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Més mercaderies al Port
de Barcelona. El Port de

Tres exposicions a la
Fundació Vila Casas.

Espectacles sobre la família al Círcol Maldà. El

Patti Smith i The Bl
Keys, al Primavera. P

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 tipus de mercaderies.

L’Espai Volart acull mostres
relacionades amb la pintura de Narcís Comadira, els
dissenys de Jordi Fornas i
Joan Pedragosa i les escultures de Josep Subirà-Puig.

Círcol Maldà ha programat
fins al març quatre obres
de teare de petit format
que tenen com a protagonistes les relacions personals en les famílies.

Smith oferirà dues ac
cions diferenciades
propera edició del fes
Primavera Sound
Fòrum. També hi actua
Interpol i The Black K

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

Es dispara l’ús de títols de tra
socials coincidint amb el ‘tari

Un de cada quatre viatges ja es fan amb bitllets subvencionats, mentre que cau l’ú

que s’encarís. El nombre d’usuaris de Rodalies s’estanca per les avaries i el men
CARLA MERCADER
cmercader@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Durant el 2014, l’any de l’anomenat tarifazo, alhora que va
pujar el preu del transport públic 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-

crisi (2008) és del 1.200%.
Aquest darrer any s’han produït altres fenòmens relacionats amb la butxaca dels usuaris: el vicepresident de Transport i Mobilitat de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), Antoni Poveda, relaciona la caiguda de l’ús de les targetes multiviatges, com la T50/30, la T-70/30 o la T-10 –la
que més va pujar de preu– amb

Nou carril bici per
la Ronda de Dalt
L’Ajuntament ha aprovat una proposició d’ERC+Dcat mitjançant la
qual s’implantarà un nou carril
bici que creuarà tot Barcelona seguint el recorregut de la Ronda
de Dalt. Per la seva banda, el Bicibox, el servei de l’AMB d’aparcament segur de bicicletes priva-

toritat del Transport Metropolità, que van ser 915,5 milions,
quantitat que representa un increment de l’1,7% en relació
amb el 2013. Poveda va afirmar
que «sens dubte» aquest creixement té a veure amb l’intensificació de l’ús de títols bonificats, però també amb el fet
que l’any passat «el cost dels
carburants era molt elevat i, a
més, va pujar la mobilitat obli-

