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SEGUNDOS

El Ministerio de Educa-
ción ha recibido 322 
peticiones de familias 
que solicitan una com-
pensación de 6.000 eu-
ros para que sus hijos 
estudien en castellano 
en un centro privado. 
La consellera d’Ensen-
yament de la Genera-
litat, Irene Rigau, ha li-
mitado la cifra a 4 fami-
lias y 5 niños. Rigau ha 
indicado que tres de es-
tos casos han sido de-
sestimados al no cum-
plir con los requisitos 
y el último (de dos her-
manos) se encuentra, 
de momento, en estu-
dio. Para la consellera, 
la «batalla numérica» 
es «política».

Polémica  
con las clases 
en español

Museu del 
Còmic en 2017 
Carles Santamaria, di-
rector del Saló Inter-
nacional del Còmic y 
del Manga, anunció 
ayer que el proyecto 
del Centre de les Arts 
del Còmic i la Il·lustra-
ció (CACI) de Badalo-
na podría inaugurarse 
a finales de 2017.  

Prótesis de pene  
El Hospital de Bellvit-
ge ha iniciado un pro-
grama de implanta-
ción de prótesis de 
pene hidráulicas por 
vía infrapública.  

Tumores biliares 
Investigadores de l IDI-
BAPS han identificado 
dos alteraciones gené-
ticas del tumor de las 
vías biliares que po-
drían permitir desarro-
llar tratamientos en pa-
cientes  que hasta aho-
ra solo optaban a la 
cirugía.   

Otro nombre 
para Guanyem 
Guanyem está dispues-
ta a presentarse con 
otro nombre a las elec-
ciones municipales de 
mayo tras la alianza.
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Durant el 2014, l’any de l’ano-
menat tarifazo, alhora que va 
pujar el preu del transport pú-
blic també va incrementar-se la 
utilització de títols bonificats, 
com la targeta T-12, els ajuts als 
aturats, la reducció del preu de 
la T-Jove i els descomptes per 
a famílies nombroses i mono-
parentals. De fet, les validacions 
dels bitllets socials han pujat un 
21,13% el darrer any. En canvi, 
l’ús de la T-10 o la T-50/30, més 
encarides, va caure un 3,2%. 

El conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Santi Vila, va desta-
car ahir que un de cada quatre 
viatges en transport públic es 
fan utilitzant títols socials. L’in-
crement respecte l’inici de la 

crisi (2008) és del 1.200%. 
Aquest darrer any s’han pro-
duït altres fenòmens relacio-
nats amb la butxaca dels usua-
ris: el vicepresident de Trans-
port i Mobilitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB), Antoni Poveda, relacio-
na la caiguda de l’ús de les tar-
getes multiviatges, com la T-
50/30, la T-70/30 o la T-10 –la 
que més va pujar de preu– amb 
l’increment de l’ús d’abona-
ments com la T-Mes i la T-Tri-
mestre, que van registrar un 
creixement del 16,36% i que 
surten més a compte. 

La comparativa de preus és 
aclaridora: T-10 (9,80 €  el 2013 
i 10,30 € el 2014); T-50/30 (39,20 
€ el 2013 i 42,50 € el 2014); T-12 
(amb un cost d’emissió de 35 
€ el 2013 i el 2014); T-Jove (105 

€ el 2013 i 105 € el 2014) i T-Tri-
mestre per a aturats (29,40 € 
el 2013 i 30,90 € el 2014).   

També van augmentar el 
2014 els passatgers del trans-
port públic de l’àmbit de l’Au-

toritat del  Transport Metropo-
lità, que van ser 915,5 milions, 
quantitat que representa un in-
crement de l’1,7% en relació 
amb el 2013. Poveda va afirmar 
que «sens dubte» aquest creixe-
ment té a veure amb l’inten-
sificació de l’ús de títols boni-
ficats, però també amb el fet 
que l’any passat «el cost dels 
carburants era molt elevat i, a 
més, va pujar la mobilitat obli-
gada amb l’augment de l’ocu-
pació» (el major increment s’ha 
registrat de 7 a 10 del matí). El 
creixement de l’economia va 
ser igualment, per al conseller 
Vila, un dels motius d’aquest in-
crement de passatgers. 

Per tipus de transport, el 
metro va ser el més utilitzat el 
2014, amb 375,7 milions 
d’usuaris, un 1,6% més que el 

2013. Els busos de TMB van 
transportar 184,3 milions, un 
0,7% més que l’any anterior; els 
de l’AMB, 79,7 milions, un 6,9% 
més; FGC, 77,2 milions, un 2,3% 
més, i el Tramvia, 24,5 milions, 
un 3% més. Es dóna el cas que 
el Bus Turístic va perdre viatgers 
i el Barcelona City Tour, no. 

Rodalies s’estanca 
Per contra, el nombre d’usuaris 
de Rodalies es va quedar estan-
cat l’any passat(105,2 milions), 
doncs va créixer només un 
0,1%. Per a Poveda, la raó re-
cau en què hi va haver dèficits 
en la «vigilància de valida-
cions», que ja «s’ha reforçat», i 
en què les avaries són cons-
tants. En aquest sentit, Vila va 
lamentar la manca d’inversió, 
sobretot, a la R3.      

L’Ajuntament ha aprovat una pro-
posició d’ERC+Dcat mitjançant la 
qual s’implantarà un nou carril 
bici que creuarà tot Barcelona se-
guint el recorregut de la Ronda 
de Dalt. Per la seva banda, el Bi-
cibox, el servei de l’AMB d’apar-
cament segur de bicicletes priva-
des, va registrar el 2014 gairebé 
125.000 bicis estacionades, un 
50,5% més que el 2013, i 3.518 
usuaris, un 70% més. 

Nou carril bici per 
la Ronda de Dalt

ELS CINEMES 
VERDI NO 
TANQUEN 
El responsable dels cinemes 
Verdi de Gràcia, Enric Pérez, 
ha lamentat el «malentès» 
sobre el futur de les sales. 
Pérez afirma que els cinemes 
no tanquen i que els tres 
mesos de lloguer del local 
que es devien es van liquidar 
amb el propietari. Per tant, el 
moment de tensió «ha 
passat». Per assegurar-ne la 
viabilitat, negocien amb dues 
empreses per incorporar un 
nou soci.  FOTO: VIOLETA GUMÀ / ACN 

Les millors imatges del dia,  
i més fotogaleries, a... 
20minutos.es

� SANTS-MONTJUÏC 
Més mercaderies al Port 
de Barcelona. El Port de 
Barcelona va pujar el tràfic 
gestionat el 2014 fins a un 9% 
respecte el 2013, arribant als 
46,3 milions de tones, gràcies 
al creixement de tots els ti-
pus de mercaderies. 

� SANT MARTÍ 
Tres exposicions a la 
Fundació Vila Casas. 
L’Espai Volart acull mostres 
relacionades amb la pintu-
ra de Narcís Comadira, els 
dissenys de Jordi Fornas i 
Joan Pedragosa i les escul-
tures de Josep Subirà-Puig. 

� CIUTAT VELLA 
Espectacles sobre la fa-
mília al Círcol Maldà. El 
Círcol Maldà ha programat 
fins al març quatre obres 
de teare de petit format 
que tenen com a protago-
nistes les relacions perso-
nals en les famílies. 

� SANT MARTÍ  
Patti Smith i The Black 
Keys, al Primavera. Patti 
Smith oferirà dues actua-
cions diferenciades a la 
propera edició del festival 
Primavera Sound del 
Fòrum. També hi actuaran 
Interpol i The Black Keys.  

� EIXAMPLE 
Hotel a l’antiga Funda-
ción Textil Algodonera. 
El proper 23 de febrer obre 
les portes el nou hotel Co-
tton House Hotel del grup 
Marriott, un cinc estrelles 
situat a la Casa del Algodón 
(s.XIX) de la Gran Via.  

� SANT MARTÍ 
Biblioteca del Museu del 
Disseny. El Museu del 
Disseny ha integrat la bi-
blioteca del Barcelona Cen-
tre del Disseny (BCD) al seu 
centre de documentació, in-
corporant 3.000 exemplars 
especialitzats en disseny.D
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Habrá un Casal de Barri. En 
el terreno que ocupaba la Clí-
nica Quirón en Gràcia se cons-
truirán un centenar de vivien-

das con servicios para gente 
mayor y tres equipamientos de 
barrio: un centro para ancia-
nos, un Casal de Barri y un lo-

cal juvenil de 1.000 m2. El alcal-
de, Xavier Trias, presentó ayer 
este proyecto, que ya está «pre-
parado» para iniciar la cons-

trucción a partir del próximo 
mandato municipal, aunque 
aún no está concursado. Para 
Trias, se evita que «este solar 
pueda convertirse en un espa-
cio de la vergüenza en el que 
pasarían años sin actuar».  

Las viviendas estarán ges-
tionadas por el Patronat Muni-

cipal de l’Habitatge y contarán 
con servicios de atención a las 
personas, como lavandería de 
autoservicio y 65 plazas de 
aparcamiento de alquiler. Los 
pisos tendrán  40 m2 de super-
ficie repartidos en un dormito-
rio, un comedor-cocina y un 
cuarto de baño adaptado.

El solar de la antigua Clínica Quirón 
acogerá viviendas para gente mayor 

Es dispara l’ús de títols de transport 
socials coincidint amb el ‘tarifazo’
Un de cada quatre viatges ja es fan amb bitllets subvencionats, mentre que cau l’ús de la T-10 després 
que s’encarís. El nombre d’usuaris de Rodalies s’estanca per les avaries i el menor control del frau
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