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UnaoperacióndelosMossosd’Esquadra,laPolicíaNa-
cional y diversas policías locales se ha saldado con 16
detenidos en Badalona, Santa Coloma de Gramenet
yGranollersporparticiparenpeleasytraficarcondro-
gas. La actuación se llevó a cabo los pasados viernes
y sábado. Entre los arrestados hay ocho inmigrantes
sin papeles y cinco traficantes de droga. Se inspec-
cionaron 10 bares de la Salut,Sant Joan de Llefià,Sant
Crist, la Av. Pallaresa y el polígono Jordi Camp. Uno
de los locales era un bar sin comida,bebidas,agua,ni
máquina de café,pero con cocaína escondida.

16 detenidos en locales
de ocio por peleas
y tráfico de drogas

Acusan a la UAB de
denunciar alumnos
La Coordinadora d’As-
sembleesdeFacultatdela
UABacusaalrectoradode
dar a los Mossos una lis-
tadeestudiantes,supues-
tamente implicados en
disturbios,quepodríaen-
frentarseapenadecárcel.
Elrectoradodicequesólo
denunció los daños.

‘Ferries’ más lentos
Transmediterránea utili-
za barcos más lentos y

grandes en la ruta a Pal-
ma. Los más rápidos gas-
tanmásysecancelanmás
por mal tiempo. La com-
pañía ha comenzado a
cruzar dos ferries a diario.

Calzones y bragas
para todos
Ayer y hoy en el Campus
de la UPF de la Ciutade-
lla, se lleva a cabo la ini-
ciativa Peace on Earth pa-
ra recaudar ropa interior
no sexy para enviárselas a
un «señor de la guerra».

SEGUNDOS

Un millar de estudiantes, según la Guàrdia Urbana, se ma-
nifestaron ayer por el centro de Barcelona, en defensa de
la educación pública, en el marco de una huelga gene-
ral convocada en Secundaria, Formación Profesional y las
universdidades de toda España. FOTO: A. DALMAU/EFE

Por una educación pública

Les famílies s’estalviarien
432 € l’any amb la T-Infant
Barcelona és a la cua d’Europa en descomptes als títols de transport públic.
Tarragona, Lleida i Girona ja apliquen la gratuïtat per als nens i els joves
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Les famílies s’estalviarien un
mínim de 432 euros l’any per
fillamblacreaciód’untítoles-
pecial per al transport públic
adreçatalsinfants.Eldebatde
la gratuïtat del transport pú-
blicperalsmenorshagenerat
estudis que demostren que
Barcelona és a la cua d’Euro-
pa pel que fa a tarificació so-
cial dels títols de transport.

El fet és que a hores d’ara,
tant a les grans urbs europees
com a les capitals de provín-
cia catalanes s’estan aplicant
descomptes als tiquets per
a infants, si no la íntegra gra-
tuïtat dels títols. Així, a Giro-
na el transport públic és gra-
tis fins als 12 anys; a Lleida,
fins als 16 i, a Tarragona, fins
als 18 anys no paguen.

Descomptes del 60%
SegonsdadesdeCCOO,l’àrea
de Barcelona té un sistema
tarifari per a metro, tren i au-
tobús molt més car que a la
resta d’àrees metropolitanes

europees. Per això, proposen
la creació de quatre nous tí-
tols. Un d’ells és la targeta gra-
tuïta per a escolars, extensible
fins els 16 anys.

Una altra targeta benefi-
ciaria els joves fins els 25

anys, que, amb un descomp-
te del 40% pagarien 173 euros
menys anualment. Un ter-
cer títol seria per als empleats
que, també amb un 40% de
descompte, s’estalviarien 203
euros l’any; mentre que un

quart abonament seria per
a les persones amb necessi-
tats especials, per als que el
transport públic costaria 305
euros menys l’any en compa-
ració amb les tarifes actuals.

Els avantatges europeus
El fet és que a Brussel·les, a
tall d’exemple, el transport
públic és gratuït per als nens
de fins a 11 anys, s’apliquen
descomptes superiors al
50% als estudiants de fins a
24 anys, i l’Estat bonifica els
treballadors que van a la fei-
na amb transport públic.Ví-
dues i discapacitats paguen
un 92,5% menys.

SUBVENCIONS DEL 60%
DE L’ADMINISTRACIÓ
El secretari de Mobilitat de
la Generalitat, Manel Nadal,
va recordar ahir que les
administracions (catalana,
municipal i estatal) ja
subvencionen amb un 60%
el preu del bitllet i que el
40% el paga l’usuari.

El secretari de Salut, Ambient
i Treball de CCOO a Catalun-
ya, Llorenç Serrano, va
denunciar ahir la «contradic-
ció» que suposa que els
menors de 16 anys puguin
conduir motos però no
puguin ser usuaris del Bicing.

MOTORISTES AMB 16 ANYS
PERÒ NO DEL BICING

TREBALLEN A LA UAB AMB
DESCOMPTES DEL 50%
Actualment, els treballa-
dors de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) gaudeixen d’un
descompte del 50% sobre
el cost del transport públic.
D’altres empreses també
paguen una part del cost.

El grup de 4rt d’ESO del SES Badalona va conèixer ahir la fauna de Barcelona de la mà de Jordi Sargatal, que a la imatge mostra un cuc de terra. NB

S’engega un nou programa
perquè els joves coneguin la
fauna i flora de les ciutats,
més rica del que sembla �
«Les orenetes mengen cada
dia 10 grams de mosques i
mosquits... no en destruiu els
nius!». Aquesta és una de les
explicacions que rebien ahir
els alumnes del primer grup
d’ESOquehaseguitelprogra-

ma Els altres veïns. Durant
una ruta pel Parc de la Ciuta-
della,vanconèixerahirque«a
la ciutat no només hi ha per-
sones i rates», sinó que s’hi
concentra el 25% de la fauna
de Catalunya.

Hi ha des de mussols i gar-
ses, fins a esquirols i formi-
gues Crematogaster, de les
espècies més antigues que es

coneixen. El
programa, ela-
boratperl’Obra
Social de Caixa
Catalunya, po-
sa a disposició
de les escoles un catàleg que
comprèn 104 espècies ani-
mals que es poden trobar a
zones urbanes de Catalunya
iques’acompanyadepropos-

tes perque hi
facin tallers.

«Alesciutats
catalanes hi ha
ecosistemes
que contenen

una riquesa biològiga que
mereix ser coneguda», afir-
mava ahir el director de la
Fundació Territori i Paisatge,
Jordi Sargatal. N. BONET

Els alumnes van de safari per la ciutat
A les ciutats s’hi
concentra el
25% de la fauna
de Catalunya

Tres controls l’any al bus escolar
Els autocars que realitzen el transport escolar rebran tres ins-
peccions anuals a partir d’ara. Els Mossos d’Esquadra van co-
mençar ahir una campanya al col·legi Llor de Sant Boi, per la
qual s’intensificaran durant els pròxims tres mesos els controls
als vehicles. De totes maneres, el sergent dels Mossos res-
ponsalbe de la inspecció, Rubén Amaya, aclaria ahir que «en un
99% dels casos els autocars compleixen la normativa establer-
ta i els problemes acostumen a ser administratius».

Palos de escoba donde encontraron droga en un bar. GUB

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� LES CORTS
Aprenen a utilitzar el
mòbil sense excessos.
1.700 adolescents de 50
centres escolars de Bar-
celona han passat ja per
l’aula que l’Espai Movistar
ha obert a la Zona Univer-
sitària, al costat del Camp

Nou, per ensenyar-los a
tenir un ús responsable
del telèfon mòbil.

� SANT ANDREU
Inauguració del Casal
Congrés-Indians. Avui,
a les 18.00 hores, s’estrena
oficialment el Casal del

Barri del Congrés-Indians,
tot i que durant tot el dia hi
haurà activitats festives.

� SANT MARTÍ
Comença a funcionar
l’Interface Building. El
nou edifici d’oficines del
Grup Castellví, l’Interface

Building,vacomençarahir
la seva activitat al distric-
te 22@. Pot acollir aproxi-
madament 1.900 treballa-
dors i ja té un 95% d’ocu-
pació, amb la presència
d’empreses privades i
d’oficines de l’Ajuntament
de Barcelona.

� EIXAMPLE
Centenari de la Casa
Fuster. Per l’efemèride,
ahir es va presentar el lli-
bre La Casa Fuster. Culmi-
na el Eixample, de María
Teresa Serraclara, dedicat
als millors edificis de
Domènech i Montaner.D
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Y MUCHO MÁS, EN...


