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Medalla d’Or de la
Ciutat a Sta Eulàlia
A partir de las 19.00 horas,
el Saló de Cent del Ajunta-
ment de Barcelona acoge
el acto de concesión de la
Medallad’Orde laCiutatal
Mèrit Cívic a la tradicional
tienda Santa Eulàlia del
Passeig deGràcia.

Monaactualizada
tras la Copadel Rey
La conocida pastelería Es-
cribàhaactualizado lamo-
na dedicada a la final de la
Copadel Rey.UnLeoMes-
si en forma de clip de Play-
mobil sonreíaconunapelo-
ta de oro en los pies y un
Cristiano Ronaldo posan-
do serio. Tras la actualiza-
ción, elmadridista sonríe y
a sus pies aparece la Copa
del Rey rota por Ramos.

Comparecencia de
las cajas catalanas
Representantes de las cin-
co cajas de ahorros cata-
lanas compareceránma-
ñanamiércolesenelParla-
ment para informar sobre
susituacióndentrodeuna
sesión específica de la co-
misión de Economía.

Avisode lacomisión
delmercadodevalores
La Comisión Nacional del
MercadodeValores(CNMV)
ha hecho pública una ad-
vertencia sobreBoyMalon
21 S.L. y Macmillan Fine
International, dos compa-
ñías deTarragona y Barce-
lona sin permisos.

Medidasdel pasaje
deunavióndeVueling
Los pasajeros del vuelo
YV2000deVuelingqueate-
rrizó el sábado en Barce-
lonacuandosudestinoera
Ciudad Realmantuvieron
ayer una reunión para de-
cidir las medidas legales
contra la compañía.
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CIBERDELINQÜENTS

L’enquestad’abril de la
ComissióEuropea

sobre els usosd’Internet
indicaqueel 28%delsnens
entre 9 i 12 anys –l’edat

mínimapermesaésde14anys– téperfil a xarxes socials. En
la franjade13a16anys, el nombrepuja al 81%.Molts
d’aquestsnensdesconeixenquinesmesuresde seguretat
tenenperprotegir la seva identitat, ja quemolts –el 25%–
tenenel perfil obert. Les autoritats deprotecciódedades
femdifusiódebonespràctiques. Però, els proveïdors
d’Internet i les xarxes socials tambéhande fer-ho.Noésútil
nomésper alsmenors; tambéper als adults, queobliden la
perillositat de tenir els perfils oberts i dedonar informació
personal adesconeguts. Envacances, els robatoris a
domicilis pugenun17,19%.Éshabitual quea travésde les
xarxes socials s’expliqui quemarxes, a on i quinsdies.
S’obren lesportes adelinqüents. Evitar que intrusos
accedeixin a la informació implica ajustar el nivell de
privacitat i pensar-s’hodues vegades abansdepenjar fotos,
gustos, aficionso comentaris.Uncopés a la xarxa, janoes
pot recuperar. * Directora de l’Agència de Protecció de Dades

Punt de vista

Esther
Mitjans *
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malopez@20minutos.es/twitter:@20m

20minutos

Ésunainvasió,comladelesfu-
llesdelsarbresa la tardor,però
noésestacional.Lesburillesde
tabac cobreixen les voreres de
Barcelona, i la seva presència
s’ha incrementat arrel de l’en-
trada en vigor de la Llei Anti-
tabac al gener. Els llocs on
s’acumulen són diversos: des
d’entrades a organismes pú-
blicsihospitals,alesportesdels
bars i restaurants, accessos a
oficines, passant pels voltants
de les paradesd’autobús...

«Ararecollimeltripledebu-
rillesquel’anypassat»,hacon-
firmata20minutoselportaveu
de la secció sindical deCCOO
enlacontractadenetejapúbli-
ca i recollidaaBarcelona, Juan
CarlosMoral.S’amuntonenals
escocells, les voreres i als vol-
tants dels cendrers.

«Devegadesenstrobemels
entornspledeburillesielscen-
drers,buits»,es lamentaMoral.
Defet,aprincipisd’any, l’Ajun-
tament de Barcelona va re-
prendre la instal·lació de cen-
drersalespropde23.000pape-
reres de la capital i en va
distribuir 65.000 deportàtils a
través dels estancs.També va
iniciar lacol·locaciódeplaques
rodonesperapagar lescigarre-
tes al costat de les papereres.

Unproblemad’educació
«Estan gairebé totes implan-
tades», vanassegurar fonts del
consistori. Amb tot, en espais
acabatsderemodelar,comelPg
de Sant Joan, les papereres no
tenennicendrersniapagadors.

El portaveude la Federació
CatalanadeLocals d’OciNoc-
turn (FECALON), Fernando
Martínez,consideraqueel seu
nombre és insuficient i va de-

manarunamajorcol·laboració
amb l’Ajuntament en aquest
àmbit.Per lasevabanda, lares-
ponsabledeMedi Ambientde
laFederaciód’Associacionsde
Veïns de Barcelona (FAVB),
Esther Argelic, també va criti-
carque«lamajoriadelespape-
reresnodisposendecendrers».

Argeliccreuqueelfetquees
llencinlesburillesaterraésper
unproblema«d’educació».En
aquest sentit, va instar l’Ajun-
tament a «posar mesures de
caràcterdidàctic».Laportaveu
veïnal també va lamentar que
molta gent opti per llençar-les
alsforatsdelclavegueram,per-
quèd’aquí «vadirecte almar».

Digue’ns...
onhihaburillesdecigarreta
Escriu a zona20barcelona@20minutos.es

o entra a 20minutos.es

Vorera del carrer Diputació,
davant d’una oficina, i reixa del
metro a Passeig deGràcia, plenes
de puntes de cigarretes. M. L.

Les puntes de cigarreta a les voreres s’ha incrementat, segonsveïns
i escombriaires.N’hiha, sobretot, a les sortidesd’oficines i bars

El triple de burilles al
carrer que al desembre

Llençar la punta de la cigarreta o
un xiclet al terra està sancionat a
Barcelona. És una falta lleu i i la
multa és d’uns 90 euros. Malgrat
tot, segons fonts de l’Ajuntament,
«és molt difícil» imposar-les per-
què s’ha d’enxampar l’infractor
just en el moment. Molts restau-
rants i bars han optat per posar a
l’entrada un cendrer propi.

Multes per
incivisme


