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SEGUNDOS

Los teatros de la ciu-
dad de Barcelona re-
caudaron la pasada 
temporada 58,7 mi-
llones de euros en sus 
60 salas, lo que supo-
ne un 5% más que 
durante la anterior 
temporada. Según los 
datos dados a cono-
cer durante la gala Ai-
xeca el teló, se logró 
mejorar la recauda-
ción pese a que dis-
minuyó el número de 
espectáculos ofreci-
dos, lo que determinó 
que hubiera 190.000 
butacas menos.

Los teatros 
recaudan 
un 5% más 

Descubrimiento 
científico 
Científicos del Centro 
de Regulación Genó-
mica de Barcelona 
han descubierto que 
una enzima, la topoi-
somerasa 2 (Topo2), 
está más activa de lo 
que se creía hasta 
ahora en el proceso 
de separación de los 
cromosomas durante 
la división celular. 

Rehabilitación 
en Badalona 
Badalona abre una lí-
nea de subvenciones 
para la rehabilitación 
de edificios de uso re-
sidencial o viviendas, a 
la que se podrán aco-
ger los ciudadanos 
hasta finales de año. El 
programa puede cu-
brir hasta el 50% del 
coste subvencionable. 

Más turistas 
chinos en barco 
Barcelona acoge hoy 
el principal congreso 
de cruceros, que ana-
lizará cómo atraer tu-
rismo chino. 

Los Bomberos 
hacen 90 salidas 
Los Bomberos tuvie-
ron que realizar 90 sali-
das y el 112 recibió 280 
llamadas por las tor-
mentas del domingo.

Ofensiva de controls de la Urbana 
sobre ciclistes i carrils multiús

R. B. 
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

L’inici del curs escolar ahir ve 
acompanyat d’una ofensiva 
de vigilància per part de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona 
que, durant aquests dies, con-
trolarà de forma especial els 
ciclistes i els carrils multiús 
per tal d’assegurar la circula-
ció i la mobilitat dels alumnes.  

 De fet, l’activació d’aques-
ta campanya especial va co-
mençar a principis de mes i, 
ara, amb l’inici de les classes, 
s’intensifica, de manera que 
s’han anat desplegant de ma-
nera progressiva tota una sèrie 
de mesures que s’han anat 
adaptant a mesura que aug-
mentava el trànsit en la ciutat 
després del parèntesi de l’es-
tiu. La vigilància dels agents de 
la Guàrdia Urbana s’ha incre-
mentat «per evitar i corregir» 
les infraccions comeses per ci-
clistes «que puguin afectar a la 
seguretat i mobilitat dels via-
nants», segons apuntava ahir 
la policia barcelonina en un 
comunicat. El control se cen-
tra, prioritàriament, a les vore-
res –evitant situacions de perill 
per part dels ciclistes– i els 
passos de vianants –per preve-
nir atropellaments–. 

Motos mal aparcades 
Una altra de les infraccions 
que els agents estan perse-
guint especialment amb l’ini-
ci del curs són els estaciona-

ments indeguts de motos en 
les zones peatonals, com ara 
les voreres i les àrees urbanit-
zades sense voreres, que són 
objecte d’una estreta vigilàn-
cia, segons la Urbana. 

A banda, per tal de preser-
var la seguretat dels passatgers 
–especialment, els nens– s’ha 
intensificat durant aquests 
dies el control de l’ús dels cin-
turons de seguretat, tant dels 
conductors com dels acom-
panyants, i tant als seients de 
davant com als de darrere i 
comprovant, alhora, que els 
nens viatgen amb la cadireta 
corresponent. De forma pa-
ral·lela, a les zones d’obres s’ha 
intensificat la presència per 
regular el trànsit.

Coincidint amb l’inici del curs escolar, s’ha 
intensificat la vigilància als passos de 
vianants i sobre les bicis per la vorera 

Una de les zones més sensibles 
pel que fa a seguretat és l’entorn 
de les escoles. Ahir es van re-
prendre les classes i, amb elles, 
el control més intensiu per part 
de la Guàrdia Urbana de Barcelo-
na al voltant de determinats cen-
tres educatius i de zones de con-
centració d’escoles, com a Sa-
rrià-Sant Gervasi. Es fa una 
especial atenció als centres es-
colars a l’entorn dels quals s’es-
tan duent a terme obres. Així ma-
teix, per tal de «garantir la fluïde-
sa viària i la seguretat» dels 
vianants, els agents estaran pre-
sents als voltants dels centres. 

Al voltant  
dels col·legis

Inici de les classes a l’escola Josep Maria Jujol, ahir, a Barcelona. MARTA PÉREZ / EFE

Críticas y elogios por igual 
entre los usuarios. El bus ex-
prés estrenó ayer tres nuevas 
líneas y una cuarta modifica-
da, con lo que existen ya un 
total de 13, formando una 
red de autobuses que deben 
pasar más a menudo y ofre-
cer mayor velocidad. Pero la 
próxima fase de ampliación 

vendrá tras las elecciones mu-
nicipales del próximo mayo, 
algo que ayer criticó la asocia-
ción Promoció del Transport 
Públic (PTP), que lamentó que 
«las líneas clásicas estén de-
bilitadas» a raíz de la extensión 
de las nuevas líneas exprés. 

La H16, que antes termi-
naba en el Paral·lel, ha mo-

dificado y prolongado su re-
corrido y ahora conecta el 
Fòrum con el Pg. de la Zona 
Franca, pasando por Pl. Cata-
lunya, Universitat y Espanya, 
algunos de los mayores inter-
cambiadores. La nueva H14, 
en cambio, enlaza Paral·lel 
con Sant Adrià, sustituyendo 
las líneas 9, 141 y 143. 

La red gana también dos 
líneas verticales: la V15 (Vall 
d’Hebron-Barceloneta), que 
sustituye a las líneas 17 y 16, 
y la V27 (Canyelles-Pg. Ma-

rítim), que reemplaza a la 71. 
La Nova Xarxa de Bus cuenta 
con 130 km y 35 áreas de in-
tercambio, donde se cruzan 
diversas líneas. Esto supone 
dar servicio a 220.000 usua-
rios al día, 50.000 más que 
hasta ahora.  

Ayer, los primeros usua-
rios de las nuevas líneas elo-
giaron y criticaron por igual 
la ampliación. Los mayores 
se quejaban del «desconcier-
to» que genera la nueva no-
menclatura. N. B. I.     

La red del bus exprés se amplía entre 
críticas por «debilitar» las líneas clásicas

� EIXAMPLE 
Muere un motorista en 
la Gran Via. Una motoci-
cleta colisionó con tres tu-
rismos a mediodía de ayer 
en la confluencia de la Gran 
Via con la calle Padilla. El 
motorista, de 58 años, mu-
rió ya en el hospital. 

� EIXAMPLE 
La Sagrada Família se 
manifiesta. Vecinos de 
Sagrada Família han convo-
cado una manifestación pa-
ra el miércoles para protes-
tar por los pisos turísticos, 
las tiendas de souvenirs y el 
«colapso» del barrio. 

� CIUTAT VELLA 
Biblioteca provincial de 
Barcelona. El PSC ha pre-
sentado una proposición no 
de ley para instar al Gobier-
no central a iniciar conver-
saciones con la Generalitat 
y el Ajuntament para cons-
truir la biblioteca provincial. 

� EIXAMPLE 
Exposición por el Año 
Xammar. El Palau Robert 
repasa la trayectoria perio-
dística y vital del periodis-
ta Eugeni de Xammar, uno 
de los grandes cronistas 
catalanes entre los años 
1914 y 1945. 

� SANT MARTÍ 
La Fundació Vila Casas 
estrena temporada. Con 
una muestra del pintor 
Agustí Puig, la Fundació Vi-
la Casas estrenó ayer la 
temporada de otoño. La 
muestra se podrá ver en 
Can Framis hasta febrero. 

� EIXAMPLE 
Reivindicación de Ger-
manetes. Una delegación 
de la Plataforma per l’Insti-
tut a Germanetes se pre-
sentó ayer en el Consorci 
d’Educació para denunciar 
que todavía no se haya 
construido el centro.D
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Rigau minimitza l’efecte de la 
Llei Wert a les aules. Per tal 
d’aplicar la quota del 25% de 
castellà que la resolució del 
TSJC ha imposat a un grapat 
d’escoles, els centres han bus-
cat solucions per tal de no mo-
dificar el seu programa tot 
complint amb aquest requisit. 

A les Escolàpies de Sabadell 
han optat per impartir les ma-
temàtiques en castellà, mentre 
que al col·legi Bonaventura de 
Vilanova i la Geltrú han optat 

per promoure, també, l’anglès: 
fan un 50% de classes en ca-
talà, un 25% en castellà i un 
altre 25% en anglès. 

A l’escola Cèsar August de 
Tarragona, en canvi, com que 
la direcció no ha rebut encara 
la interlocutòria del TSJC que 
els obliga a complir amb un 
25% de quota de castellà, han 
optat per iniciar el curs amb 
total normalitat. Entre els pa-
res, ahir, hi havia divisió d’opi-
nions: mentre uns criticaven 

que només per la petició d’un 
sol alumne s’hagi de modificar 
les classes de tota la resta, n’hi 
havia d’altres que pensaven 
que «se n’està fent un gra mas-
sa» i elogiaven el trilingüisme. 

La consellera d’Educació, 
Irene Rigau, va minimitzar  
l’efecte de la Llei Wert a les au-
les catalanes, mentre que els 
sindicats van denunciar la «in-
defensió» dels directors  afec-
tats pel 25% del castellà. El Go-
vern durà al Constitucional el 
decret que obliga la Generali-
tat a assumir els costos de l’es-
colarització privada en caste-
llà. A Barcelona, l’Ajuntament 
espera eliminar els barracons 
a totes les escoles de primària 
i infantil el 2016. R. B.

Diversitat d’opinions entre 
els pares dels nous centres 
amb el 25% de castellà

35% 
del pasaje  

se trasladará a diario  
en las 13 líneas que componen 

la Nova Xarxa de Bus.  
Son 220.000 usuarios 
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