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Dos candidats es disputen
el rectorat de la UPC

EDUCACIÓ

Ahir van començar les elec-
cions per escollir el rector de
la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), un càrrec
que es disputen dos candi-
dats: els catedràtics Francesc
Torres, que intenta revalidar el
càrrec, i Daniel Crespo. Les
eleccions es faran de manera
electrònica fins dimecres al
matí, dia en què es proclama-
rà de forma provisional el
guanyador. Estan convocades
a votar 30.876 persones de la

comunitat universitària: 4.816
docents, 24.278 estudiants i
1.782 membres del personal
d’administració i serveis.

Torres fa quatre anys que
és rector i es presenta amb un
projecte “integrador” que vol
potenciar la recerca, la inno-
vació i la transferència del co-
neixement. Crespo pretén “re-
novar la UPC traient-la de l’es-
tat letàrgic en què està sumi-
da des dels últims dotze
anys”. ■ REDACCIÓ

El campus de la UPC a la Diagonal ■ ORIOL DURAN

S’enduen la placa
de la Casa de la
República

POLÍTICA

Sis persones es van endur di-
jous a la nit la placa de la Casa
de la República de Waterloo.
El president Carles Puigde-
mont va posar-ho ahir en co-
neixement de les autoritats
belgues i de la policia. a banda
de lamentar l’atac a la institu-
ció. ■ REDACCIÓ

Els preus
s’apugen un 2%
anual a l’abril

ECONOMIA

Els preus van pujar a l’abril un
2% a Catalunya respecte a
l’any anterior i van augmentar
un 1,1% amb relació al mes de
març, segons l’índex de preus
de consum (IPC) publicat ahir
per l’INE. A Espanya els preus
van pujar un 2,2%, nou dèci-
mes més. ■ REDACCIÓ

Cinc candidatures
per presidir el
Col·legi d’Advocats
barceloní

SOCIETAT

Un total de cinc candidatures
s’han presentat per participar
en les eleccions que el Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona
(ICAB) ha convocat per al
proper 3 de juny. Per segon
cop en la història de la corpo-
ració es renova la totalitat de
la junta de govern, formada
pels càrrecs de degà, vicede-
gà, secretari i tretze diputats.
El mandat per a cadascun
dels càrrecs serà de quatre
anys. De les cinc candidatu-
res, tres aspiren a tots els càr-
recs i dues, només a alguns
dels càrrecs. Encapçalen les
candidatures al deganat Maria
Eugènia Gay (actual degana),
Gonçal Oliveros, Josep Maria
Paños i Vanessa González.
David Neila es presenta no-
més individualment per a
diputat.■  REDACCIÓ

ERC vol treure els
cables de les façanes

SOCIETAT

La generalització de les tele-
comunicacions està tenint
com a peatge l’ús de les faça-
nes de les cases com a punt
de suport del cablejat que
transporta el senyal que, en
molts casos, enlletgeix els edi-
ficis, els degrada i pot arribar a
malmetre’ls o ser un perill. El
grup d’Esquerra Republicana
a l’Ajuntament de Barcelona
presentarà a la pròxima co-
missió d’Urbanisme una ini-
ciativa per posar fi a aquest
desgavell paisatgístic. El regi-
dor Jordi Coronas avisa que
és una situació “no sosteni-
ble” i que amb la seva iniciati-
va es pretén posar ordre elimi-
nant els cables que no es facin
servir, introduint modifica-
cions legals i aprovant una no-
va ordenança que obligui a so-
terrar aquest cablejat. A les

xarxes socials hi ha una cam-
panya amb el lema #patrimo-
nicablejat en què els ciuta-
dans fotografien façanes afec-
tades per aquest cablejat abu-
siu i en què s’insta a posar fi a
aquesta pràctica. Entre altres
hi dona suport el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya.■ J.P.

Cables en una façana ■ J.P.F.


