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ES TORNA A
CELEBRAR EL DIA
DE LES ESQUADRES
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societat

Els Mossos d’Esquadra van recuperar ahir
el Dia de les Esquadres, la seva diada,
després de dos anys sense celebrar-se. En el
seu discurs, el cap dels Mossos, el comissari

en cap Eduard Sallent, va dir que el futur
“els posarà a prova”. També va recordar que
fa dos anys i dos mesos que es va celebrar
l’últim Dia de les Esquadres, perquè el 2018

es va haver de fer un acte a porta tancada.
“Aquest fet dona testimoni de
l’excepcionalitat del temps que ens ha tocat
viure”, va assegurar el cap dels Mossos.

PRIDE 2019

Una ciutat “orgullosament diversa”

Ada Colau penja la bandera irisada a l’Ajuntament i reivindica “la defensa de les llibertats”
dera per fer un gest cap a Vox, que
des del principi s’havia negat a
col·locar-la i exigia que s’hi pengés
l’espanyola. Una acusació que de seguida va ser desmentida per l’alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

LAURA SAULA
BARCELONA

No és una edició qualsevol per al
Pride Barcelona, que aquest dissabte omple de festa i reivindicació
LGTBI la capital catalana. Aquest
any se celebra en el marc dels 50
anys de Stonewall, la revolta al barri de Nova York que va iniciar un
moviment amb què s’han aconseguit drets i llibertats per al col·lectiu
arreu del món. Un moviment que,
tal com recorden els organitzadors
del Pride, va fer els seus primers
passos a l’Estat a la ciutat de Barcelona. El tret de sortida va ser una
gran marxa convocada pel Front
d’Alliberament Gai de Catalunya
(FAGC) el 1977.
Amb aquest rerefons històric, la
capital catalana va iniciar la festa
oficialment ahir, que era la Diada
per l’Alliberament Sexual i de Gènere. Al matí l’alcaldessa Ada Colau,
regidors, membres de la corporació
municipal i representants d’entitats
van participar en l’acte institucional de penjada del penó de l’arc de
sant Martí. Colau va recordar que
“els drets i les llibertats es conquereixen cada dia” i es va mostrar
agraïda a “les entitats que van fer
que Barcelona fos ciutat pionera en
la defensa LGTBI”. També va reivindicar Barcelona com “una ciutat
orgullosament diversa” que farà tot

Un ampli programa d’activitats

La façana de l’Ajuntament de Barcelona aquest divendres. SÍLVIA JARDI / ACN

el possible “per la defensa de les llibertats”. A més, va defensar que
“cap acte d’homofòbia serà permès
a Barcelona ni es deixarà en la impunitat”. Unes paraules que arribaven el mateix dia que es va fer públic
un vídeo de l’agressió homòfoba que
va patir un noi en un local de menjar ràpid a Barcelona dijous passat.
La situació va ser molt diferent a

Madrid
L’Ajuntament
ha penjat
la bandera
espanyola
al centre i la
LGTBI al lateral

l’Ajuntament de Madrid, que, a diferència d’anys anteriors, va col·locar la bandera irisada en un lateral
de la façana, mentre que a la part
central s’hi va instal·lar la bandera
d’Espanya. Un acte que de seguida
va encendre la polèmica, fins al punt
que el regidor de Més Madrid José
Manuel Calvo va acusar el govern
municipal d’intentar ocultar la ban-

Amb el lema We are family (Som família), la nova edició del Pride Barcelona ha programat tota una sèrie
d’activitats que es concentren principalment a l’avinguda Reina Maria
Cristina. Ahir ja s’hi van celebrar
tota mena d’actes, i una de les activitats més destacades va ser la cursa que s’havia de córrer amb talons.
Més tard es va fer una exhibició
amb les millors drag queens de la
ciutat i a la nit la plaça Reial es va
convertir en una discoteca a l’aire
lliure amb música electrònica.
Per a aquest matí s’han organitzat
activitats per a totes les edats. Però
la part més important del dia serà a
partir de les 18 hores, quan arrenqui
la gran manifestació, que començarà als jardins de les Tres Xemeneies
i que finalitzarà dues hores més tard
a plaça Espanya. Allà el periodista
Toni Cruanyes llegirà un manifest
que donarà peu a l’inici de la festa.
La manifestació del Pride gairebé coincidirà amb la que ha organitzat la Comissió Unitària 28 de
Juny, que ha convocat una marxa a
les 18.30 h que sortirà des de la plaça Universitat.e

MEDI AMBIENT

Avís per contaminació encara sense restriccions de trànsit
CÈLIA ATSET

MIQUEL BERNIS
BARCELONA

El departament de Medi Ambient
va activar ahir un avís preventiu de
contaminació per diòxid de nitrogen. Una alerta que se suma a la que
ja es va activar fa uns dies a causa de
les partícules PM10. Entre dijous a
la tarda i ahir l’NO2 va superar el límit horari permès de 200 micrograms per metre cúbic d’aire en tres
estacions de mesurament. Concretament en dues situades a Barcelona, a l’Eixample (207) i a Gràcia
(213), i una altra a Terrassa (214).
Altres estacions de mesurament
que es van acostar al límit horari
permès van ser la de la Vall d’Hebron (181) i la del Tibidabo (180).
Amb aquestes dades, el departament de Medi Ambient va procedir
a activar un avís preventiu per contaminació per NO2, un protocol
que no implica, encara, que s’activin les restriccions de trànsit, cosa que passaria si de l’avís preven-

“Ens obliguen a comprar residus”
ELENA FREIXA_BARCELONA. “Comprem més residus que aliments”. Amb aquesta crítica, un

grup d’entitats ecologistes va fer una comprada col·lectiva ahir al centre de Barcelona per
denunciar el “sobreenvasament” de productes que hi ha als establiments. Amb aquesta acció, promoguda per la plataforma ciutadana Estratègia pel Residu Zero, han demanat a les
companyies i a la Generalitat un canvi que passi per la reducció de la generació de residus.

tiu es passés a declarar un episodi
de contaminació.
Els episodis de contaminació es
declaren quan com a mínim dues
estacions de mesurament superen
els 200 ug/m3 d’aire (cosa que va
passar ahir al matí) i no s’intueix
que millori la situació a curt termini. L’informe del departament de
Territori i Sostenibilitat avisa que
les condicions meteorològiques que
podrien afavorir la dispersió de contaminants no arribaran avui, però el
fet que comenci el cap de setmana fa
pensar que la reducció del trànsit farà disminuir la contaminació durant la jornada.
En cas que es declarés un episodi de contaminació per NO2 no podrien circular dins de la zona de baixes emissions (un total de 95 quilòmetres quadrats) els turismes sense etiqueta ambiental de la DGT ni
les furgonetes anteriors al 1997. A
partir del desembre del 2019 tampoc hi podran circular les motocicletes i ciclomotors sense aquesta
etiqueta ambiental.e

