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ObrimBarcelonaalsPirineus

És el moment d’impulsar, i de
debò, la candidatura de la capi
tal catalana per acollir els Jocs
Olímpics d’Hivern Pirineus
Barcelona per al 2030. Ho hem
de fer amb el consens i la com
plicitat de totes les administra
cions.Peraixò,nopodiasermés
encertada la intervenció del
president de Foment del Tre
ball, Josep Sánchez Llibre, en
l’acte d’inici dels actes de com
memoració dels 250 anys de la
institució que presideix.
Sánchez Llibre va proposar dos
grans sís: a l’aeroport de Barce
lona i a la candidatura dels Jocs

d’Hivern.
El món de l’esport no pot es

perar més. Barcelona ha estat
sempreunaciutatemprenedora
i un motor en sectors estratè
gics. Ho hem vist en les TIC, la
mobilitat sostenible o la salut.
Però el sector esportiu, de ma
nera sistemàtica, pateix la falta
deprojectesquetorninaprojec
tar el nom de la ciutat al món,
com van fer els Jocs Olímpics
del 1992. Aleshores vamobrir la
ciutat al mar. Toca obrirla a la
muntanya.
Ara és el moment, perquè

Barcelona fa massa temps que
és lluny de l’excel∙lència i ens
sentimorfesdeprojectesespor
tius que siguin inspiradors i co
hesionin la societat catalana. La
nostra ciutat ha depoder influir
en l’àmbit mundial a través de
l’esport. Un esport que és bàsic

com a agent social i motor de
canvi, de valors i de construcció
del teixit associatiu i cívic tan
característic de la nostramane
rade ser i viure.
Ara és elmomentper inspirar

un nou projecte sostenible des
delpuntdevistaeconòmic, eco
lògic i social alineat amb els ob
jectius del Comitè Olímpic In
ternacional (CIO). L’ens vamo
dificar lasevacartaolímpicaper
avaluar les ciutats candidates
segons les oportunitats i els ris
cos.Peraixòestablia,entremol
tes condicions, reduir costos,
una organització flexible amb
un bon govern, un ferm com
promís ecològic i haver de dei
xarun llegat.Enaquesta línia, el
CIO també vetlla per retornar
els Jocs Olímpics als seus orí
gens promovent la fidelitat als
valors tradicionals dels jocs, la

responsabilitat social, ladurabi
litat i transmetreals joveslapas
sióper l’esport.
Araéselmomentd’unprojec

tequeesvacomençaragestarel
2010, amb una proposta inicial
de l’alcaldeHereu per al 2022, i
quehaevolucionatper adaptar
se a les exigències del CIO.
D’aquesta manera, la candida
turaperal2030s’adapta iofere

ix oportunitats al territori, no a
l’inrevés, on tindran una trans
cendència social. Barcelona i
Catalunya tornaran a seduir tot
el món gràcies a la seva experi
ència i competència en l’orga
nització de grans esdeveni
ments i la seva tradició en el
mónde l’esport.
Per tot plegat, és fonamental

quelesadministracionsesposin
d’acord i que treballem per una
candidaturaqueensdoniunim
puls econòmic orientat a l’eco
nomiablavaicircular;quegene
ri riquesa i llocsde treball al ter
ritori, que millori la qualitat de
vida de les persones i que con
necti elsPirineus–preservant la
seva identitat– amb l’essència
de l’olimpisme. També amb la
capital del país i el món sencer.
Per això, ara és el moment
d’obrirBarcelonaalsPirineus.

És fonamental que
les administracions
es posin d’acord i

que treballem per la
candidatura als Jocs
Olímpics d’Hivern

Gerard Esteva

President Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC)

L’acumulació de sorra va
danyar el Pont del Petroli

MEDI AMBIENT

FEDE CEDÓ
Badalona

Un temporal excepcional com el
Gloria, que va provocar durant 48
hores, del 20 al 22 de gener del
2020, onades d’entre quatre i sis
metres d’alçària a la costa de Ba
dalona que van impactar sobre
l’estructura del Pont del Petroli,
va ser la principal causa del tren
cament de l’emblemàtic pantalà.
Unaltredels factorsquehivan in
tervenir va ser l’acumulació de
sorra a la base del pont, que va re
duir la batimetria (profunditat) i
vapropiciarunonatgemésintens.
Així ho certifica un estudi encar
regatper l’AjuntamentdeBadalo
na als investigadors de la Univer
sitat Politècnica de Catalunya
(UPC) que va donar a conèixer
ahirelresponsabledelainvestiga
ció, CorradoAltomare. L’informe
revelaquea labasedelpontesvan
acumular uns dosmetres de sorra
ideterminaqueladebilitatdel’es
tructuranoes vadetectar a les co
lumnes sinó a les llindes. “Les co
lumnesnoes van trencar, van llis
car”, puntualitza el científic.
A part de l’excepcionalitat de la

tempesta, la debilitat de l’estruc
turadelponttambévadeterminar
eltrencamentdelapassarel∙la.Se
gonsAltomare, cal tenir en comp
tequeelPontdelPetroli, constru
ït a mitjans dels anys seixanta, no
es va dissenyar com a estructura
lúdica, sinó per a la descàrrega
dels vaixells petroliers. El canvi
climàtic i el pas del temps han fet

variar les condicions de protecció
de la instal∙lació costanera.
El fet que el Pont del Petroli si

gui unaestructuraúnica aEuropa
i poc comuna a la resta del món li
atorga un valor especial que no
passa desapercebut per al govern

municipal. L’alcalde deBadalona,
Xavier Garcia Albiol, va afirmar
ahir que “el Pont del Petroli és un
símbolde laciutat sobreelqualno
estalviarem, ja quemereix tots els
esforçosper serpreservat”.
En aquest sentit, més enllà del

compromís pressupostari, pren
forma la conversió del pantalà en

un centre d’investigació científic,
un laboratori “únic” segons els in
vestigadors de la UPC, que es po
dria convertir en un enclavament
privilegiat d’obtenció de dades
oceanogràfiques. Per això el go
vernmunicipal obre els contactes
amb les administracions supra
municipals, Generalitat i Govern
espanyol, perquè contribueixin a
preservarlo.
LaremodelaciódelPontdelPe

troli, si es compleixen els pronòs
tics, es podria inaugurar a finals
del 2023, una vegada que l’estudi
acabi, l’últim trimestre del 2021, i
es duguin a terme les obres de re
forma, que podrien tenir una du
radaaproximadade 18mesos.
Al valor sentimental d’aquesta

iconabadaloninasesumal’interès
científic. Els investigadors asse
guren que no existeix cap altra
instal∙lació que s’endinsi 235 me
tresalmariquepermeti lescondi
cions òptimes per a un laboratori
d’investigació.c
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ElPont del Petroli deBadalona amb la plataforma final destrossada

Un estudi de la UPC
estableix que l’onatge
va sermés virulent a
causa de la reducció
de la batimetria a
la base del pantalà

La plataforma final
de l’emblemàtica
estructura podria
acollir un centre
d’estudi únic

BARCELONAwL’Ajuntament de Barcelona bonificarà a partir
del 2022 la taxa de recollida de residusmunicipals a partir de la
separació. El sistema, que premiarà la recollida selectiva, no
preveu sancions, va precisar el governmunicipal, sobre el qual
aquests dies plouen les crítiques pel funcionament de la recolli
da porta a porta a Sant Andreu. El 2025 està previst que tots els
municipismetropolitans hagin incorporat un sistema de paga
ment en funció de l’ús de la recollida de residus. / Redacció

Bonificacions per la separació
de residus a partir de l’any que ve

La Paeria deixa tres barris sense piscina
per falta de pressupost per a reformes

El teatre estarà tancat dosmesos per
substituir tot el fals sostre del vestíbul

LLEIDAwLes associacions de LaMariola, Magraners i Turó de
Gardeny acusen el govern deMiquel Pueyo de “discriminació”
pel pla d’obertura de piscines municipals de Lleida previst per
al 24 de juny, que descarta que entrin en servei aquest estiu.
Les piscines no obriran per la impossibilitat de fer les reformes
necessàries per a un funcionament normal i perquè no tenen
pressupost. La mesura ha causat indignació als barris, i les
entitats veïnals insten la Paeria a rectificar. / Pau Echauz

TARRAGONAwEl teatreTarra
gonaestarà tancatdosmesos
perpoder substituir tot el fals
sostredel vestíbul, ambriscde
desprenimentperunproble
maestructural.L’equipament
va ser inaugurat el 2012 (vuit
milionsd’euros), però ja s’ha
hagutde tancarduesvegades,
el primercopel febrerdel 2019
pelmal estatdel fals sostrede
laplatea.Lesobres tindranun
cost afegitde 150.000euros.
L’informedels tècnicsmunici

palshaconclòsqueel fals
sostredel vestíbul és “perillós”
perquè“noestàgarantida la
resistènciadels ancoratgesde
suspensió”.L’Ajuntament
estudiaambels serveis jurídics
demandar l’empresaconstruc
toraper lesdeficiències alnou
teatre (700espectadors).Fins
a la tardor, uncopenllestides
lesobres, laprogramacióes
traslladaràa l’històric teatre
Metropol, a lamateixaRambla
Nova. /EsteveGiralt
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L’Hospitalet de Llobregat incorporarà
criteris de gènere a l’urbanisme
L’HOSPITALET DE LL.wL’Ajunt
amentde l’Hospitalet deLlo
bregat vaexplicar ahir queha
encarregatunestudiper in
corporar laperspectivade
gènereeneldissenydels es
pais senseús.Lamostra s’ela
borarà “encol∙laboració” entre
els tècnicsmunicipals i el
teixit associatiudecadabarri.

Amés, tambécomptarà amb
laTaulade laDonaper sumar
“la visió i propostesd’associa
cions feministes”, va explicar
elConsistori. Els criteris que
es facin servir serviranper
aplicarse “enel conjuntde
les actuacionsurbanístiques”
de la segonaciutatdeCatalu
nya. /Redacció


