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Una formació sobrevola Barcelona en l’edició del 2005 amb l’estàtua de Colom en primer terme

La suspensió de la Festa al Cel frustra
els aficionats i el sector de l’aeronàutica local,
que no passa precisament per un bon moment

El que el cel de la ciutat
de Barcelona es perd
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Un Airbus Beluga, sobrevolant el cel de Barcelona, el 2005
JAVIER ORTEGA FIGUEIRAL
Barcelona

La cancel·lació de la Festa al Cel,
el festival aeri de Barcelona, després de 21 anys ininterromputs
celebrant-se amb una execució
impecable i sense cap problema,
suposa un bon disgust per a tots
els aficionats i un cop dur per a
un sector, l’aviació general i esportiva, que passa per un moment delicat.
Des de la seva primera i humil
edició, el 1992, amb la presència
de set globus aerostàtics que pel
vent no es van poder enlairar,
models de radiocontrol i centenars d’estels, el festival va anar
creixent i es va anar consolidant
com l’acte més multitudinari de
les festes de la Mercè; sempre
atreia centenars de milers de persones al litoral de la ciutat, espai
esplèndid per veure en els anys
següents les evolucions de tota
mena d’aeronaus: civils, militars
i, fins i tot, comercials, executant
maniobres poc freqüents. El festival va arribar a tenir tant d’èxit
que es va acabar separant del pro-
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grama de la festa major de la ciutat durant l’etapa de l’aviador
Joan Clos com a alcalde, un dels
grans valedors del creixement
de l’esdeveniment no només en
el vessant d’espectacle, sinó també amb la intenció de celebrar actes paral·lels relacionats amb la
indústria aèria.
Gràcies a l’esforç de moltes
persones, com el recordat controlador aeri Esteban Linares i

A la festa s’han vist
espectacles insòlits,
com una bandada
d’oques seguint
un ultralleuger
Daniel González com a coordinador de l’esdeveniment, al cel de
Barcelona s’han vist durant dues
dècades coses úniques, com el
vol d’oques seguint el seu entrenador en un ultralleuger, els
Airbus de Spanair i Vueling evolucionant sobre el mar com si fos-

sin avions esportius, ballarines
sobre les ales de biplans dels
anys trenta, les millors patrulles
aèries civils i militars de gairebé
tots els països o els pilots acrobàtics més rellevants. També es va
veure per primera vegada
l’Airbus 380 i helicòpters executant una coreografia.
Amb la sortida de Joan Clos
de l’Ajuntament de Barcelona i
l’arribada de Jordi Hereu, els organitzadors van témer per la
continuïtat de la festa, però el
Consistori hi va continuar donant ple suport. De fet, en les
següents edicions, gràcies al patrocini d’una marca de vehicles i
una altra de cervesa, va tirar endavant.
El 2009, amb la Festa al Cel ja
molt consolidada com el millor
festival d’Espanya i un dels esdeveniments aeronàutics de referència a Europa, la poderosa Red
Bull va apostar per aterrar de
nou a Barcelona el 2009 amb les
seves curses aèries en coincidència amb el festival d’aquell any,
un dels més recordats per l’espectacularitat, emoció, varietat i
nombre d’aeronaus participants.
Va ser un autèntic regal per als
ulls i les orelles d’apassionats i
neòfits del món de l’aviació, que,
en molts casos, van començar a
aficionar-s’hi gràcies a un festival capaç d’acostar un sector generalment llunyà al públic.
Amb aquesta inesperada i
abrupta cancel·lació d’última hora, Barcelona perd un dels seus
trets distintius, de més de dues
dècades d’antiguitat, que exercia
un gran atractiu per a locals i visitants de diferents nacionalitats. L’edició d’aquest any s’havia de dedicar al carismàtic aventurer i paracaigudista Álvaro
Bultó,mort fa poc, la participació
del qual amb el seu equip ja s’havia convertit en un clàssic del
festival. Aquesta vegada no serà
possible.c

Detinguts tres
joves implicats
en una baralla

Dos ferits i abonats
sense llum en caure
un helicòpter

GIRONA w Els Mossos d’Esquadra van detenir tres joves,
d’entre 22 i 26 anys, que van
participar en una baralla a
l’exterior del pavelló d’Anglès, durant les festes, i en
què van resultar ferits un
mosso i un policia local. Mentre el personal de seguretat
desallotjava del recinte unes
cent cinquanta persones, va
començar una disputa entre
un grup de joves i els agents
de seguretat privada. Els policies van anar-hi i van ser
increpats i colpejats. Els detinguts estan en llibertat amb
càrrecs. / B. Julbe

VILANANT w Un home va resultar ferit greu i un altre
lleu en caure, a les 13 hores
d’ahir, l’helicòpter biplaça en
el qual volaven, a l’altura de
Vilanant (Alt Empordà). després d’enredar-se en uns
cables de mitja tensió. Per
culpa de l’accident van quedar sense subministrament
elèctric 200 abonats, que el
van anar recuperant. Els dos
lesionats feien un vol de lleure amb origen i arribada a
Girona, i després de l’accident Protecció Civil va activar el pla per a emergències
Aerocat. / B. Julbe

Comença la restauració de
l’arc de l’entrada de la Boqueria
BARCELONA w La restauració
de l’arc modernista de l’entrada del mercat de la Boqueria
ha començat, amb la previsió
que finalitzi al desembre.
Malgrat que no s’ha aconseguit un patrocinador per finançar l’operació, es duu a
terme amb una aportació
municipal de 80.000 euros.
L’arc, projectat per l’arquitecte Antoni de Falguera, el
1913, rebrà una restauració
integral que consisteix a desmuntar-lo, netejar-lo i substituir les peces del mosaic i de

l’estructura de ferro en mal
estat, així com les no originals. Els treballs amb les vidrieres s’han encarregat al
taller de Pepe Cubillo, que ja
va restaurar la Casa
Berenguer, a Barcelona; els
mosaics seran obra de Lívia
Garreta, autora de la decoració de les columnes del Museu del Modernisme Català, i,
respecte a les feines amb el
ferro i la pintura, els responsables seran els tallers de
Jaume Llop i Lacquia, respectivament. / Redacció
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La Fundació de l’Esplai tanca
l’estiu amb el doble de beques
BARCELONA w La Fundació
Catalana de l’Esplai va tancar
ahir la temporada d’estiu
després d’atorgar 3.200 beques, el doble que en el mateix període de l’any anterior.
La Fundació també va proporcionar beques de material
per anar de colònies, a famílies amb problemes per fer
front als costos indirectes
associats a aquestes activitats, com el cost que suposa
comprar-se un sac de dormir.
D’aquesta manera, el nombre
de participants de les activi-

tats d’estiu es va acostar als
quaranta mil, un 20% més
que l’estiu del 2012. Ara que
comença el curs escolar la
Fundació preveu que al voltant de dinou mil nens facin
ús dels esplais, així com que
cinc mil joves més vagin als
menjadors escolars que gestiona. L’eix educatiu serà
fomentar el consum “conscient i sostenible” a fi de reduir el malbaratament alimentari. ‘Cap menjar a la
brossa’ és el lema que s’ha
escollit. / L. Benvenuty

