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Audífonos presa
de la contaminación
La multiplicación del sonido de los nuevos aparatos obliga
a discapacitados auditivos a apagarlos cuando van por la calle

PURI CARO
20 MINUTOS

A Esteve Fité el audífono le
hace jugarretas. El aparato
que corrige su sordera postlo-
cutiva (se la detectaron a los
20 años) y que compró hace
un par de años le obliga a des-
conectarlo ante la presencia
de sonidos fuertes que una
persona no sorda puede tole-
rar mejor.

Este vecino de Badalona
de 60 años que cambió la pro-
fesión de camionero por el
funcionariado, apaga a me-
nudo su audífono cuando los
ruidos de coches, autobuses o
gritos se multiplican en su oí-
do. Lo hace a pesar de poder
graduar la intensidad del so-
nido que recibe, algo que no
le soluciona el problema.

Enconsecuencia,Estevese
enfrenta cotidianamente a si-
tuaciones de peligro como
«no poder escuchar la sirena
de un vehículo de emergen-
cias al pasar por un paso de
cebra». A nivel público, Este-
ve y su mujer, María, que le
hace de traductora, viven si-
tuaciones que ven como un
trato menos comprensivo pa-
ra los sordos que para otras

discapacidades. Por ejemplo,
siélquiereverunapelículaes-
pañola en un cine en versión
original, no puede, al no sub-
titularse. Mucha gente con-
funde su sordera con una de-
ficiencia intelectual. Esteve se

queja: «Somos sordos, pero
no tontos». Además, sólo reci-
be ayuda del 20% del coste de
un audífono por parte de Ac-
ció Social. Este último le cos-
tó 2.300 € y su vida útil no su-
pera los cinco años.

SEGONS

El cementiri de San-
ta Coloma de Gra-
menet ha posat en
marxa el servei d’in-
cineració dels di-
funts per cobrir la
creixent demanda
cultural i religiosa de
la ciutadania. Fins al
moment, els colo-
mencs havien de
desplaçar-se als ser-
veis funeraris d’altres
municipis per poder
incinerar els seus di-
funts si aquest era el
seu desig.

Primeres
incineracions
a Sta Coloma

Ajut per poder
posar ascensors
L’Ajuntament de San-
ta Coloma i la Gene-
ralitat han obert el
termini perquè les co-
munitats de veïns
s’acullin a ajuts del
80% per a la rehabili-
tació d’edificis i per
posar-hi ascensors.

Contra el soroll
Esplugues ha endegat
una canpanya per fo-
mentar el civisme i re-
duir el soroll nocturn.

Cuando les digo a los médicos
que no oigo bien, chillan. Eso

es lo peor que nos pueden hacer»
ESTEVE FITÉ. Discapacitado auditivo desde los 20 años

Esteve apaga el audífono ante el ruido de su calle. MIQUEL TAVERNA

David Escamilla ha escrit,
juntament amb José Luis
Caballero, el llibre Els secrets
dels carrers de Barcelona, en
què tracten capítols poc co-
neguts d’un centenar de vies
de la ciutat com, per exemp-
le, Pintor Fortuny, Reina
Amàlia o el carrer de Perot lo
Lladre, entre d’altres.
Quin és l’objectiu del llibre?
Una passejada sense presses
pels carrers de Barcelona,
per descobrir la ciutat a gent
que creu que la coneix. Són
històries quotidianes sobre
totes les ciutats que hi ha
dins Barcelona. La descara-
da, la moderna, la romana,
la grega, la modernista… És
un acte d’amor a la ciutat
que ens estimem.
De quins carrers mostren
històries extraordinàries?
D’un centenar. N’hi ha de
coneguts, com el passeig de
Gràcia, Balmes o Aragó, fins
a d’altres menys reconeguts,
com Perot lo Lladre o Sotsti-
nent Navarro.
Tants secrets ens amaguen
les cantonades?
Moltíssims. Per exemple,
arran d’una conversa en una
cantonada del carrer Pintor
Fortuny va començar la

història del Barça; en un pis
de l’Eixample s’amaga una
capella; a Sant Felip Neri se
sepultaven els morts durant
l’època de l’Edat Mitjana…
I moltes curiositats més.
Vostè viu a Barcelona i ha
escrit diferents llibres sobre
la ciutat. Quins defectes
creu que té?
Jo sóc un enamorat de la
meva ciutat i crec que és
magnífica. No sóc gens ob-
jectiu. Crec que és un model
de referència mundial, de
convivència. Sap barrejar els
aires de la gran metròpoli
amb l’ambient de tota la vi-
da, més de poble o de ciu-
tat petita. MAICA LÓPEZ
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«Volem descobrir
Barcelona a gent que
creu que ja la coneix»
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