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� Pels barcelonins pot ha-
ver passat desapercebut,
però no ho pels turistes,
que divendres a dos quarts
de deu del vespre forma-
ven una llarga cua davant
la parada de plaça Catalu-
nya per pujar al bus turístic
en horari nocturn. Alema-
nys, francesos, italians,
britànics i asiàtics havien
comprat el bitllet per
aquest servei que es va po-
sar en marxa el 25 de maig.
No és nou, l’agost de l’any
passat ja hi havia, a mode
de prova, la ruta en horari
nocturn, expliquen res-
ponsables de premsa de
Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB). La
bona acollida entre els tu-
ristes ha fet que enguany

aquest servei –que funcio-
na les nits de divendres,
dissabte i diumenge– hagi
començat l’últim cap de
setmana de maig i es per-
llongui fins a final de se-
tembre.

Per poder pujar al bus
turístic nocturn cal que el
visitant hagi comprat el
bitllet amb antelació.
D’aquesta manera, TMB
pot decidir, depenent dels
tiquets emesos, quants ve-
hicles faran la ruta noctur-
na. La temporada alta de
turistes encara no ha co-
mençat, però divendres
passat ja van sortir cinc au-
tobusos de quaranta places
cada un. Tot i que només
es venen els tiquets per als
seients descoberts, l’aire
encara fred d’aquestes pri-

meres nits del mes de juny
fa que algun turista prefe-
reixi veure la ciutat a
través dels vidres del pis
inferior i estalviar-se un
refredat.

Només hi ha una ruta
nocturna. Durant el trajec-
te, de dues hores i mitja de
durada, es poden veure,
entre d’altres edificis, la
Pedrera, la Sagrada Famí-
lia, la torre Agbar, el mo-
nument a Colom, el Poble
Espanyol i la plaça Espa-
nya, on es fa una única pa-
rada de 20 minuts per con-
templar l’espectacle de
llum i color. Un dels guies
del bus turístic explica,
amb el micròfon tancat,
que a vegades han de can-
viar l’ordre del recorregut
perquè algun monument

no està ben il·luminat. La
primera vista de la Sagra-
da Família és des de la fa-
çana de la Passió si aques-
ta té la il·luminació ence-
sa, si no, la del Naixement
és la primera que veuen els
turistes. TMB i Barcelona
Turisme s’ocupen de sa-
ber, abans de començar els
recorreguts, com estaran
els edificis. El guia lamen-
ta que «Barcelona no tin-
gui cultura d’il·luminar els
seus punts singulars.» De
fet, a una parella d’Ala-
cant, els únics passatgers
del vehicle que no parlen
francès o anglès, comen-
ten que els ha estat difícil
veure les antigues mura-
lles romanes quan el bus
ha passat pel costat. «Gai-
rebé no estaven il·lumina-

des», lamenten. Tot i
aquest inconvenient i el
del preu –15 euros per bit-
llet–, asseguren que reco-
manaran als seus amics
agafar el bus turístic en ho-
rari nocturn perquè «és
una manera diferent de co-
nèixer la ciutat».

El temps del recorregut
és suficient perquè el guia
expliqui en català, castellà
i anglès que «Barcelona és
la capital de Catalunya, on
viuen 1,5 milions de per-
sones i té una llengua prò-
pia». També recomana
passejar per la Rambla,
«un dels carrers més mul-
ticulturals de la ciutat», i
demana «si us plau» que
ningú es compri el barret
de mexicà «perquè no és
típic d’aquí».

La nit al bus turístic
Aquest servei s’amplia a tres mesos després de l’èxit de la prova pilot que es va fer l’estiu passat
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A dalt, els turistes fotografiant la torre Agbar. A baix a l’esquerra, pujant al bus; al mig, validant el tiquet, i a la dreta, el guia fent les explicacions. / A. PUIG

Pregó d’ Estopa
i concerts de
Fangoria i Álex
Ubago a la festa
major de Cornellà
� Cornellà de Llobregat. La
ciutat de Cornellà de
Llobregat celebra
aquesta setmana el Cor-
pus 2007, la seva festa
major. Els actes més
destacats arribaran a
partir de dijous, amb el
pregó a càrrec dels Es-
topa, veïns de la locali-
tat, i els concerts gratu-
ïts de Fangoria i Álex
Ubago. Dijous, doncs,
el pregó d’Estopa obri-
rà la part principal de la
festa. Després, tindrà
lloc el tradicional Corn-
defoc, amb la participa-
ció de set colles de dia-
bles. Divendres, des-
prés dels trabucaires o
la ballada de sardanes,
arribarà, a la nit, el con-
cert de Fangoria. Pa-
ral·lelament, hi haurà el
ball de festa major al
Parc Esportiu del Llo-
bregat. Dissabte, la
mostra de catifes de
flors i el concert d’Álex
Ubago centraran l’aten-
ció. Diumenge, darrer
dia de la festa, hi haurà
els castells i el castell de
focs. / ACN

Sisena edició
de la Setmana
de la Bicicleta
a Barcelona
� Barcelona. La celebra-
ció del Dia Bicia’t, di-
jous vinent, és la gran
novetat de la sisena edi-
ció de la Setmana de la
Bicicleta, que se cele-
bra a Barcelona fins
diumenge vinent orga-
nitzada per la Comissió
Cívica del Vianant i la
Bicicleta, un organisme
format per l’Ajunta-
ment i per entitats de la
ciutat. El Dia Bicia’t,
sota el lema Tothom

amb bici, inclou un es-
morzar gratuït totes les
persones que s’acostin,
entre dos quarts de vuit
i dos quarts d’onze, a
cinc punts concrets de
la ciutat. A més,
aquests ciclistes rebran
un diari, una bossa amb
diversos regals, com
ara timbres o una cinta
de pantaló. A banda
d’aquesta activitat de
dijous, la setmana tam-
bé inclou quatre peda-
lejades urbanes, bici-
cletades nocturnes, una
matinal de mecànica,
rutes per Barcelona
amb patins o exposi-
cions. / ACN




