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Nou brot de sarna
en una escola del
Tarragonès, amb
quatre afectats

SOCIETAT

Un nou brot de sarna afecta
ara l’escola Montoliu de la Rie-
ra de Gaià (Tarragonès). Se-
gons el Departament de Salut,
quatre persones –no vol con-
cretar si es tracta de profes-
sors o d’alumnes– han resul-
tat afectades i ja han comen-
çat a rebre el tractament.
També s’han aplicat mesures
profilàctiques a les persones
que hi han estat en contacte.
No es descarten, però, més
casos, donat que el període
d’incubació d’aquesta malal-
tia és d’entre dues i sis setma-
nes. Salut sí que descarta, a
partir de les enquestes epide-
miològiques, cap relació amb
el brot de sarna que afecta,
des de la setmana passada,
personal de l’hospital de Reus,
on hi ha hagut almenys 35
afectats. ■ C. FILELLA

La ZAL de
Barcelona tanca
el 2017 amb
rècord de benefici

ECONOMIA

Cilsa, la societat gestora de la
ZAL del port de Barcelona va
tancar el 2017 amb el millor
resultat de la història, amb
una facturació de 44,5 milions
d’euros i un benefici de 6,1 mi-
lions (un 9,3% i un 17,3% més
que el 2016). La societat, par-
ticipada al 51,5% pel Port de
Barcelona es posiciona com a
quart operador d’infraestruc-
tures logístiques de la penín-
sula, amb més de 706.000
m² gestionats. ■ REDACCIÓ
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El TAV Castelló-Madrid s’estrena
amb menys de 300 passatgers

La nova línia del TAV entre
Castelló i Madrid va entrar ahir
en funcionament transportant
menys de 300 passatgers. En
el seu primer trajecte comer-
cial, 84 viatgers van iniciar el
trajecte a la capital de la Plana
i uns 200 ho van fer a Valèn-
cia. El nou tren d’alta velocitat,
que connecta el tram pendent
entre València i Castelló, va
començar a operar davant de
moltes crítiques –i després de
ser inaugurat dilluns amb un
retard de més de 20 minuts a
causa d’una avaria– pels dub-
tes que genera pel que fa a
l’estalvi de temps i de diners
respecte a d’altres trens d’alta
velocitat ja existents com ara
l’Alvia o l’Euromed. I és que el
recorregut del TAV entre Cas-
telló i València és 11 minuts
més lent que el de l’Alvia, i ho
fa amb un preu el triple de car.

El tram entre València i Ma-
drid, en canvi, es completa en
37 minuts menys que els al-
tres trens de llarga distància.
Així, el recorregut sencer té
una durada de dues hores i
mitja, tot i que el Ministeri de
Foment havia anunciat que es
faria en dues hores i vint-i-cinc
minuts. La causa de la veloci-
tat inferior és que els trens no
circulen per un carril específic
per a l’alta velocitat, sinó que
ho fan per un tercer fil d’ample
internacional compartint via
amb els trens de rodalies i
mercaderies, de manera que
el TAV no pot assolir velocitats
màximes de 300 quilòmetres
per hora. El nou servei del TAV
va generar opinions dispars
entre els primers viatgers que
el van utilitzar: mentre que al-
guns van defensar la necessi-
tat d’aquesta infraestructura

–que ha tingut un cost de 174
milions d’euros per a Adif–,
d’altres van criticar que les
obres han afectat el servei de
rodalies i que no ofereix gaires
millores respecte de les altres
opcions ferroviàries. “No ens
veurem beneficiats en res, si-
nó més aviat perjudicats per la
pèrdua de connexió de proxi-
mitat, que és la que realment
fa falta”, va reprovar Héctor
Molina, un usuari que ahir va
utilitzar el TAV per viatjar a
Madrid per motius laborals:
“La inversió no val la pena en
absolut”, va valorar. D’altres
passatgers, en canvi, van sub-
ratllar la “comoditat” de poder
fer el trajecte sense necessitat
de transbords. El TAV entre
Castelló i Madrid ofereix qua-
tre connexions diàries, dues
d’anada i dues de tornada.
■ REDACCIÓ

La nova línia del TAV que uneix Castelló i Madrid va entrar ahir en funcionament ■ EFE

Una dona mor en un incendi
d’un habitatge a Martorell
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Una dona de 78 anys va morir
i un home de 80 va resultar
intoxicat greu ahir en un in-
cendi a Martorell (Baix Llobre-
gat). Els fets van passar cap a
tres quarts de tres de la mati-
nada en un pis del carrer Lluís
Requesens número 4, on va
cremar el menjador i el fum
va afectar la resta de l’aparta-
ment.

En el moment de l’incendi,
el matrimoni era a l’interior
del domicili i la víctima va ser
localitzada inconscient i final-
ment va perdre la vida mentre
el seu marit va ser evacuat pel
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) amb una intoxi-
cació greu a l’hospital Moisès
Broggi de Sant Joan Despí.
■ REDACCIÓ

Imatge de la porta del pis on hi va haver l’incendi ■ ACN

Els albergs d’atenció a persones
sense llar de Barcelona van
atendre l’any passat 170 joves
(un 30% més que el 2016) i per
això l’Ajuntament s’ha vist amb
la necessitat d’obrir un nou cen-
tre on, a més, tenen el suport
d’un equip d’educadors que els
orienten. El centre Maria Feixa té
21 places per a joves entre 18 i
21 anys i la idea és que s’hi esti-

Barcelona obre el
primer centre per
a joves sense llar
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guin un any, durant el qual acon-
segueixin prou autonomia per
viure. Molts dels primers joves
que ja són al centre van ser tute-
lats per l’administració, perquè
van arribar com a menors estra-
ngers sols. La tinenta d’alcaldia
de Drets Socials, Laia Ortiz, va
demanar col·laboració a les ad-
ministracions per atendre els jo-
ves. ■ S.P.
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