdujo, a pro-
puesta de ERC, como cri-
terio a valorar que se eti-
quete en catalán los
productos de consumo
que se presenten a con-
curso para ofrecer sus
servicios al consistorio.

Millet desvió 2,6
millones para obras
Hacienda cifró en 2,6 mi-
llones la cantidad que
Fèlix Millet y Jordi Mon-
tull desviaron al Palau de
la Música para financiar
obras de reforma y am-
pliación en sus viviendas
y en las de sus hijas.

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

� SARRIÀ-SANT GERVASI
Carrers remodelats.
Els carrers Rector Ubach,
Freixa i Modolell han estat
remodelats. Se n’ha millo-
rat l’accessibilitat i s’ha
pavimentat la calçada i
les voreres. Estaven en
obres des de feia mig any.

� SANT ANDREU
Obresalscol·lectors. La
plaça Comerç i els carrers
Otger i Sant Adrià són les
vies afectades per les
obres de rehabilitació
dels col·lectors del casc
antic de Sant Andreu.
Acabaran el mes de juliol.

� CIUTAT VELLA
Licitenelpàrquingde la
Gardunya. El procés per
licitar les obres del pàr-
quing de la Gardunya ha
començat. Té un pressu-
post màxim de 31 milions
i haurà de començar al da-
rrer trimestre d’enguany.

� SANTS-MONTJUÏC
Nova Anella Olímpica.
Una empresa mixta forma-
da majoritàriament per
l’Ajuntament gestionarà
les activitats esportives,
ciutadanes i espectacles
quetinguin lloca l’esplana-
da de l’Anella Olímpica.

� EIXAMPLE
Festival pels drets dels
animals. Una carpa ins-
tal·lada a la plaça Univer-
sitat i que obre avui al pú-
blic acollirà el Festival In-
ternacional pels Drets
dels Animals fins al pro-
per diumenge.D
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Y MUCHO MÁS, EN...

El Ajuntament pone en mar-
chaunplanantiguetos.Evitar
lacreacióndeguetosasícomo
lacomisiónde«errores»enlos
queyahanincurridootrasciu-
dades europeas es el objetivo
delPlaBarcelonaIntercultura-
litat, que se presentó ayer.

El documento prevé, entre
otros, activar un equipo de

«agentes antirumores» con el
fin de combatir tópicos que
circulansobrelosinmigrantes,
como,porejemplo,quelosex-
tranjeros acaparan los servi-
cios sociales básicos, que no
pagan los impuestos por sus
comercios o que incumplen
loshorariosylasnormasdehi-
giene en sus negocios.

El programa consta de 10
ejes estructurados en 30 ob-
jetivos y 90 medidas, pero no
cuentaconunpresupuestoce-
rrado ni con un calendario de
actuación.Segúnjustificóelal-
calde de Barcelona, Jordi He-
reu, hasta ahora, las políticas
municipales en materia de in-
migración se han centrado en
la«acogida»,mientrasquecon
el documento se estima que
sea de carácter «transversal»
para hacer un «modelo inte-
gradordeciudad».MAICA LÓPEZ

Barcelona combatirá tópicos falsos sobre
los inmigrantes con agentes antirumores

3.000
PERSONAS

han participado en la
elaboración del plan de in-
terculturalidad,que abor-

da temas como el
urbanismo o la educación

Les obres a la Sagrera tallen
3 línies de Rodalies mig any
Aturaran el servei a la R3, R4 i R7, entre Arc deTriomf i Sant Andreu Arenal,
a partir del proper dia 28 per construir l’estació ferroviària a la Meridiana

NÚRIA BONET
20 MINUTOS

«Sense obres, no hi ha millo-
res», va recordar ahir el secre-
tari de Mobilitat de la Gene-
ralitat, Manel Nadal. Una fra-
se que hauran de tenir
present durant més de cinc
mesos uns 55.000 usuaris de
les línies R3,R4 i R7 de Roda-
lies, que estaran tallades per
la construcció de la nova es-
tació Sagrera-Meridiana.

A partir del 28 de març,
Diumenge de Rams, tallaran
el servei de Rodalies entre
Sant Andreu Arenal i Arc de
Triomf per construir la futura
estació intermodal a tocar de
la Meridiana. La restricció del
servei està previst que s’allar-
gui fins al 12 de setembre.

Tothom a Sant Andreu
Mentre durin les obres, els
trens de la R3, R4 Nord i R7
iniciaran i finalitzaran el seu
recorregut a Sant Andreu

Simulació de l’estacióSagrera-Meridiana un cop acabades les obres. ADIF

286 nous
caporals
als Mossos
El Complex Central de
Sabadell va acollir ahir
l’acte d’entrega de di-
plomes als 286 nous ca-
porals dels Mossos (fo-
to), el 19% dels quals
són dones. D’altra ban-
da, Interior té previst
inhabilitar aquesta set-
mana, per ordre de l’Au-
diència, quatre agents
condemnats al desem-
bre a presó per torturar
un detingut. Han dema-
nat l’indult. FOTO: ACN

Arenal. Per donar cobertura
als prop de 55.000 usuaris
diaris que quedaran afectats,
es reforçarà el servei de la Lí-
nia 1 de metro, que passarà
dels 26 trens actuals en ho-
ra punta a tenir-ne 29. Es po-
sarà també en marxa un ser-

vei d’autobusos especials en
horari de màxima afluència
(els laborables, entre les 6.00
h i les 10.00 hores).

La línia 4, doncs, quedarà
dividida en nord i sud. La da-
rrera circularà amb origen i fi-
nal a Badalona mentre du-

rin els treballs. Renfe va pro-
posar com a «alternatives en
origen» els Ferrocarrils de la
Generalitat per als viatgers de
Manresa,Terrassa o Sabadell
i la R2 nord de Rodalies per
als de Montcada i Reixac,
Mollet o Granollers.

La futura estació
intermodal

L’estació de Rodalies de Sagre-
ra-Meridiana es convertirà en
un dels principals intercanvia-
dors de Barcelona i hi conflui-
ran les línies R3, R4 i R7 de Ro-
dalies amb la L1, L4, L5 i L9 del
metro. Les obres es van iniciar
el juny del 2009 i se centren en
la rebaixa de les vies i la cons-
trucció d’un nou túnel. Tot ple-
gat per aconseguir una nova
andana central i un vestíbul pla
i diàfan. Els treballs, finançats
amb gairebé 40 milions d’eu-
ros, finalitzaran al novembre.


