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Vista de Barcelona en una imatge d’arxiu. 
PERE TORDERA

Colau destina 37 
milions a rehabilitar 

energèticament 
15.000 pisos

BARCELONA

La rehabilitació d’habitatges és un dels pro-
grames estrella de Barcelona per pal·liar les 
mancances energètiques –i, de retruc, econò-
miques– d’un parc d’edificis envellit: més del 
65% dels blocs es van aixecar fa més de 50 anys 
i la certificació energètica del conjunt del parc 
obté una E quan l’ideal seria una A. Per això, ja 
fa uns anys que la ciutat va incrementant any 
rere any la partida que es destina a les ajudes 
per millorar el parc existent o, en el cas de l’any 
passat, manté la partida prevista intacta tot i 
les retallades associades al covid. Aquest any, 
però, l’impuls serà més alt, tal com ja es va pre-
veure en l’acord pressupostari amb ERC: la 
previsió és destinar-hi prop de 37 milions 
d’euros –17 més dels que s’hi van destinar el 
2020– i que se’n puguin beneficiar més de 
15.000 habitatges, uns 5.000 més que la xifra 
mitjana de l’última dècada. Això s’hauria de 
traduir, segons els càlculs de l’Ajuntament, en 
un impacte econòmic de més de 110 milions, 
perquè s’estima que per cada euro d’inversió 
pública se n’inverteixen tres de privats i que 
per cada milió d’euros invertits es creen 56 
llocs de treball, 6.200 si es té en compte tota la 
inversió prevista en el pla. 

Objectiu: avançar-se als fons europeus 
La regidora d’Habitatge de Barcelona, Lucía 
Martín; el regidor d’Emergència Climàtica, 
Eloi Badia, i la degana del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya, Assumpció Puig, van presen-
tar ahir la línia d’ajuda a la rehabilitació 
d’aquest 2021, que manté la novetat introdu-
ïda l’any passat: subvencionar també reformes 
interiors, amb atenció especial a les comuni-
tats de veïns en situació de vulnerabilitat, que 
poden optar a una ajuda del 100% del cost de 
la reforma. La priorització d’aquestes políti-
ques arriba en un moment clau per presentar 
candidatura als fons europeus de recuperació, 
que tindran en la rehabilitació energètica una 
pota central. Encara no s’han fixat els criteris 
de reducció de la demanda energètica vincu-
lats a obres de rehabilitació que s’exigiran per 
optar als Next Generation, però la ciutat do-
na per fet que tots els projectes que prevegin 
una baixada del 30% per millores com el can-
vi de finestres, la instal·lació de plaques solars 
o la millora d’aïllaments poden ser suscepti-
bles de rebre finançament europeu.e
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Cau un xeic que captava 
joves per al jihadisme

cinc detencions a la capital catalana 
i Madrid: la del presumpte líder i 
quatre joves que havia captat –que 
es dedicaven a robar i que s’hauri-
en radicalitzat. 

La Comissaria General d’Infor-
mació de la Policia Nacional va 
comprovar que el Sheikh estava vin-
culat amb l’Estat Islàmic –Daeix, se-
gons l’acrònim en àrab– des del 
2016, quan el van arrestar a Turquia 
mentre intentava entrar en una zo-
na de conflicte, a Síria i l’Iraq, per 
sumar-se a l’organització terroris-
ta. Després de quedar en llibertat va 
recórrer diversos països, com Ma-
làisia, Tanzània i Algèria –d’on és 
originari i havia complert una con-
demna per fets relacionats amb el 
terrorisme–, “on va continuar fent 
tasques de captació”, diu la Policia 

Nacional. Un cop a Barcelona, els 
agents van veure que s’havia envol-
tat d’un grup de joves que definei-
xen com a “delinqüents” d’origen 
algerià que robaven, “de manera or-
ganitzada”, a turistes. “Des de la se-
va arribada alguns d’ells mostraven 
alts signes de radicalització”, asse-
gura el cos policial. 

Els agents també van detectar 
que el grup volia comprar un fusell 
kalàixnikov perquè havia començat 
a fer gestions per adquirir-lo, cosa 
que va precipitar les detencions. Per 
això la Policia Nacional ha arrestat 
els últims dies el líder –el xeic– jun-
tament amb quatre membres més. 
Tres detencions s’han fet a Barcelo-
na, un quart membre és en una pre-
só catalana per altres delictes i el 
cinquè el van trobar en un centre 
d’internament d’estrangers (CIE) 
de Madrid, tot i que també residia a 
l’àrea metropolitana. Tots els detin-
guts excepte el que està empresonat 
a Catalunya han passat a disposició 
del jutjat central d’instrucció nú-
mero 6 de l’Audiència Nacional, que 
ha acordat el seu ingrés a presó. Pel 
que fa al ja empresonat, es preveu 
que declari els pròxims dies. 

Tres matxets de 60 centímetres 
La Policia Nacional explica que en 
els escorcolls de l’operació dels úl-
tims dies, en què han entrat en tres 
domicilis i a la cel·la de la presó ca-
talana, han trobat tres matxets de 
60, 57 i 51 centímetres al domicili 
del xeic. El líder del grup també te-
nia uns 70 cartutxos al seu habitat-
ge, malgrat que no han localitzat cap 
kalàixnikov. Als cinc detinguts els 
acusen de pertànyer a una organit-
zació terrorista i d’autoadoctrinar-
se. Al xeic també li imputen un de-
licte d’adoctrinament actiu. 

Aquesta operació s’ha descrit 
com la segona fase de la investigació 
Arbac, que al gener va suposar la de-
tenció de tres presumptes jihadis-
tes més en un domicili ocupat de la 
Barceloneta. En aquella ocasió la 
Policia Nacional va comprovar que 
s’havia instal·lat a la ciutat un soldat 
de l’Estat Islàmic que havia estat a 
l’Iraq, Turquia i el Senegal, conside-
rat “potencialment perillós”.e

Agents de la Policia Nacional en una imatge d’arxiu. JAVIER BARBANCHO

El grup volia comprar un kalàixnikov,  
cosa que va precipitar les detencions

SUCCESSOS

Fa mig any va arribar a Barcelona 
un home que rebia el sobrenom de 
Sheikh –xeic–. La Policia Nacional 
l’havia detectat al gener en una ope-
ració per terrorisme jihadista a la 
ciutat que havia acabat amb tres de-
tinguts, que van ingressar a presó. 
El Sheikh, segons la investigació, 
havia actuat com un “referent” que 
“coordinava les mesures de segure-
tat” des d’Algèria. Però la Policia 
Nacional no li va perdre la pista i a 
finals de març va veure que s’havia 
instal·lat a Barcelona. Des d’alesho-
res els agents van continuar la seva 
investigació, denominada Arbac, 
que aquesta setmana ha implicat 
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Les escoles de l’Opus denuncien “l’atac” del Govern
i un menysteniment a milers de pa-
res i mares que volen educar en 
igualtat de condicions, amb equitat 
i en llibertat”, van afirmar.  

Les 11 escoles afectades, la majo-
ria vinculades a l’Opus Dei, van en-
viar una carta a les famílies en què 
asseguren que treballen “intensa-
ment” amb els advocats per defen-
sar “amb fermesa” el dret a rebre la 
subvenció. Ara bé, no és fàcil portar-
ho als tribunals perquè de moment 
es tracta només d’una intenció polí-
tica que no s’ha recollit en cap acord 
de Govern ni s’ha publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat. Les escoles 
també rebutgen “de manera con-
tundent” les paraules de Cambray 
i diuen que “demostren un desco-
neixement profund” del model.e

Un grup de nenes de l’Escola La 
Vall jugant al pati. CRISTINA CALDERER

EDUCACIÓ

El nou intent del Govern de retirar 
el concert a les onze escoles de Ca-
talunya que separen els nens i les 
nenes ha revolucionat el sector edu-
catiu. Per a les famílies afectades, 
retirar el concert als centres que se-
greguen per sexe és un “atac a la plu-
ralitat i la diversitat”. 

Així ho va dir ahir la Federació 
d’Associacions de Pares i Mares 
d’Escoles Lliures (Fapel), que con-
sidera intolerable que el conseller 
d’Educació, Josep Gonzàlez-Cam-
bray, digués que separar nens i ne-
nes “augmenta els estereotips i legi-
tima el sexisme”. “És un greu insult 
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