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ECONOMIA

El consum de ciment creix un
6%, però està al nivell del 1964

SOCIETAT

Joves d’esplais
presenten els
seus curts en el
festival EduFilms
La Federació Catalana de l’Esplai va celebrar ahir a l’escola
Calderón de la Barca i a la seu
del districte de Nou Barris de
Barcelona la primera edició
del festival de cinema jove per
la transformació social EduFilms, emmarcat en la jornada
anual de la Federació Catalana de l’Esplai, en la qual van
participar prop de 300 monitors. En el festival s’han vist
cinc curts de temàtica social
(com la identitat de gènere o
el desnonament) que han estat pensats, enregistrats i editats per joves d’entre 14 i 18
anys d’esplais de Fundesplai
amb el suport de professionals de l’Associació Mèlies.
Els curts són Trànsit (Esplai Fontsanta Fatjó de Cornellà de Llobregat), Talla el fil
(Grup d’Esplai Espurnes d’Esplugues de Llobregat), Dark
streets (Club d’Esplai Bellvitge
de L’Hospitalet de Llobregat)
Arrels (Club d’Esplai Pubilla
Cases – Can Vidalet de L’Hospitalet-Esplugues) i Nit (Centre d’Esplai El Nus de Sant
Joan Despí). ■ REDACCIÓ

SUCCESSOS

Un matrimoni i la
seva filla moren
aixafats per quilos
de roba a Alacant
Un matrimoni i la seva filla de
12 anys van morir ahir a Alacant, segons els primers indicis aixafats per milers de quilos de roba que emmagatzemaven a casa seva. Els primers indicis, confirmats per
fonts de la investigació, indicarien que el matrimoni, de
50 i 49 anys, patien una espècie de síndrome de Diògenes
que els feia emmagatzemar
tota mena de roba. La hipòtesi és que, entre les vuit i les
nou del matí, el pes hauria fet
cedir el terra del primer pis
d’un habitatge de quatre
plantes i que les tres víctimes
haurien quedat atrapades sota la roba. Una altra filla del
matrimoni, de 18 anys, hauria
avisat de l’incident en despertar-se, cap a la una del migdia. ■ AGÈNCIES

l’última dècada, el consum
s’ha reduït un 80% des dels
8,06 milions de tones el 2007
fins a arribar al nivell de fa
més de mig segle. Així, el 1964
es van consumir 1,56 milions
de tones per a una població
que llavors era de 4,4 milions
d’habitants, mentre que actualment la població supera
els 7,5 milions.
De fet, la patronal de les
companyies cimenteres espanyola Oficemen advertia

aquesta setmana que l’escalada del preu de la llum pot provocar el tancament d’alguna
de les 35 plantes que el sector
té a l’Estat espanyol, ja que
l’electricitat és el seu principal
cost de producció”. El president de l’entitat, Jaime Ruiz
de Haro, va avisar que “la majoria de les empreses del ram
són multinacionals que tenen
instal·lacions en altres països
en què suporten costos menors”. ■ AGÈNCIES

La XI Nit dels Castells es va celebrar ahir a Valls ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

CULTURA POPULAR

Gala del món casteller a Valls
El duel frec a frec entre els
Castellers de Vilafranca i la
Colla Vella va ser escollit com
el moment casteller del 2016,
segons el criteri dels periodistes castellers que van votar la
menció. A més, els Xiquets de
Hangzhou van rebre el premi
Colla de la Temporada: “En un
any, els xinesos han passat
dels castells de 7 a descarregar el 3 de 9”, van explicar
fonts del jurat –format, en
aquest cas, per membres de
les set colles de gamma extra– per justificar l’elecció... I

així fins a dotze premis, que
són els que es van concedir
en la XI Nit de Castells, que va
tenir lloc ahir al Centre Cultural de Valls, organitzada per la
revista Castells en col·laboració amb l’Ajuntament de Valls,
la Xarxa de Comunicació Local i TAC 12, que van emetre la
gala en directe.
Als Castellers de Sants
se’ls va premiar pel seu “projecte innovador de tancar els
peus dels castells amb folre”, i
als Castellers de Vilafranca,
“per la iniciativa social d’acos-

tar els castells a la gent jove
amb el concurs JoVerd”, segons fonts dels diversos jurats, que també van premiar
la plaça de la Font de Tarragona i la trajectòria del casteller
Pere Gassó, dels Bordegassos
de Vilanova.
La XI Nit de Castells va tenir l’assistència de més de
quatre-cents convidats, entre
els quals hi va haver el conseller de Cultura, Santi Vila, i delegacions de la majoria de colles del món casteller. ■ JOAN
BEUMALA
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Accident mortal d’un
motorista a la Noguera,
en una pista asfaltada

El govern i CriteriaCaixa
acorden la cessió de 300
pisos a lloguer social

Un motorista de 49 anys va morir ahir a la tarda en una pista asfaltada entre Bellmunt d’Urgell i Bellcaire (Noguera). Segons el Servei Català de Trànsit, la moto va xocar amb un cotxe,
per causes que s’investiguen. Fins al lloc dels
fets s’hi van desplaçar quatre patrulles dels
Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers, una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM. D’altra banda, un home va resultar
greument ferit i dues persones més ferides de
menys gravetat en un xoc frontal entre dos
turismes a la C-243 a Rubí (Vallès Occidental).
I a Mont-roig (Baix Camp), els Mossos van detenir un conductor begut que va bolcar amb el
cotxe a l’A-7. ■ ACN

La Generalitat i CriteriaCaixa acaben de signar
un conveni de col·laboració en què l’entitat cedeix en usdefruit 300 pisos a l’Agència de l’Habitatge per destinar-los a polítiques socials.
L’objectiu del conveni és fomentar el règim de
lloguer assequible, per frenar així els desnonaments. Per aquest motiu, els immobles cedits
estaran ubicats en algun dels 234 municipis on
s’ha detectat aquesta demanda. L’import del
lloguer d’aquests pisos es calcularà en funció
dels ingressos nets de la unitat familiar dels llogaters. Els habitatges que es cedeixin podran
incloure pisos en què visquin persones en situació d’imminent pèrdua de casa o per llançament judicial. ■ REDACCIÓ
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Un moment del rodatge
d’un dels curtmetratges ■

El consum de ciment a Catalunya durant l’any 2016 va ser
d’1,64 milions de tones, xifra
que suposa un augment del
6% respecte al 2015 i el segon exercici consecutiu de millora després de set anys de
“fortes caigudes”, segons Ciment Català, que ha matisat
que els volums de consum estan al nivell del 1964. En un
comunicat, l’associació que
agrupa les cimenteres de Catalunya ha indicat que, durant

