
L’obesitat s’acarnissa en els nens pobres

A
fortunadament, el fals tòpic que 
en èpoques pretèrites associava 
el pes d’un nen a la seva salut ha 
anat minvant a mesura que els 
ciutadans han anat adquirint in-

formació sanitària i dietètica. Així, a les nos-
tres llars ja gairebé ningú desconeix avui la 
inconveniència  que, igual que passava amb 
la població adulta, els menors pesin més 
quilos dels que els correspon per la seva 
edat i constitució. És més, en el seu cas la 
gravetat és més gran, perquè l’impacte que 

l’obesitat causa en l’organisme d’un nen 
pot marcar-lo per a tota la vida, amb efectes 
tan perniciosos en la seva salut com altera-
cions coronàries, metabòliques i articulars. 
No obstant, l’excés de pes a penes ha descen-
dit entre la població infantil catalana en 
aquest últim lustre, i a més la crisi ha accen-
tuat un fenomen no per previsible menys 
preocupant: són els fills de les famílies de 
classe baixa els que més obesitat presenten 
(el 20,1% enfront del 9,6% dels de famílies 
de classe alta), un efecte directe de la inges-

ta d’aliments més barats i amb més greixos 
i sucres. El marge d’actuació dels poders pú-
blics per revertir aquesta situació és escàs, i 
es limita pràcticament al control dels me-
nús escolars, on ja hi ha hagut avanços en la 
direcció correcta. Encara que els seus efec-
tes no es notin d’un dia per l’altre, les cam-
panyes de sensibilització i els programes sa-
nitaris són imprescindibles. Igual que són 
imprescindibles, per moltes més raons que 
l’obesitat infantil, reduir la pobresa en el 
nostre entorn.

E
l 2 d’octubre del 2009, el Comitè 
Olímpic Internacional (COI) va es-
collir a Copenhaguen Rio de Jane-
iro per a la 31a edició dels Jocs 
Olímpics. La ciutat brasilera, la 

primera seu sud-americana de la història, va 
superar en vots Chicago, Tòquio i Madrid. La 
cadena de successos des d’aquell dia que 
avui sembla molt llunyà, quan el Brasil esta-
va en el grup d’economies emergents, no-
més han fet que encendre totes les alarmes. 
El Mundial de futbol ja va revelar fa dos anys 
els problemes d’un país atrapat per una cri-
si econòmica –principalment per la caiguda 
del petroli–, social –per l’augment de desi-
gualtats seculars i la inseguretat– i instituci-
onal –per la bancarrota d’un Estat malalt de 
corrupció i malbaratament–, culminada 
amb el procés que ha apartat Dilma Rousseff 
de la presidència.
 El temor que les infraestructures i els es-
tadis esportius no estiguin acabats a temps 
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El difícil compte enrere de Rio 2016
persisteix, però l’últim sobresalt posa en 
qüestió, fins i tot, la conveniència de cele-
brar-hi els Jocs. Més de 150 científics han di-
rigit una carta a l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) i al COI en què es pronuncien 
a favor d’ajornar-los o de canviar de seu da-
vant l’amenaça de la difusió mundial del vi-
rus del Zika i de la malaltia, que comporta el 
greu risc de microcefàlia en nadons de do-
nes que s’hagin infectat durant l’embaràs. 
El mateix Pau Gasol, un dels millors espor-
tistes espanyols de la història, ha expressat 

els seus dubtes de participar en un esdeveni-
ment que atraurà més de mig milió de visi-
tants d’arreu del món.
 Malgrat que l’OMS va qualificar al febrer 
d’emergència global l’avanç del Zika a Amè-
rica Llatina, no s’han destinat els fons i pro-
grames per a una adequada i ràpida investi-
gació a la recerca d’una vacuna. Una cosa 
que únicament està a l’abast dels Estats Units 
i de les potències europees, que només  sem-
blen haver despertat davant la imminència 
dels Jocs. A l’OMS, i al COI, cal atribuir-los 
que no han insistit a airejar  més l’amenaça. 
Ara bé, és impossible canviar de seu dos me-
sos abans dels Jocs. I tampoc sembla gens 
probable que el COI, que va resistir els boi-
cots de Moscou 80 i Los Angeles 84, decideixi 
ajornar un esdeveniment que és més negoci 
que esport. Per tant, seran els mateixos es-
portistes els que tindran l’última paraula a 
títol individual. I tant en un sentit com en 
l’altre mereixeran el màxim respecte.

L’amenaça del Zika no ha 
tingut una resposta adequada 
dels països que poden destinar 
fons a investigar-lo
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Animus iocandi Ferreres

En una vista històrica al Senegal  
per ser el primer cop que un dicta-
dor africà és jutjat en un altre país 
del continent, Habré ha sigut con-
demnat a cadena perpètua per or-
denar 40.000 assassinats i tortures 
a 200.000 persones en els nou anys 
que va estar en el poder.	 3Pàg. 12

Hissène 
Habré
Expresident
del Txad

Noms propis
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Un informe de la Guàrdia Civil que 
obra en poder de l’Audiència Naci-
onal estableix una relació entre el 
cas Púnica i Sánchez, que segons sem-
bla va usar diners públics per millo-
rar la seva imatge. Rajoy ja ha fet ar-
ribar al seu coreligionari el seu su-
port en aquest tràngol.	 3Pàg. 17 

Pedro Antonio 
Sánchez
President
de Múrcia
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La patronal dels pisos turístics de 
Barcelona promou la instal·lació en 
els seus habitatges d’un sensor de 
sorolls que alerta el propietari de 
l’immoble si els decibels que cau-
sen els clients són excessius. Una 
bona iniciativa.	 3Pàg. 29 

Enrique
Alcántara
President
d’Apartatur
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Maria del Mar Bonet serà l’encarre-
gada d’obrir, el 18 de juliol, el con-
solidat certamen musical que cele-
brarà la seva 14a edició en diferents 
espais de Barcelona. Martirio, Lee 
Konitz i Ellis Marsalis seran altres 
artistes convidats.	 3Pàg. 43

Pere
Pons
Dir. artístic del 
Festival Mas i Mas
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El creador britànic, instal·lat a No-
va York, inaugura a Barcelona la se-
va primera exposició individual a 
Espanya, Solid lights, que es podrà 
veure a la Fundació Gaspar de Bar- 
celona, emmarcada dins del Festi-
val Loop de videoart.	 3Pàg. 45

Anthony
McCall
Artista
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ACCIÓ CONTRA ELS ABUSOS EN UNA ACTIVITAT CONFLICTIVA

gestor o propietari del pis el pot 
monitoritzar amb el seu mòbil, 
tauleta o ordinador en qualsevol 
moment. Però si detecta sorolls 
en plena nit, per exemple, s’en-
via una alerta al titular. Aquest 
pot resoldre’l pel seu compte (al-
gunes empreses gestores tenen 
personal que es desplaça per so-
lucionar aquests problemes) o 
fins i tot si és un propietari de vi-
atge o sense ganes de llevar-se, 
pot prémer l’opció salvavides i 
el servei envia un agent en moto 
al pis. L’aparell costa 149 euros, 
més 9,9 al mes de manteniment i 
serveis. H

Amb l’estiu a punt d’irrompre, 
Barcelona ja en notable eferves-
cència turística i el debat obert so-
bre els efectes secundaris del tu-
risme, el sector dels pisos per di-
es prefereix prevenir abans que 
curar. Per això han afegit tecnolo-
gia al que fins ara era mera bona 
voluntat per evitar conflictes. La 
innovació de la temporada serà 
la instal·lació –voluntària– d’un 
monitor de sorolls en temps re-
al del qual ja disposen, en tot just 
uns dies, un miler dels 9.600 pi-
sos turístics que compten amb lli-
cència.
 La patronal Apartur, que aglu-
tina 7.000 vivendes, promou l’in-
vent, barceloní i pioner, perquè el 
propietari pugui «intercedir abans 
que l’excés de soroll desemboqui 
en problemes de convivència», ex-
pliquen. Fins ara, quan el gestor 
o propietari d’un pis per dies te-
nia coneixement de molèsties era 
perquè els veïns havien alertat la 
Guàrdia Urbana o el titular de la 
vivenda. És a dir, quan el mal ja es-
tava fet. Amb el monitor es busca 
que el responsable sigui el primer 
a conèixer un excés acústic i hi po-
si solució. Per telèfon o en directe, 
però parant els peus al viatger.
 El sector insisteix a dir que les 
queixes a l’ajuntament són míni-
mes sobre l’oferta total, però con-
sidera que aquesta eina pot afinar 
encara més la convivència entre el 
negoci i el descans garantit dels ve-
ïns. Segons el president d’Apartur, 
Enrique Alcántara, ser «proactiu» 
pot permetre «evitar actituds ina-
propiades, amb l’amenaça que ai-
xò suposa per a l’activitat».

 L’operatiu es resumeix en la col-
locació (fàcil) d’un instrument, de 
nom Roomonitor, que analitza pa-
trons de sorolls mitjançant un al-
goritme. No genera alertes per un 
soroll puntual, sinó que recull se-
qüències com «molèsties breus in-
tenses», relata a aquest diari Eduar-
do Suárez, cofundador de l’empre-
sa promotora, que ja n’ha servit 
centenars d’unitats al mercat bri-
tànic i holandès. «És com tenir una 
orella posada al pis», diu.
 L’aparell s’instal·la en dos mi-
nuts, s’activa segons patrons de 
molèsties predefinits (fins i tot mí-
nimes) i funciona les 24 hores. El 

PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

33 Xivato 8 El nou sensor de sorolls molestos instal·lat en un pis turístic de la rambla de Catalunya, ahir.

ÁLVARO MONGE

L’objectiu és 
corregir actituds 
«inapropiades» 
abans que
afectin la finca

El sensor antixivarri
Propietaris de pisos turístics instal·len mesuradors de sorolls per prevenir conflictes amb 
el veïnat H Inclouen una alerta directa al propietari o gestor quan es registren les molèsties

al turisme. «El problema no és que 
hi hagi terrasses, sinó que només hi 
hagi terrasses», apunta.
 L’ajuntament va mirar de posar 
fre a aquesta tendència el 2014 amb 
un pla d’usos que limitava per fi els 
bars. Però des del 2012 ja es van in-
crementar en un 50%. Ara afloren al-
tres negocis també orientats al viat-
ger.
 En el pols, a més, hi participa un 
tercer protagonista: els clients, que 
en moltes ocasions són veïns del dis-
tricte. Antoni Ramos, president de 
l’Associació d’Hostaleria de la ram-
bla del Poblenou, assegura que el dia 
de la vaga van recollir més de 3.000 
firmes de suport, que ara com ara ja 
en són més de 8.000. Han intentat 
sense èxit portar-les a l’alcaldessa 
Ada Colau i demanar-li que suavit-
zi la retallada. Es queixen de no ser 
escoltats, i per això no assistiran a la 
reunió multisectorial de la Comis-
sió Tècnica de Terrasses d’aquest di-
jous. L’ajuntament té previst expli-

car l’esmentada proposta, de cara 
a la seva imminent aprovació inici-
al. Després d’un mes d’al·legacions, 
el consistori assegura que s’aprova-
rà al juliol per a la seva implantació 
aquest mateix estiu.

FI DE LA TREVA / Des del districte afir-
men que, conscients del risc de la 
massificació turística, aspiren a con-
servar l’essència del barri. «L’estiu 
passat la situació era insostenible. 
La nova ordenança vol evitar aques-
ta massificació i fer-ho ja aquest 
any», apunta una veu municipal, 
que intenta tranquil·litzar els veïns 
assegurant que la treva de la Guàr-
dia Urbana de les últimes setmanes 
–«per no negociar amb pressió»– té 
els dies comptats. H

Es preveu eliminar un 
20% de les 462 taules, 
encara que la retallada 
serà més visible en els 
segments més plens

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
 


