
NÚMERO 1891

1,30 EUROS

DIMECRES 
17 DE FEBRER DEL 2016

P 14-15

FERRAN  
SÁEZ MATEU

27

filòsof

La llista manicomial  
de carrers franquistes de 

Madrid només és possible 
perquè venim d’una gran 

mentida: la Transició

DIARI EUROPEU  
DE L’ANY

DIMECRES 
17 DE FEBRER DEL 2016

MARTA 
ARJONA

l’entrevista

Directora de videodansa

“Era inevitable que arribés 
a la videodansa perquè 

fusiona la dansa  
i l’audiovisual, dos mons 

que m’apassionen”

camp de 
tarragona

NÚMERO 3

P 04-05

El Clúster TIC 
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Els castells en mans de Franco
Un estudi històric certifica l’ús propagandístic del fet casteller 

per part d’un règim que n’amagava la catalanitat
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REFERENT 
Més de 40 empreses formen 

part de l’associació, amb  
seu a la ciutat de Reus

 EL REPTE 
El sector de les noves 

tecnologies vol generar més 
professionals al territori

El cambrilenc Antonio 
Sirvent encapçala                      

l’equip estatal
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Coneixem 
l’experiència  

de tres famílies
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a un país 
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El Constitucional 
suspèn Exteriors
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XOC INSTITUCIONAL

El fum de Barcelona afecta el cervell dels nens
Un estudi fet a partir del seguiment a 263 infants de 8 a 12 anys de 36 escoles de la capital 

i 3 de Sant Cugat conclou que “la contaminació alenteix el nivell de maduració del cervell dels nens”

MARC ROVIRA

L’estafa de 
Vitaldent afecta 

450 clíniques

P 22

La policia deté l’amo i dotze 
directius de la firma, i l’OCU 

posa en alerta els clients 
RUTH MARIGOT

El petroli barat 
esquerda 
l’OPEP

P 20-21

L’Aràbia Saudita, Rússia, 
Veneçuela i Qatar s’alien  

per limitar la producció de cru

El TC admet a tràmit el recurs de 
l’executiu espanyol en funcions 

contra la creació de la conselleria

El Govern estudia si canvia el nom 
del departament o si afronta 

el xoc i no fa cas de l’alt tribunal
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El fum dels cotxes afecta el  
cervell dels nens de Barcelona

aven diferències, però sí en el cas de 
la funcionalitat d’aquest òrgan, i de 
manera “evident”. És a dir, en esco-
les amb menys contaminació ambi-
ental els nens presentaven una in-
tegració cerebral superior que en les 
escoles amb una qualitat de l’aire 
pitjor. A més a més, els investiga-
dors –que eviten dir el nom de les 
escoles per no estigmatitzar-les– ho 
van contrastar amb proves específi-
ques en què van ratificar que, efec-
tivament, el temps de resposta dels 
escolars en determinats exercicis 
també s’hi correlacionava. 

Ara bé, Pujol demana no crear 
“alarmisme” en excés. Un dels mo-
tius és que aquesta integració cere-
bral total “és possible” que s’acabi 
produint més tard, tot i que caldri-
en proves complementàries per as-
segurar-ho. A més, afirma que no és 
una evidència preocupant: “És de 
sentit comú que no es tracta d’un ni-
vell tòxic que hagi de provocar una 
malaltia”, apunta. De fet, la conta-
minació a Barcelona és un proble-
ma que fa dècades que dura, i fa anys 
era molt més greu, recorda.e

“La contaminació alenteix el nivell 
de maduració del cervell dels nens”. 
Així resumeix Jesús Pujol l’estudi 
que ha liderat i que va ser publicat 
ahir a la revista NeuroImage. Tot i 
que són nombrosos els treballs que 
han demostrat que la pol·lució és un 
greu problema de salut per als hu-
mans, especialment en grans ciu-
tats com Barcelona, la nova inves-
tigació va un pas més enllà i afegeix 
un efecte nociu a la llista, amb la 
precisió que aquest cop hi ha imat-
ges fetes a partir de ressonàncies 
magnètiques. 

Els científics ja havien demostrat 
ara fa un any que els nens barcelo-
nins respiren el doble de contami-
nació quan van camí de l’escola que 
no pas a dins de casa seva, i d’altres 
estudis anteriors ja havien contras-
tat que la contaminació és un factor 
que pot influir en el baix pes dels na-
dons o en la possibilitat que pateixin 
asma. Al capdavall, respirar aire 

BARCELONA
MARIO MARTÍN MATAS

Un estudi fet en 263 menors de 39 escoles diferents detecta alteracions en la connectivitat neuronal

contaminat provoca deu vegades 
més morts que els accidents de 
trànsit, i és per això que l’Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS) ho 
considera des del 2013 com un dels 
principals factors cancerígens. 

Desenvolupament cerebral 
L’article científic relaciona especí-
ficament el fum dels cotxes amb un 
retard en el desenvolupament cere-
bral dels menors, però té una sego-
na derivada: no es tracta d’una con-
seqüència estudiada en entorns llu-
nyans, sinó que la investigació de 
l’Hospital del Mar i el Centre de Re-
cerca en Epidemiologia Ambiental 
(CREAL) s’ha fet en 263 menors 
barcelonins d’entre 8 i 12 anys. En 
concret, els científics van analitzar 
la presència de carbó i òxid de nitro-
gen (NO) provinents dels cotxes en 
l’aire de l’entorn de 36 escoles de 
Barcelona i 3 més de Sant Cugat del 
Vallès, i ho van relacionar amb les 
ressonàncies magnètiques que van 
fer als escolars. 

“És una evidència molt clara, 
amb imatges directes del cervell”, 

insisteix Pujol, una metodologia 
que “no té precedents fins ara”, de-
fensa. En aquesta edat és quan els 
nens acaben d’integrar les dues fun-
cions principals del cervell, la que té 
a veure amb un aspecte més aviat 
cognitiu –com la memòria– i l’altra, 
més aviat emocional, com és la 
consciència d’un mateix. Tot i que el 
cervell té moltes xarxes i sistemes 
funcionals, i en la seva modulació 
intervenen factors diversos, ara els 
investigadors han pogut comprovar 
que la contaminació fa que aquesta 
integració es retardi “uns mesos”, 
tot i que el temps varia en funció de 
cada cas. Dit amb altres paraules: el 
fum dels cotxes endarrereix la inte-
gració “dels grans sistemes cere-
brals que regulen l’activitat in-
tel·lectual i motora”. 

Els investigadors van fer resso-
nàncies d’uns 45 minuts de durada 
a tots els menors de l’estudi i hi van 
analitzar l’anatomia del cervell, el 
seu metabolisme i el seu funciona-
ment. Després de fer-ho van con-
cloure que en l’aspecte de l’anato-
mia o del metabolisme no s’apreci-

Repercusió  
Els autors de 
l’estudi 
demanen no 
caure en un 
“alarmisme” 
excessiu
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Barcelona celebrarà un ple extraordinari 
sobre la pobresa i la desigualtat de Nou 
Barris. Ho van confirmar ahir fonts 
municipals a l’ARA, que van detallar que 

aquest dissabte es reuniran amb entitats de 
la zona per “estudiar la situació” i definir la 
data del ple. El compromís de celebrar 
aquest ple municipal de caràcter 

extraordinari ha sortit de les demandes de 
la plataforma Nou Barris Cabrejada Diu 
Prou! L’entitat denuncia que el districte es 
troba en una situació de “desigualtat”.

PLE 
EXTRAORDINARI 
SOBRE NOU BARRIS

El setge als vehicles 
privats s’estreny a 

l’àrea de Barcelona

s’havia anul·lat la normativa del tri-
partit que limitava la velocitat en els 
accessos a la ciutat a 80 quilòmetres 
per hora, ja que es va creure que no 
resultava efectiva. Aquesta limita-
ció, a més, havia aixecat una allau de 
crítiques que consideraven que la 
mesura era recaptatòria. En aquest 
context, el nou Govern va centrar el 
missatge a fer pedagogia creant, per 
exemple, els períodes de contami-
nació elevada, durant els quals cal 
reduir l’activitat de determinades 
indústries, per exemple. 

Impostos a la vista 
En qualsevol cas, la solució al pro-
blema de la contaminació, amb dos 
processos sancionadors sobre la 
taula incoats per Europa, requereix 
mesures addicionals. La direcció ge-
neral de Qualitat Ambiental n’ha 
definit algunes durant els últims 
mesos, com ara l’aplicació d’un im-
post específic per a cada desplaça-
ment en cotxe o la modulació del 
preu dels peatges, dels aparcaments 
i del transport públic durant els epi-
sodis de contaminació més elevada. 

Per fer-ho, però, cal implantar un 
sistema de mobilitat intel·ligent i 
variable –ja hi ha descomptes per 
als vehicles més nets– i, sobretot, 
etiquetar els vehicles seguint crite-
ris ambientals. Aquest últim pas ja 
és damunt la taula del Govern, que 
en paral·lel treballa per definir com 
es poden implantar les zones urba-
nes d’atmosfera protegida (ZUAP) 
dins de cada ciutat. Mentrestant, es-
pecialment en èpoques poc plujo-
ses, la contaminació continuarà 
acumulant-se en l’aire.e

“Més pedals i menys motors”, va re-
clamar l’alcaldessa Ada Colau en la 
sessió del Pacte per la Mobilitat del 
22 de gener. Tres dies després, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) anunciava la seva voluntat 
de prohibir la circulació dels vehi-
cles dièsel més antics a les zones on 
la qualitat de l’aire és pitjor. 

Les restriccions, segons va apun-
tar el vicepresident de mobilitat i 
transport de l’AMB, Antoni Poveda, 
s’aplicarien a partir del 2018, primer 
sobre els vehicles fabricats abans del 
1996 –un 4% del parc– i després s’es-
tendrien progressivament fins que 
s’apliqués una protecció més severa. 
A Europa va ser Londres la capital 
que, de manera pionera l’any 2003, 
va començar a cobrar un peatge es-
pecial al centre de la ciutat per evitar 
la contaminació. Aquesta idea s’ha 
reproduït amb variacions, però, més 
enllà dels anuncis d’intencions, en-
cara no ha tingut una aplicació puni-
tiva concreta a l’entorn de la capital 
catalana. 

La renovació del pla de la qualitat 
de l’aire, duta a terme per la Gene-
ralitat el 2013, va obrir la porta a in-
cloure mesures d’aquest tipus, cen-
trades estrictament en contaminats 
com els NOx o les PM10. Catalunya 
sí que ha aprovat recentment un im-
post sobre l’emissió de CO2 dels ve-
hicles, però ho ha fet dins de la llei 
de canvi climàtic perquè s’entén 
que es tracta d’un gas precursor de 
l’escalfament global. Anteriorment 

BARCELONA
M.M.M.

Les rondes de Barcelona concentren alguns dels indicadors de 
contaminació més elevats de la ciutat. GETTY

Govern i AMB han anunciat vetos  
i impostos que encara s’han de concretar

Cada cop hi ha més estudis ci-
entífics que proven que la con-

taminació té efectes nocius per 
a la salut dels humans. MARC ROVIRA  

● ¿Ens han de preocupar les dades 
de l’estudi? Per què? 
Sí, certament. Malgrat que la conta-
minació no provoca lesions estruc-
turals al cervell, sí que fa que funci-
oni més lentament en la integració 
de les seves capacitats. L’alenti-
ment crea desavantatges en aspec-
tes com la memòria i l’atenció. 
● ¿Hi ha mesures pal·liatives que 
puguin aplicar les escoles? 
Les mascaretes no serveixen i els 
purificadors d’aire són una mesura 
massa cara i difícil de mantenir. 
Mentre no es redueixi el volum del 
trànsit es poden prendre mesures 
senzilles, com no deixar aparcar els 
autobusos escolars davant del cen-
tre, desplaçar la recollida dels nens 
150 metres, fer que les aules que do-
nen directament a les vies més den-
ses s’ocupin de manera rotatòria o 
bé ventilar les aules al final de la jor-
nada lectiva. 
● Quina és la solució del problema? 
Cal anar a l’arrel i disminuir el tràn-
sit. Més de 220 ciutats d’Europa han 
aplicat mesures i moltes ho han 
aconseguit. Anem tard, molt tard! 
L’Ajuntament de Barcelona i l’ATM 
s’han començat a moure, esperem 
que segueixin els passos d’aquestes 
ciutats i vegem fruits aviat.e

“L’alentiment en les 
funcions del cervell 
crea desavantatges”

Preguntes a Jordi Sunyer 
CODIRECTOR I INVESTIGADOR DEL CREAL

Alumnes de La Salle Comtal durant les 
proves d’avaluació de 4t d’ESO. PERE TORDERA  

Pere Calders i 
Carmen Laforet, a les 

proves de 4t d’ESO

“Un examen molt fàcil”. Així van qualificar 
ahir la prova de català dels exàmens d’avalu-
ació de 4t d’ESO la majoria d’alumnes de La 
Salle Comtal, situada just davant del Palau de 
la Música. Les proves les fan 67.719 alumnes 
catalans de 1.060 centres educatius, i per pri-
mera vegada inclouen un examen cientifico-
tecnològic i un de llengua alemanya com a ter-
cera opció en llengua estrangera. L’objectiu 
d’aquests exàmens és mesurar quin és el grau 
d’assoliment de les competències bàsiques al 
final de l’etapa d’educació obligatòria.  

L’examen de català constava d’una part de 
comprensió lectora en què els alumnes havi-
en d’analitzar un text adaptat de Pere Calders 
i un segon text del dramaturg nord-americà 
John Guare. Pel que fa a la part escrita, havi-
en de fer una redacció sobre si és possible fer 
amics sense utilitzar les xarxes socials. Per a 
la majoria dels alumnes de La Salle Comtal, la 
part més senzilla va ser la de la redacció. “És 
un tema molt pròxim i molt quotidià per a 
nosaltres”, explica una de les alumnes, la So-
fia Regadera. 

En canvi, la part de comprensió lectora els 
va semblar més complicada. “Algunes pre-
guntes m’han semblat confuses”, apunta la 
Sol Iara, que confessa que ha dubtat en algu-
nes respostes. Una de les professores, la Cris-
tina Jordan, creu que en general la prova te-
nia un nivell molt assequible per als alumnes. 
“Els han posat temes molt pròxims i que do-
minen, en especial el de les xarxes socials”, 
apunta. A més de la de llengua catalana, 
aquest dimarts els alumnes també van fer les 
proves de castellà i matemàtiques. L’examen 
de castellà va tenir com a principal protago-
nista un extracte de Nada, de Carmen Lafo-
ret, i una entrevista de La Vanguardia a la di-
rectora de l’Institut de Comunicació entre 
Ximpanzés i Humans, Deborah Fouts. Avui 
serà el torn de les proves de competència ci-
entificotecnològica i llengua estrangera 
(66.785 alumnes faran la prova d’anglès; 329, 
la de francès, i 65, la d’alemany).e

BARCELONA
NÚRIA MARTÍNEZ / ELISABET ESCRICHE
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