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La desforestació
a l’Amazònia
La destrucció provocada en
un mes per l’agricultura,
l’activitat pecuària i la tala
il·legal no era tan gran des
del juny del 2008
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La prostitució al carrer crispa
els veïns i castiga els negocis

Ciutadans i comerciants del Raval lamenten
els perjudicis que causa l’activitat als carrers

Bars i pubs denuncien que les meuques fan
servir els lavabos d’alguns locals per treballar

RAFA JULVE
BARCELONA

«S
om la claveguera de 
Barcelona. Tothom 
ens ignora». El pre-
sident de l’Associa-

ció de Veïns del Raval, Pep García, va 
denunciar ahir sense traves la situ-
ació que es viu al barri: «Als nostres 
carrers sempre hi ha hagut prosti-
tutes, però respectaven els veïns i hi 
havia un codi no escrit que es com-
plia. Seguien fins i tot un control sa-
nitari. Ara s’ha perdut el respecte i 
es posen on els dóna la gana. A més 
a més, l’ajuntament ha col·locat una 
sèrie d’equipaments, com una nar-
cosala, que no fan més que atrau-
re gent d’aquest i molts altres tipus 
[gens positius]».
 La indignació dels membres 
d’aquesta entitat veïnal ha arribat 
a un nivell tan alt que fins i tot es-
tudien crear una plataforma que es 
presenti a les eleccions municipals 
«si l’ajuntament no comença a go-
vernar» i a solucionar els seus pro-
blemes. Problemes entre els quals 
la prostitució ha escalat unes quan-

El mercat del sexe 3 La repercussió socioeconòmica Pàgines 22 i 23 888

tes posicions en els últims anys, co-
sa que ha contribuït a multiplicar 
la degradació en certs carrers. Com 
també passa en algunes localitats de 
la Costa Brava i a Lleida, que han pa-
tit una repercussió socioeconòmica 
molt perjudicial per culpa del mer-
cat del sexe.

RADICALITZACIÓ / La llista de perjudi-
cats és àmplia en un barri com el Ra-
val, on les topades amb meuques i 
proxenetes traspassen fins i tot les 
portes d’alguns hotels. Ho assegu-
ra el recepcionista d’un d’aquests 
establiments, que demana mante-
nir-se en l’anonimat per les possi-
bles reprimendes i perquè ja ha per-
dut més d’un possible hoste. Altres 
s’han encarregat de recomanar als 
fòrums d’internet sobre viatges que 
ningú s’acosti per allà. «He tingut 
problemes amb algunes noies que 
es colen a l’establiment per buscar 
clients i fins i tot intenten anar tru-
cant de porta en porta», explica el re-
cepcionista. «La barra amb què actu-
en aquestes dones és enorme. Però 
no només és això –afegeix–. És que 

algunes també fan de ganxo, ja que 
distreuen un home mentre un altre 
li pispa la cartera».

PÈRDUA DE CLIENTS / El president de 
l’Associació de Bars, Restaurants i 
Oci de Barcelona, Enric Gomà, com-
parteix aquesta indignació i denun-
cia que la prostitució és un dels fac-
tors (dos més són el tràfic de drogues 
i els robatoris) que han contribu-
ït a fer que l’afluència de turistes a 
aquests locals del Raval hagi dismi-
nuït «entre un 5% i un 10%» els úl-
tims mesos. La mala imatge que ge-
nera el sexe en plena via pública i 
la sensació d’inseguretat han posat 
molts problemes a diversos negocis. 
«La situació és tan flagrant que di-
versos locals s’han trobat que pros-
titutes i clients no només utilitzen 
els seus lavabos per netejar-se, sinó 
també per practicar-hi sexe», es quei-
xa Gomà. «L’ambient és molt difícil 
en alguns llocs. Determinat tipus de 
clientela ha deixat d’entrar als lo-

Passa a la pàgina següent

33 Un prostituta intenta fugir de la Guàrdia Urbana al carrer d’Espalter del barri del Raval, ahir.

ALBERT BERTRAN

La jutge prorroga 6 
mesos el tancament 
dels clubs Riviera i 
Saratoga

33  La titular del jutjat 33 de 
Barcelona, que investiga una su-
posada xarxa de corrupció poli-
cial vinculada a bordells, ha de-
cidit prorrogar sis mesos més el 
tancament cautelar dels prostí-
buls Riviera i Saratoga, situats a 
Castelldefels (Baix Llobregat).

33 Aquesta decisió es va pren-
dre a instàncies de la Fiscalia de 
Catalunya, que el cap de setmana 
passat va demanar l’ajornament 
per evitar que es cometessin al 
seu interior delictes com inducció 
a la prostitució o tràfic il·legal de 
persones, que van ser els que van 
motivar la investigació judicial. El 
Riviera i el Saratoga eren els dos 
prostíbuls més grans de l’àrea de 
Barcelona. EFE

Les informacions negatives tenen 
una repercussió molt més gran i 
s’expandeixen el doble de ràpid 
que no pas les positives. Aquesta 
màxima de la comunicació l’ha 
comprovat la capital catalana 
amb les notícies sobre prostitu-
ció de carrer, que han tingut una 
sorprenent repercussió en diaris 
de tot el món i han tirat per ter-
ra la preada imatge de la marca 
Barcelona.
 Jordi Rosàs, president de 
l’agència de publicitat Villarro-
sàs (autora de l’exitós anunci es-
tiuenc d’una cervesa), adverteix 

de la facilitat amb què una cam-
panya internacional de promo-
ció turística se’n pot anar en or-
ris per un titular: «La gent se-
gueix donant molta credibilitat 
a la premsa; per això un article 
que desmunta la imatge idíl·lica 
d’un producte genera desengany 
i frustració». «Si el que vols ven-
dre té un problema greu, solucio-
na-ho primer, perquè si no, se’t gi-
rarà en contra», comenta Rosàs.
 L’assessor de comunicació 
Antoni Gutiérrez-Rubí recorda 
el valor intangible de la marca 
Barcelona («tres de les 10 firmes 
més conegudes d’Espanya, Man-
go, Custo i el Barça, porten el nom 
Barcelona en els seus logotips»), 
però recorda la «vulnerabilitat» 
a la qual s’enfronta aquest nom. 
«Al ser una marca col·lectiva, no 
hi ha ni una sola institució que la 
defensi amb la força suficient. És 
necessària una actuació conjun-
ta entre totes les entitats que la 
utilitzen», afirma. H

REPERCUSSIÓ MUNDIAL

El problema 
suposa un 
cop molt dur 
a la marca 
‘Barcelona’

R. J.
BARCELONA

Fets així poden desmuntar 

una campanya, comenta 

un publicista



DIMARTS
26 8 DE SETEMBRE DEL 2009SOCIETAT

EL MAPA DEL VENT
A CATALUNYA

MENYS DE
19,8 KM/H 25 KM/H 30 KM/H

34,3 KM/H
O MÉS

VELOCITAT MITJANA A 60 M D’ALTITUD

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona
Gandesa

Viella

Cap
de
Creus

Delta
de l’Ebre

Prades

Els
Ports

Aigüestortes

Figueres

Delta
de l’Ebre

Prades

Els
Ports

Aigüestortes

Cap
de
Creus

SegarraSegarra

Vic

Font: Generalitat de Catalunya

Figueres tindrà el 
primer laboratori
d’energia eòlica 
per a ciutats

FERRAN COSCULLUELA
FIGUERES

El centre estudiarà 
prototips per generar 
electricitat en 
entorns urbans

E
ls experts la defineixen 
com la tercera revolució 
industrial. Un salt tecnolò-
gic amb un objectiu que no 

és només generar energia neta per 
connectar-la a la xarxa, sinó constru-
ir ciutats sostenibles en què els edi-
ficis, parcs i grans equipaments es 
puguin autoproveir sense fer malbé 
el medi ambient o el paisatge. Per 
obrir la porta a aquest futur prome-
tedor, set equips punters en investi-
gació tecnològica han unit les seves 
forces amb el fi de construir a Figue-
res (Alt Empordà) el primer labora-
tori d’energia eòlica per a entorns 
urbans del món. 
 «És un nou model que ofereix 
una alternativa al sistema d’ener-
gia centralitzada. És com tornar al 
passat però amb la tecnologia del fu-

tur, ja que cada habitant és consu-
midor i productor d’energia al ma-
teix temps, explica Enric Ruiz-Geli, 
un arquitecte de ciència-ficció res-
ponsable de vivendes bio i d’equipa-
ments com el futur aquari de Nova 
York. Un guru de l’arquitectura ver-
da que s’encarregarà del disseny ur-
banístic del laboratori i de la coordi-
nació del projecte.
 El laboratori del vent se situarà 
a les proximitats del castell de Sant 
Ferran, en uns terrenys situats en-
tre l’autopista AP-7 i la carretera que 
va de Figueres a Llers.  A les instal-
lacions s’hi provaran nous prototips 
per generar energia eòlica que, una 
vegada desenvolupats, es podran 
instal·lar en parcs i equipaments de 
la ciutat. 

‘BAMBÚS’ DE 15 METRES / «Nosaltres els 
anomenem bambús, però en reali-
tat són com uns pals de fins a 15 me-
tres d’altura, construïts de fibra de 
vidre», precisa Agustín Sáenz, direc-
tor adjunt de Fatronik, un dels set 
equips d’investigació que s’agrupen 
sota el paraigua de la corporació tec-
nològica Tecnalia i en col·laboració 
amb les firmes TIPSA i Acciona.
 Els pals, summament elàstics i 
que mantindran una oscil·lació gai-
rebé constant a causa de l’acció del 
vent, albergaran al seu interior de-
senes de mecanismes que aprofita-
ran aquest moviment pendular per 

 Les dades dels prototips es com-
pararan amb l’eficiència d’altres en-
ginys que ja són al mercat, com els 
aerogeneradors d’eix vertical. Es 
tracta d’uns aparells de dimensions 
més petites que els tradicionals mo-
lins d’eix horitzontal i que són els 
únics que s’utilitzen en entorns ha-
bitats, perquè fan menys soroll i són 
més segurs.
 El tinent d’alcalde de Figueres, 
Pere Casellas (PSC), explica que el 
laboratori del vent entrarà en fun-
cionament l’estiu que ve. «Serà un 
centre pioner que fomentarà el li-
deratge de la ciutat com a node de 
coneixement de les energies netes», 
va destacar. Casellas considera que 
aquestes noves màquines suposen 
una alternativa als grans projectes 
eòlics que s’estan planificant a l’Alt 
Empordà. «Hem de buscar fórmules 
per aprofitar el vent que bufa al nos-
tre territori però sense destrossar el 
paisatge. Per aquest motiu ens plan-
tegem incorporar aquests elements 
a parcs i instal·lacions de la ciutat, 
com la futura estació de l’AVE», va 
explicar. H

33 Imatge virtual del laboratori d’energia eòlica per a entorns urbans que tindrà Figueres el 2010.

EL PERIÓDICO

33 L’arquitecte Enric Ruiz-Geli al Centre d’Art Santa Mònica, a l’agost.

ANDREA BOSCH

generar energia. «Es tractarà de me-
canismes cinètics, com el d’aquells 
rellotges de polsera que es recarre-
guen gràcies al moviment dels bra-
ços al caminar, i piezoelèctrics, que 
poden produir energia a causa de 

la deformació de les estructures», 
afegeix Sáenz. També s’estudiaran 
les diferents pressions que causarà  
el vent quan entri a l’interior dels 
pals, que tindran la carcassa plena 
de forats.

Els assajos 
s’iniciaran el 2010
i s’aplicaran en 
parcs i edificis

El petroli del segle XXI LLL

Les empreses prenen posicions 
a les comarques amb més vent 

F. C.
FIGUERES

L’or negre del segle XXI és transpa-
rent i no s’amaga a les entranyes 
de la Terra, sinó que campa al seu 
gust per l’exterior. El vent, una font 
d’energia utilitzada des de l’antigui-
tat, torna a ser cavall de batalla per 
a algunes companyies que busquen 
aliances en el territori amb el fi de 
fer-se un espai en el nou mapa eò-
lic que dibuixarà el decret que està a 
punt d’aprovar la Generalitat. A l’Alt 
Empordà, una de les comarques més 
afavorides per aquesta matèria pri-
mera i que no obstant gairebé no  
genera electricitat, dues companyi-
es persegueixen des de fa mesos els 
alcaldes perquè se sumin als seus 
projectes.
 Una d’elles és Gamesa, que pretén 

Dos grans projectes 
busquen aliances amb els 
alcaldes de l’Alt Empordà

construir una xarxa de miniparcs 
eòlics de menys de 10 megawatts en 
32 pobles de la comarca. Cada una 
de les instal·lacions albergaria dos 
grans aerogeneradors de 120 me-
tres d’altura i 4,5 megawatts de po-
tència. L’altra proposta és la que en-
capçala Deenma, una promotora de 
projectes energètics que només por-
ta a terme les fases inicials de desen-
volupament per transferir després 
els projectes a altres inversors, que 
són els que finalment construeixen 
i exploten les instal·lacions

GRANS PARCS / Els responsables de 
Gamesa asseguren que ja compten 
amb una vintena d’adhesions, men-
tre que Jaime Ferrando, un dels so-
cis de Deenma, afirma que ja té vuit 
acords firmats amb alcaldes. Si es 
confirmen les dues xifres, el resul-
tat és que gairebé la meitat dels 68 
pobles de l’Alt Empordà juguen en 
algun dels dos equips. La  proposta 
de Deenma és més clàssica, ja que 

aposta per un model de miniparcs 
formats per quatre o cinc molins de 
80 metres d’altura i dos megawatts. 
En els dos casos s’ofereixen impor-
tants compensacions als municipis 
i el compromís de pactar la ubicació 
dels molins. 

 Els projectes tenen una altra cosa 
en comú, que no és casual: s’ubiquen 
en una de les  zones de Catalunya en 
què és molt probable que la Gene-
ralitat permeti en un futur la cons-
trucció de grans parcs de generació 
d’energia eòlica. H

J El decret que està a punt 
d’aprovar la Generalitat 
simplificarà i agilitzarà els 
tràmits per construir parcs 
eòlics. També determinarà 
quines són les zones de 
Catalunya en què es poden 
construir grans instal·lacions de 
més de 10 megawatts. Ramon 
Carbonell, president d’EolicCat, 
una associació que aglutina 
empreses del sector, va recordar 
ahir que hi ha parcs com els de la 
Jonquera, Portbou i Colera 
que s’estan tramitant des  
dels anys 90 sense que  
encara s’hi hagi pogut aixecar  
ni un sol molí.
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