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Todo sobre el gato
El Frontón Colón acoge este fin de semana
la Exposición Internacional Felina

-La exposición está abierta de
10.00h a 19.00h el sábado y el domingo. La entrada cuesta 6 euros
para los adultos y 4 euros para los
niños hasta 10 años y los jubilados.
-Nada menos que 115 gatos de diferentes razas se podrán ver en el
salón. Tres jueces internacionales
escogerán el mejor gato de pelo
corto, el mejor de pelo largo, y el
de semilargo.

Los gatos serán los protagonistas absolutos del fin de semana.
FOTOS: METRO Y ASFEC

LOS INCONTABLES amantes de

los gatos de Barcelona tienen
este ﬁn de semana una cita
ineludible en el Poliesportiu
Municipal Frontó Colom. Allí
tendrá lugar, mañana y el domingo, la Exposición Internacional Felina, que reunirá
a más de 100 gatos de todas
las razas imaginables, incluidos algunos ejemplares realmente extraños.
Habrá de todo: gatos exóticos, mimados felinos con pedigrí a los que sus amos pueden inscribir en las competiciones, pero también los gatos normales que sus orgullosos amos quieran exhibir.
N.DURAN

Concurs per Un historiador defensa
il·lustrar la que Colom era català
portada de
‘Més Jove’
PER SEGON any consecutiu,
s’inicia una nova edició del
Premi de Disseny Portada
Més Jove, on el guanyador
tindrà l’oportunitat d’esdevenir il·lustrador oﬁcial durant un any de la revista Més
Jove, de la qual s’editen mensualment 280.000 exemplars distribuïts amb el diari
Metro el darrer dimecres de
cada mes. Per participar-hi,
cal ser titular del Carnet Jove o del +25 i presentar tres
il·lustracions de la següent
temàtica: 20 anys de Carnet
Jove, els joves i internet, o especiﬁcar una temàtica lliure. Més informació a
www.carnetjove.net.
METRO

L’historiador Jordi Bilbeny
planteja en el llibre Cristòfor
Colom. Príncep de Catalunya
(Proa) la hipòtesi que Cristòfor Colom va ser membre
d’una família de la noblesa
barcelonina i va ser diputat,
militar i corsari que va formar part del Consell d’Estat.
Bilbeny ha invertit 18 anys
en la recopilació de material
i posar en dubte algunes de
les teories sobre la procedència i ﬁnal del descobridor, amb el suport de la Fundació d’Estudis Històrics de
Catalunya.
L’historiador va assegurar
ahir en roda de premsa que
Colom va ser un “príncep de
Catalunya” i que els títols
que la Corona li va atorgar de
virrei, almirall, governador
general o almirall, només es

concedien a nobles i personatges vinculats a la reialesa.

El seu fill, virrei
L’historiador va rebutjar la
hipòtesi que Colom fos un
vulgar taverner i s’ha preguntat si “un pelacanyes pot
fundar un imperi”. En aquest
sentit, va afirmar que a les
Índies va nomenar virrei posteriorment el seu ﬁll i el seu
nét, sostenint que Colom “va
tenir més poder que el rei”.
Bilbeny va començar la investigació amb la voluntat
d’escriure una novel·la històrica, però que es va trobar
amb “constants contradiccions” a les fonts històriques,
que van fer-li consultar-les
“des d’una altra perspectiva”. EP

