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Noies valentes
que volaven

S’

havia anunciat a
Barcelona la cele
bració a mitjans de
febrer del 1911 de la
Setmana de l’Aviació.
En principi fa estrany que
aquesta convocació es fes ja
l’any següent d’haverse rea
litzat a l’Hipòdrom el primer
vol homologat a Espanya. To
ta una marca del pilot francès
Julien Mamet.
Això volia dir que malgrat
un lapse de temps tan breu
s’havia obtingut seguretat grà
cies als progressos tècnics.
El vol històric que va acon
seguir aquí Mamet va ser pre
senciat per força públic. I el
més rellevant va ser si aquell
avió tan fràgil aconseguiria no
tant l’elevació necessària, sinó
mantenirse en l’aire un mí
nim de temps que permetés
poder així registrar oficial
ment la proesa a la catedral de
les marques.
Ja que l’any següent i en
l’exhibició anunciada es dona
va per descomptat que el des
afiament no es reduïa als dos
aspectes comentats, sinó a
competir sobre la bona durada
del vol. I per incrementar l’in
terès s’anunciava un premi de
tres mil francs per a qui esti
gués més temps en vol.
Per si fos poca novetat, la
dona ja s’incorporava amb to
ta naturalitat a una actuació
tan arriscada. I fins i tot hi ha
via un altre atractiu més: es
permetria portar un aficionat
com a passatger.
El pilot francès Gibert va re
alitzar al matí una demostra
ció, centrada al voltant del cim
del Tibidabo. El va sobrevolar
amb facilitat a una altura d’uns
vint metres i es va permetre de
fer una sèrie de voltes. Im
pressionava observar l’espec
tacle: el contrapunt de la gran
muntanya permetia realçar
més les evolucions de l’aparell
que quan ho feia sobre el ter
reny pla.
A la tarda, Helène Dutrieu
va sobrevolar la zona de l’Hi
pòdrom amb una passatgera,
tal com ho documenta aques

Josep Solà amb la seva dona i les seves filles a la Bodega Sepúlveda

Josep Solà, de la Bodega Sepúlveda,
rep el premi Nacional d’Hostaleria 2019
MADRID wAhir es van lliurar a
l’Auditori Mutua Madrileña els
premis Nacionals d’Hostaleria
2019, en què es va reconèixer
com a millor hostaler Josep Solà,
propietari de la barcelonina
Bodega Sepúlveda. Solà regenta
aquest establiment emblemàtic
del barri de Sant Antoni amb la
seva dona, Joaquina Marco, i les

Helène Dutrieu s’atreveix a volar amb una passatgera

ta fotografia. Era qualificada
amb un neologisme que no va
fer fortuna: aviatriz.
Dutrieu va efectuar un altre
vol, aquest cop en solitari, fins
a una altura d’uns 500 metres i

La dona es va
incorporar
ben aviat
a l’aventura
de pilotar avions
va estar en l’aire entre les
17.30 h i les 18.20 h, adornant
l’exhibició amb una sèrie
d’evolucions.
Els avions emprats eren
monoplans i biplans. Les mar
ques obtingudes eren ex

cel∙lents, però es tenia la certe
sa que durarien molt menys
que una exhalació, ateses les
millores tècniques que s’in
corporaven amb una rapidesa
fins aleshores inimaginable.
L’únic incident es va regis
trar precisament quan el pilot
francès Beaud portava un con
vidat local, l’aficionat Comte.
Per un motiu que de moment
no se sabia, probablement un
incident tècnic, no va tenir
més remei que maniobrar per
aconseguir un aterratge forçós
bastant arriscat. Va ser, però,
més violent del que seria de
sitjable, ja que el passatger va
patir la dislocació d’un peu.
Hi va assistir menys públic
del que s’havia esperat. c

seves dues filles, la Sònia i la
Núria, que atenen una clientela
assídua del barri així com escrip
tors, polítics o esportistes atrets
tant pel seu tracte proper com
per l’excel∙lent producte de tem
porada i els seus guisats tradicio
nals. El premi a la internaciona
lització ha estat per al Grup
Sagardi. / Redacció

FGC remodela el
centre operatiu de
la línia del Llobregat

L’ONCE premia
la tasca solidària de
persones i entitats

MARTORELL wFerrocarrils de
la Generalitat (FGC) ha iniciat
les obres de remodelació del
centre operatiu que té a Mar
torell per convertirlo en el
nucli operatiu de la línia Llo
bregatAnoia, a imatge i sem
blança de les instal∙lacions amb
què compta la companyia a
Rubí per a la línia del Vallès.
En un terreny contigu està
previst construirhi un nou
museu on s’exposaran
trens històrics d’amplada mè
trica. / Redacció

BARCELONA wEl jurat dels
Premis Solidaris ONCE Cata
lunya, que es lliuraran el dia 28,
ha distingit a l’associació Are
mi; el programa de TV3 Viure
la sordceguesa amb 12 anys; el
coordinador de la Creu Roja,
Enric Morist; la cooperativa
Suara, i l’Ajuntament de Cas
tellfollit de la Roca. Els premis
reconeixen persones i entitats
que fan una tasca solidària
i procuren la inclusió social,
l’autonomia personal i l’acces
sibilitat universal. / Redacció
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Q UA D E R N BA RC E LO N Í
LA PLAÇA DE THEROS
La plaça Reial no és una de
les més històriques, però és
la que atresora més presèn
cia, contingut i intensitat.
Això s’ha degut, sense cap
mena de dubte, a l’encert
d’aixecar en aquell punt tan
sensible no un teatre, com
es projectava, sinó un espai
envoltat per un conjunt
arquitectònic que li confe
reix atractiu i elegància.
Així doncs, no ha estat cap
sorpresa que des d’un bon
començament s’hi anés

instal∙lant una dosi de vida
molt considerable, entre
veïns i una infinitat d’esta
bliments molt variats. Mal
grat tot això, era mal cone
guda. Josep M. Carandell
havia iniciat una temptati
va, tot i que massa breu i
superficial. El llibre que
acaba de publicar Xavier
Theros (Vida i miracles de la
plaça Reial, editat per Alber
tí) és un treball aclaparador
i minuciós, molt propi de
l’estil que el caracteritza.
Constitueix una inundació

literal de dades, seguint el
fil de la cronologia. El resul
tat és una desfilada abasse
gadora, amb vessants inno
vadors, com, per exemple,
tota mena de delinqüència
més pròpia del barri xino
que d’un enclavament amb
tant d’estil. Les sorpreses
informatives sorgeixen a tot
arreu i la lectura es torna
apassionant, divertida,
enriquida amb testimonis
i les vivències de l’autor.
És el llibre que mereixia
aquesta plaça tan estimada.

BADALONA COMUNICACIÓ

Els desallotjats, al porxo de l’edifici municipal El Viver

Set persones desallotjades pel bloc sinistrat
al barri de la Salut dormen al carrer
BADALONA wDotze persones que
vivien irregularment al número 8
del passatge de la Torre de Bada
lona, al costat del bloc sinistrat,
van ser desallotjades després de
l’aparició de l’esquerda a l’edifici.
Tots es troben en una situació
irregular, rellogats en un local en
pèssimes condicions. Després del
desallotjament, van ser atesos

pels serveis socials durant deu
dies, fins ahir, quan set d’ells van
haver de quedarse al carrer i van
dormir al porxo de l’edifici muni
cipal El Viver. Reclamen poder
accedir a recuperar les seves
pertinences i documentació i que
se’ls empadroni sense constar el
domicili, a la qual cosa l’Ajunta
ment no accedeix. / Fede Cedó

