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ElCirqueduSoleil es ‘planta’
aPortAventuraper a tot l’estiu

BARCELONA wEl consell gene-
ral de Turisme de Barcelo-
na va nomenar ahir Jordi
William Carnes nou direc-
tor general del consorci de
promoció en substitució de
Pere Duran, que es jubila
després de 14 anys al capda-
vant de l’organisme. L’arri-
bada de Carnes es produeix
després d’accedir a un
procés de selecció. El nou
director general de Turisme
de Barcelona va ser ante-
riorment conseller d’Agri-
cultura de la Generalitat i
regidor de l’Ajuntament de
Barcelona. / Redacció

VILASSAR DE MAR wCinc dels
nou regidors que CiU té a
l’Ajuntament de Vilassar de
Mar a través d’un comunicat
han demanat a l’alcalde,
Joaquim Ferrer, del seu ma-
teix partit, que no es torni a
presentar a les eleccions mu-
nicipals després de dues legis-
latures. Consideren que ha
incomplert les seves obligaci-
ons municipals prioritzant la
seva vicepresidència a la Di-
putació de Barcelona. Els
tinents d’alcalde asseguren
que no formaran part de la
llista electoral si la lidera
l’actual alcalde. / F. Cedó

Mésde 170 persones han participat en elmuntatge de la carpa
XAVI JURIO

PORT AVENTURA wL’especta-
cular carpa del Circ du Soleil
ja s’ha incorporat a l’skyline
de Port Aventura. D’aquí una
setmana s’estrenarà Kooza,
un dels 19 espectacles que la
companyia canadenca té re-
partits per tot el món i que es
podrà veure al resort de la
Costa Daurada fins al 30
d’agost. Kooza és un home-
natge al circ tradicional i dis-
posa d’una espectacular músi-
ca en directe. Aquesta setma-
na, en el muntatge de la car-
pa –de 30 metres d’altura i

més de cinquanta de diàme-
tre– hi han participat 170
persones (100 de les quals
contractades a Tarragona).
La maniobra per aixecar-la
es va executar en poc més de
deu minuts, però la prepara-
ció ha durat més dies: més de
cent pals d’acer, quatre dels
quals de 24 metres, suporten
les nou tones del gran enve-
lat principal, que pot acollir
fins a 2.500 persones. Al vol-
tant s’han instal·lat la resta
de carpes del village de la
companyia. / S. Sans

BARCELONA wEl Partit Popu-
lar presentarà avui una peti-
ció al ple del Districte de
Ciutat Vella per solucionar
els “problemes de convivèn-
cia” que genera la mesquita
Tariq bin Ziad, al carrer
Sant Rafael. Alberto Fernán-
dez Díaz, president del grup
municipal del PP, va asse-
nyalar que “els assistents a
la mesquita es treuen les
sabates en ple carrer, fet
que genera malestar entre
els veïns i comerços de la
zona, a més de les aglomera-
cions de gent que es formen
a la via pública”. / Redacció
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LLEGIU LA CRÒNICA DEL DEBAT
ENTRE ELS DOS CANDIDATS A

Carnes, director
deTurisme
deBarcelona

Regidors deCiU
volenel cessament
del seu alcalde

Jordi William Carnes

Alfred Bosch i Oriol Amorós saludant-se abans del debat, que va tenir lloc al CCCB

MUNICIPAL

Renovador
contra

integrador

]Alfred Bosch i Oriol
Amorós van protagonit-
zar ahir el primer i, fins
al moment, únic debat de
la campanya de les primà-
ries d’ERC. Alfred Bosch,
avui diputat al Congrés,
es va presentar davant
uns dos-cents militants
com el representant del
corrent renovador.
Bosch va assegurar que
“respecta i incorpora
l’herència rebuda”, però
va reclamar exemplaritat
en la política i va censu-
rar els polítics que acu-
mulen càrrecs i cobren
dietes. De la seva banda,
Oriol Amorós va defen-
sar la seva vocació de
líder integrador. “Hem
de tancar el cercle que
vam començar unint als
independentistes. Cal
sumar l’esquerra pel dret
a decidir”, va afirmar
Amorós. El debat va ser
moderat per la periodista
de LaVanguardia.com,
Meritxell M. Pauné.

MAITE CRUZ / ARXIU

ÀLEX GARCIA

JAUME V. AROCA
Barcelona

L
es primàries d’Esquer-
ra Republicana per a
l’elecció del candidat a
encapçalar la llista de

les municipals del 2015 a Barce-
lona no ha passat de ser, ara per
ara, un assumpte de família. Un
debat per als poc més de 2.500
barcelonins amb dret a vot el dia
11 de juliol.
En cert sentit un dels contrin-

cants, el diputat al Congrés Al-
fred Bosch, ha aconseguit impo-
sar aquesta estratègia a còpia de
renunciar a qualsevol projecció
pública més enllà dels col·loquis
amb els militants i els actes de
partit. Oriol Amorós, el seu adver-
sari, l’hi retreu un dia sí l’altre
també. Ahir, quan va tenir lloc
l’únic debat obert i públic
d’aquestes primàries, no va ser
cap excepció.
Bosch iAmorós aspiren a reem-

plaçar Jordi Portabella al capda-
vant del grup municipal republi-
cà. Portabella, després de quinze
anys, bona part dels quals han
transcorregut com a aliat del go-
vern d’esquerres de Barcelona,
va anunciar fa unes quantes set-
manes la renúncia a participar en
aquesta competició. Oriol Jun-
queras en persona, el president
d’ERC, va apadrinar aquesta de-
claració de renúncia en una roda

de premsa celebrada a la seu cen-
tral del partit. És evident que Jun-
queras no volia Portabella al cap-
davant del nou grup municipal
quan ERC es configura en les en-
questes com la segona força polí-
tica de la ciutat.
No és tan evident, en canvi,

quin dels dos candidats en lliça
és el seu favorit. Al principi de la
contesa semblava que la direcció
del partit es decantava per
Bosch, però, una vegada apartat
del camí Jordi Portabella i a me-
sura que avança aquesta discreta
campanya, sembla més obvi que
la direcció no farà cap gest cap a
ell com sí que va fer, en canvi, en
la pugna entre Bosch i Ridao per
liderar la llista del Congrés. Jun-
queras aposta per la neutralitat.
Potser ha arribat a la conclusió
que, en cas d’apostar per Bosch,
en podria sortir malparat.
No s’ha d’oblidar que Amorós,

el seu rival, és de fet tan o més afí
a la direcció que el seu adversari
a les primàries. És un dels quatre
vicesecretaris de la direcció naci-
onal del partit i té una considera-
ble influència entre la militància
i els simpatitzants de la ciutat
que sumenunamicamés d’unmi-
ler de persones a Barcelona.
La incògnita és què passarà

amb els 1.400 amics amb dret a
vot. AERChi ha tres nivells d’ad-

hesió al partit, els militants, amb
dret a elegir i ser elegits, els sim-
patitzants, amb dret a elegir, i els
simpatitzants, que simplement
reben periòdicament informació.
Però els membres d’aquest grup,
que per participar només havien
d’estar inscrits en el registre tres
mesos i mig abans i els vots dels
quals valen tant comels delsmili-
tants, poden ser decisius, i no que-
da clar quants hi participaran i
qui és el seu candidat.c
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La campanya per elegir
l’alcaldable dels republicans
a Barcelona no aconsegueix
transcendir a l’opinió pública

Sensenotícies
de lesprimàries
d’Esquerra

Descartat Portabella
com a candidat,
la direcció del
partit és neutral
entre Amorós i Bosch


