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La facultat deNàutica dota
de nous usos l’escullera

DAVID GUERRERO
Barcelona

Els alumnes de la facultat de
Nàutica de la Universitat Poli
tècnica de Catalunya (UPC) no
ho tindran fàcil per concentrar
se en les explicacions del pro
fessor. Si miren pels amplis fi
nestrals de l’aula, poden albirar
les terminals de creuers, les gru
es de la zona logística i el final de
l’escullera que s’acaba d’inaugu
rar. És un mirador privilegiat
per als apassionats del mar, com
els estudiants d’aquesta facultat.
L’anomenat Espai Vela “és

l’aulamés bonica de Barcelona”,
va proclamar el degà, Agustí
Martín, a l’acte d’inauguració
que ahir va tenir lloc a les noves
instal∙lacions de la facultat de
Nàutica, a la nova bocana del
port deBarcelona. Es tracta d’un
edifici discret de 250 m2 que ac
tuarà com un complement per
possibilitar la part pràctica que
no té cabuda a l’edifici històric
de pla de Palau.
La creació d’un espai on s’as

saboreix la sal del mar des de la
cadira de la classe no és un in
vent nou aBarcelona. “Se’ns tor
na un espai reivindicat des de
fa 30 anys”, va assegurarMartín,
que va recordar el club univer
sitari on molts estudiants que
ara es pentinen els cabells
blancs van aprendre a navegar.
Aquelles instal∙lacions es van
perdre primer pel canvi d’usos
del port durant la transformació
olímpica i després amb la remo
delació dels molls de la Marina
Port Vell.

La presidenta del port de Bar
celona, Mercè Conesa, va quali
ficar la facultat de Nàutica com
“un aliat estratègic” i es va mos
trar disposada a treballar perquè
“la seva presència creixi al port
mitjançant altres projectes con
junts”, malgrat que de moment
aixòno es traduirà ennous edifi
cis ni instal∙lacions. Mentre que
les pràctiques es concentraran
al costat de l’exitosa escullera
que s’ha convertit en la gran no
vetat urbanística de la capital ca
talana, el focus de la docència
continuarà a l’edifici neoclàssic
depla dePalau, que la facultat va
estar a punt de perdre durant els
pitjors moments de la crisi eco
nòmica.
El pla de viabilitat elaborat fa

sis anys per la UPC per aconse
guir quadrar els comptes tenia
en compte la possibilitat de can

viar la seu i posar a la venda
l’edifici utilitzat des del 1932
com a lloc de formació, alesho
res de la Marina Civil i des de fa
30 anys en mans de la Politècni
ca. L’Ajuntament en algun mo
ment va pretendre l’edifici, però
no va acabar concretant cap
proposta. Ara, ja superada la cri
si, no sembla que res hagi de
canviar, perquè ni la UPC té in
terès a desprendrese’n ni el
govern municipal l’ha situat al
seu radar.
On sí que hi haurà novetats els

pròxims mesos serà a l’entorn
del nou espai marítim. Els molls
on hi ha l’Espai Vela i l’exitós
passeig continuaran oferint més
novetats per als ciutadans a l’al
tre costat de la Marina Vela, on
s’obrirà un nou passeig elevat
que tindrà al final de tot un edifi
ci amb oficines i un restaurant
que a més d’un li recordarà el
mític Porta Coeli de l’antiga es
cullera. La gran incògnita per
resoldre en aquest àmbit és si fi
nalment hi haurà lloc per a una
franquícia del Museu de l’Her
mitage amb la firma de l’arqui
tecte japonès Toyo Ito.c

URBANISME

La nova bocana de la
Marina Vela estrena
un edifici perquè els
estudiants de la UPC
puguin fer pràctiques
a prop delmar

ElsRollerGames, la
pròximacita al calendari

principal de la visita i que elsmés
d’1,5 milions de visitants del mu
seu del club i del tour pel Camp
Nou deixen gairebé 70 milions
d’euros a l’any.
En un moment en què torna a

estar sobre la taula el debat cíclic
entorn de la qualitat del turisme
que visita Barcelona, el vinculat a
l’esport és un nínxol especial
ment atractiu. “El turisme espor
tiu té com a valor el fet d’atreure
un tipus de públic que ve a la ciu
tat per fer alguna cosa concreta”,
assenyala Joan Torrella, director
de Turisme de Barcelona.
El responsable executiu del

consorci afegeix que aquest visi

tant acostuma a viatjar acom
panyat de la família i a passar el
cap de setmana a la ciutat. “Des
de Turisme de Barcelona –expli
ca Torrella– ens interessa molt
aquest tipus de perfil: persones
que es desplacen expressament a
la ciutat per córrer en una cursa,
assistir a un concert o veure una
exposició. És un públic que acos
tuma a fidelitzar i empatitzar
amb la ciutat, ja que hi ve a viure
una experiència que li agrada”.
En definitiva, el turista esportiu
és un “prescriptor” de Barcelona,
ja que “l’associa amb una experi
ència positiva i després projecta
aquest missatge a l’exterior amb
molta força”.
De totes maneres, l’aposta per

l’organització de grans esdeveni
ments esportius no figura entre
les prioritats de l’actual govern
municipal, malgrat l’impuls que
aquest any ha donat a la marató
de Barcelona. Al calendari més
imminent només hi figuren els
World Roller Games, que del 4 al
14 de juliol concentraran fins a
onze campionats mundials d’al
tres tantes disciplines esportives
sobre rodes (alpí, artístic, roller
freestyle, descens, inline freesty
le, hoquei línia, hoquei sobre pa
tins, roller derby, scooter, velo
citat i skateboard). La projecció
mediàtica d’aquests esports és
relativament petita, però els jocs
portaran milers de participants,
acompanyants i espectadors a la
ciutat. La possibilitat d’acollir
uns Mundials d’atletisme s’ha
quedat pel camí. Els d’aquest any
es faran a Doha; els del 2021, a
Eugene (Estats Units), i els del
2023, als quals Barcelona va arri
bar a optar demanera oficiosa, se
celebraran a Budapest.c

ÀLEX GARCIA

L’espai formatiu té accés directe amar obert i una vista de somni

L’edifici queda als peus del
mirador on s’acaba el passeig de
400 metres de l’escullera que
parteix des de la plaça Rosa dels
Vents, als peus de l’hotel W.
L’emplaçament a la nova bocana
de la Marina Vela, a què es pot
accedir només de dia i té sortida
directa al mar, també acollirà la
nova base provincial de la Creu
Roja del Mar. A part de la classe
amb vista, hi ha sales poliva
lents, un moll amb tres punts
d’amarratge i una esplanada
amb capacitat per a set embar
cacions en sec. La facultat dispo
sa d’una concessió per als prò
xims 35 anys i pretén aprofitar la
nova seu per incentivar la cons
trucció d’embarcacions i ma
quetes fruit de projectes d’in
vestigació.

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Lahistòricaseudepla
dePalau,posadaa
lavendadurant lacrisi,
continuaràenmansde
laUPCperferhiclasses

ÀLEX GARCIA

L’edifici principal de la facultat continua a pla de Palau

La croada anticreuers
de la regidora deCiutat Vella

]No es pot pas dir que la
regidora de Ciutat Vella,
Gala Pin, mantingui una
relació gaire cordial amb el
port de Barcelona, o al
menys amb les seves auto
ritats. Ja es va enfrontar a
la institució portuària en
els seus temps d’activista
contra la instal∙lació de les
terminals de creuers. Ara
que forma part del govern
de la ciutat, l’enfrontament
continua latent..., i de tant
en tant surt a la superfície.
A l’entrevista publicada
pel diari Ara, Gala Pin con
sidera que Barcelona “no
hauria de tenir” un turisme
de creuers perquè, a parer

seu, “és un turisme de plaga
de llagostes: devoren l’espai
públic i marxen”. La regi
dora de BComú admet que
les relacions han millorat
els últims temps, però “em
continua semblant un des
gavell que part del port
de la ciutat pertanyi al
Port”. Malgrat que totes
dues parts han tancat
acords importants per li
mitar el nombre de termi
nals, Pin continua tenint
els creuers en el punt de
mira. “Crec que hem de
fer molt més i que, de fet,
no es tracta tant de distri
buirlos com d’aconseguir
que no n’hi hagi”.
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Els alumnes de la facultat
deNàuticade laUniversitat

Politècnica de Catalunya (UPC)
podran fer les seves pràctiques a
les instal∙lacions
que s’han obert a la
Marina Vela d’un
port de Barcelona
en constant trans
formació. VIURE

LA SEGONA

El temps no sempre és elàstic

MARCELProustvaescriureque“el temps
dequèdisposemcadadiaéselàstic, les
passionsqueesdespertenennosaltresel
dilaten, lesque inspirenelcontraueniel

costuml’omple”.Lacitacióapareixal llibredeQuimTor
ra,Elquadernsuís, quevapublicar l’anypassat, sobre la
sevaestadaa laciutatdeWinterthur,alcantódeZuric.
Malauradament,quanla justíciaens imposa lesseves
instruccions,el tempscomençaaperdreelasticitat iesde
véenterc. Ipermésque lesnostresemocionsensconvidin
adilatarlo,elcertésque,quanles toguesensordenen
delimitarel temps,nosemprepodemallargarlo.
LaJuntaElectoralCentral (JEC) lihaconceditalpresi

dentde laGeneralitatvintiquatrehoresmésperquè
retiri llaçosgrocs iesteladesdelsedificispúblicsdepen
dentsdelGovern, sinovol incórrerenresponsabilitats
administratives ipenals.El tempshaperdutenaquestcas
lamal∙leabilitatambquèProusteldefineix.L’acordde la

JEC–unenscompostper jutges,magistrats icatedràtics–
noatén lesal∙legacionsesgrimidesperTorra ienrebutja
elsarguments.Elsassessorsdelpresidentafirmavenque la
banderaésunsímbolquerepresentaunanhelde llibertat i
unareivindicaciódemocràtica,però laJuntaconsidera
que,encaraquees tractad’unsímbol legítimqueles for
macionspolítiquespodenutilitzaren lasevapropaganda,
enelsperíodeselectoralselspoderspúblicsnopoden
utilitzarloa fidemantenir la rigorosaneutralitatpolítica.
Elmateixargumentval, al seucriteri,perals llaçosgrocs.
Torranohauriadedesatendreel requeriment,perquè

podriaseracusatd’undelictededesobediència.Noéscap
traïciócomplirallòaquèobliga la llei, encaraquevagien
contradelqueuncreu.L’impe
ratiu legalnodonamarge,però
descansa laconsciència.En
aquestahora,elpaísnecessita
méspausaquedisputes.

v

Antonio Muñoz Molina
mestre del detall, acadè

mic, prolífic escriptor i home de
silencis i intensitats, publica Tus
pasos en la escalera
(Seix Barral), una
novel∙la sobre les es
peres i les pors des
dels ulls d’un soli
tari. PÀGINA 32

v

El poeta valencià Enric
Sòria publica l’antologia

Abans del vespre, a partir dels sis
llibres que componen la seva
obra,enquèhaesco
llit personalment els
poemes que il∙lus
tren més bé les eta
pes de joventut i de
maduresa. PÀGINA 32

v

SielBarçagairebéensumala
Lliga és gràcies a l’últim tri

plet del seu capità (31), autor de 29
gols a la Lliga. Però Messi, a més
dels títols i premis,
s’emporta el reco
neixement de les afi
cions rivals, com va
passar diumenge al
Villamarín.PÀGINA39

v

El destacat membre de la
Lliga (38) ha estat ingressat

a l’hospital perquè ha contret la
varicel∙la. La notícia no tindria
més importància si
no fos perquè Fedri
ga és un destacat re
presentant del mo
viment antivacunes
a Itàlia. PÀGINA 8

v

Un llegat
mil∙lenari
ElpresidentQuimTorra
rebrà avui les gairebé 100.000
firmes reunidesper reclamar
una legislació queprotegeixi
les oliveresmil∙lenàries que
creixen a la riberade l’Ebre,
un llegat únic que corre el
perill dedesaparèixer, arren
cat per l’afanyde lucredels
que volen convertir endiners
aquest regal de la natura.

“Nom’ho puc creure” Turisme esportiu

E l 1996 el malaguanyat Bobby Robson va saltar
com unamolla de la banqueta amb les mans al
cap quan va marcar el brasiler Ronaldo el mític
gol a Santiago de Compostel∙la. El tècnic tenia al

rostre una expressió de nom’ho puc creure. Diumenge
tres futbolistes sobre la gespa del Villamarín van tenir la
mateixa reacció després del quart gol del Barça, el tercer
de LeoMessi: una vaselina que va posar la grada dreta.
Dins l’àrea, Mandi i Bartra, dos defenses del Betis, es van
posar les mans al cap en senyal de sorpresa. El mateix va
fer Lenglet i això que el francès és company de Leo i
s’entrena amb ell cada dia. Un quart, el porter del Betis,
Pau López, esbufegava amb els ulls com unes taronges.
Per a un esportista és bonic que l’afició rival l’ovacioni i
coregi el seu nom, però no hi ha millor reconeixement
que siguin els mateixos companys de professió els que
s’admirin, perquè ells saben perfectament el que costa tot
en l’esport professional.

L’ inesgotable i esgotador debat sobre quin tipus
de turisme li convé a Barcelona ha revifat.
Malgrat que els resultats del 2018 van ser, en

línies generals, molt positius, alguns sectors, com l’hote
ler, han advertit d’una pèrdua de qualitat, d’un creixent
desequilibri entre el turisme de lleure i el cultural o el de
negocis. Un perfil de visitant que s’adapta perfectament a
aquesta pretesa recerca de l’excel∙lència és el del que ve a
la ciutat per practicar esport, participar en alguna com
petició o assistir a un gran esdeveniment. L’última edició
de la marató de Barcelona, celebrada el passat dia 10, en
què gairebé la meitat dels participants eren estrangers,
marca un camí a seguir. Tot i això, per reforçar aquesta
aposta guanyadora que estan fent seva moltes ciutats,
seria desitjable que la capital catalana redoblés l’aposta
per acollir grans competicions esportives, una aposta
que aquests darrers temps sembla haver deixat una mica
de banda.
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França veta els ultres
L’Executiu francès vol aturar
els aldarulls causats per les
armilles grogues prohibint les
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perfils extremistes. PÀGINA 6
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El control dels temps
El PSOE admet la intenció d’ex
plotar electoralment el filó de la
“desesperació” que al seu parer
mostren Pablo Casado i Albert
Rivera per enfrontarse al presi
dent del Govern central en un
cara a cara televisat. PÀGINA 14
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Els temes del dia
El termini extra de 24 hores
concedit per la Junta Electoral
Central a Quim Torra perquè
retiri els símbols independen
tistes dels edificis públics, i el
risc de minva en la qualitat del
servei de l’hospital Clínic per la
manca d’espai. PÀGINA 18
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Brodat i censura
Màrius Serra destaca les restric
cions de Zara davant la seva
iniciativa de peces customitza
des ambmissatges de l’usuari:
“Pagaria per tenir la llista dels
mots prohibits i no descarto
presentarme dimecres a la
botiga de la plaça Catalunya
amb el llibre 100 insults impres
cindibles de Pau Vidal (Cossetà
nia, 2014) per anar repassant la
llista d’insults en català d’onze
lletres o menys”. PÀGINA 20

TENDÈNCIES

El mòbil, espia potencial
Les apps preinstal∙lades als
mòbils amb sistema operatiu
Android podrien recollir dades
personals de l’usuari sense el
seu coneixement. PÀGINA 26
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Pànic a la mort
El realitzador barceloní Dani de
la Orden se serveix del testa
ment epistolar d’un suïcida per
abordar l’aversió de la generació
nascuda als 80 a tractar temes
com la mort en la seva nova
pel∙lícula, Litus. PÀGINA 34
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Inici a les altures
Els organitzadors del Tour
2020 han alterat el tradicional
recorregut de la ronda francesa
celebrant per primera vegada
en quatre dècades una etapa
d’alta muntanya durant el pri
mer cap de setmana de
cursa, concretament en la sego
na jornada. PÀGINA 42

ECONOMIA

HPO en hores baixes
L’habitatge protegit ha quedat
al marge de la recuperació eco
nòmica que viu el sector immo
biliari des del 2014, tenint en
compte les dades publicades
ahir pelMinisteri de Foment,
que diuen que el 2017 només es
van completar 5.167 unitats, per
les més de 68.000 construïdes
el 2008. PÀGINA 48
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