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Hallan genes que
prevén la recaída
del cáncer de colon

SOCIEDAD

Lanzan una
campaña para
dejar de olvidar
La fundación Pasqual Maragall
lanza la campaña
«Olvidoscontraelalz_eimer» en
la que colaboran múltiples caras
conocidas como Andrés Iniesta,
Pedro García Aguado Gemma
Mengual. El objetivo es poder
recaudar fondos para la
investigación. En la presentación
de la iniciativa, participó el ex
presidente de la Generalitat,
Pasqual Maragall, junto a su
esposa, Diana Garrigosa

L. R.

Una torre de refrigeración podría ser el
origen del brote de legionela en Sabadell
Hay 23 personas infestadas, dos muertas y otras tres dadas de alta
Los afectados hasta ahora tiene
entre 45 y 94 años de edad. Sus
BARCELONA- El lunes pasado primeros síntomas fueron similasaltaron las alarmas, cuando la res a los de la pulmonía y tos seca.
Agencia de Salud Pública de Ca- Los 18 que permanecen ingresataluña tuvo constancia de seis dos en tres hospitales, el Parc
casos diagnosticados de legionela Taulí, la Clínica del Vallès y el Hosen una misma zona territorial. Las pital General de Sant Cugat, están
autoridades no han podido con- «estables» sin necesidad de cuidacretar aún el foco del brote, pero dos intensivos. De las 23 personas
todo apunta a que la bacteria infectadas, 20 son vecinas de Sapudo propagarse desde una torre badell, dos de Barberà del Vallès y
de refrigeración cuya localización uno de Cerdanyola del Vallès. Tono quiso determinar el secretario dos han sido entrevistados por los
de Salud Pública de Cataluña, técnicos de Salud Pública y del
Antoni Mateu, ayer para no crear Ayuntamiento de Sabadell para
alarmismo. De momento, 23 per- conocer por dónde se movieron
sonas han sido atendidas por le- los días previos a los síntomas. De
gionela, de las dos han fallecido y esta manera, trazando un «circuiotras tres han sido dadas de alta. to» de cada uno de ellos, las autoridades pueden localiEn 24 horas, se prevé
zar los puntos en coque dos afectados
más puedan volver a LAS AUTORIDADES mún y cotejarlos con
casa.
Han tratado de la investigación ambiental para centrar
La situación está
forma
los esfuerzos en las
«bajo control» aseguzona más plausibles.
ró el primer edil des- preventiva 21
«No haremos ni un
pués que se hayan
comentario respecto
desinfectados 21 ins- instalaciones y
la zona porque
talaciones y sus 38
su 38 torres de de
desde Salud Pública
torres de refrigeración. «Se han tomado
refrigeración no podemos generar
alarmismo», apuntó
muestras de las misMateu que insistió en
mas y se han limpiado y hecho el tratamiento de que todas las instalaciones suschoque correspondiente», apun- ceptibles de estar contaminadas
tó. Los equipamientos no dejaron ya han sido tratadas de forma
de funcionar en ningún momen- preventiva.
Se da las circunstancia que anto. Esto ocurrió el martes, por lo
que, por un lado, las autoridades tes del verano, Sabadell sufrió otro
están a la espera de conocer los brote de legionela por el que muresultados del análisis de estas rió una persona, aunque según
muestras y, por otro, como advir- Salud no existen relación entre
tió Mateu, es posible que en los uno y otro. De hecho, en la localipróximos casos se dé un «goteo de dad se han producido, este año,
ocho brotes de legionela. «La lecasos».
R. B.

gionelosis existe y siempre existirá sentenció» el alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez.
La legionela es una bacteria que
tiene su hábitat en el agua, ya sea

natural, o en residuos acuoso, y
que se propaga por el agua pulverizada. Se descubrió en EE UU en
1976, después de que 200 legionarios cayeran enfermos.

BARCELONA- Investigadores
del Instituto Catalán de Oncología-Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge (ICOIDIBELL) han identificado
cinco genes que ayudan a clasificar los tumores colorrectales y a predecir cuál será la
evolución del paciente y la
idoneidad del tratamiento con
quimioterapia.
El doctor David Garcia-Molleví, responsable de la investigación, explicó ayer que «se ha
conseguido que el análisis
conjunto de sólo cinco genes,
mediante técnicas rutinarias,
proporcione una información
muy precisa sobre las probabilidades de recaída y sobre la
idoneidad de administrar tratamiento quimioterápico a
enfermos en estadios intermedios de la enfermedad». El
cáncer colorrectal es el más
frecuente en España, con
30.000 casos diagnosticados
cada año.
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La ploma de Crusoe
L’escriptor anglès Daniel Defoe, pare de Robinson Crusoe,
el nàufrag més famós de la literatura, ha unit el seu nom al
d’altres autors il·lustres amb
qui cada any la firma
Montblanc bateja una ploma
de col·leccionista. Com en altres ocasions, el llançament de
l’edició limitada dels objectes
d’escriptura va tenir lloc a Barcelona, en el marc d’un sopar literari en el qual l’obra i l’autor
triats van servir de guia gastronòmica per elaborar el menú
inspirat, en aquesta ocasió, en
els productes del mar.
Hubert Wiese, conseller
delegat de Montblanc, va
ser l’amfitrió de la vetllada que cada tardor, des
de fa dues dècades,
se celebra a Barcelona. Durant tot
aquest temps,
Wiese ha
convertit
el llançament
d’aquestes
plomes de col·leccionista en una petita
obra de teatre en la qual han estat protagonistes el professor
Jordi Llovet, encarregat de
glossar (o no) l’autor elegit
amb la seva amena dissertació;
l’enòleg Quim Vila, propietari
de Vila Viniteca, responsable
de triar els vins, i el gran Jean
Luc Figueras, recentment
mort, qui cada any creava un
menú en sintonia amb l’obra
triada.
La presentació de la ploma
Defoe va ser també un homenatge a la memòria de Figueras, present en el record
dels assistents a les vetllades
anteriors que van enyorar tant
el seu geni als fogons com el

seu enginy com a conversador.
En aquesta ocasió, la vetllada literària va tenir lloc al restaurant L’Òstia de la Barceloneta, el propietari del qual,
Jaume Muedra, qualifica de taverna gastronòmica, ja que el
local segueix l’empremta
del bar que va obrir el
seu avi i en el qual la
seva mare va exercir de reina de
les
tapes.

Disseny. La nova
ploma està inspirada en un rem i al
clip hi ha dibuixada la ploma del
lloro de Crusoe

Moscou

Francesc Pahissa, assessor gastronòmic de l’establiment, va
ser l’encarregat d’elaborar un
menú que hauria encantat a Robinson Crusoe, en què no van
faltar fruits del mar acabats
de capturar hores abans
expressament per un pescador de la Barceloneta, incloses unes gambes impressionants que, pel que sembla, es crien davant la costa de
Barcelona.
L’estilogràfica, que porta la
firma de Daniel Defoe al caputxó, s’inspira en el cèlebre nàufrag que va crear l’escriptor; té
la forma del rem amb què Robinson Crusoe va intentar en
va escapar de l’illa. L’anell del
caputxó i el con porten com a
detall gravats ornamentals del
segle XVIII amb què es decoraven en l’època les cobertes de
llibre a pell, incloses la primera
edició d’aquesta novel·la. El
clip, en forma de ploma, recorda el company del nàufrag a
l’illa, el lloro Poll, que Crusoe
va ensenyar a parlar i que també apareix gravat al plomí
d’or.c

El nou curs polític en la Duma
(Cambra Baixa del Parlament
rus) ha començat amb abandonaments, i la premsa local en pronostica alguns més. Però no es
tracta de desercions, sinó tot el
contrari. Els diputats que deixen
la primera línia de la política, o
bé canvien de professió o promocionen. El més sonat d’aquests
canvis és el de l’excampiona olímpica de gimnàstica rítmica Alina
Kabàieva.
La bonica exgimnasta, de 31
anys, ha sorprès tothom dient
adéu a la Duma per abraçar el
món dels mitjans de comunicació, precisament un món en què
durant anys ha omplert temps i
espai a causa dels rumors i especulacions que la relacionaven
amb el president de Rússia, Vladímir Putin.
De la vida privada de Kabàieva
no se’n sap gairebé res, i ella prefereix que continuï així. Passa el
mateix amb la del cap del Kremlin, que, al contrari d’altres líders
mundials, ha mantingut la seva família lluny dels focus.

El president de Rússia, Vladímir Putin, i A

De la política a

La gimnasta ‘amiga’ de Putin dirigirà

FERRAN NADEU

Jaume Muedra, Francesc Pahissa, Hubert Wiese i Quim Vila, al
restaurant L’Òstia, de la Barceloneta

Campanya per lluitar contra l’alzheimer
La Fundació Pasqual Maragall
de lluita contra l’alzheimer ha
llançat una campanya de conscienciació i captació de recursos econòmics per poder continuar amb els seus projectes i
investigacions. En la roda de
premsa que va tenir lloc ahir, el
president de la fundació, Jordi
Camí, va cridar a tots els ciutadans a donar suport a la lluita
contra la malaltia. Es poden fer
aportacions a través de la pàgina web Olvidos.org o enviant
un SMS amb la paraula “oblit”
al 28058. A la presentació de la
iniciativa van assistir l’impulsor de la fundació, l’expresident de la Generalitat Pasqual
Maragall, i la seva esposa, Diana Garrigosa. / EP
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Montblanc ret homenatge a l’escriptor Daniel Defoe
MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

REIALESA
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Jordi Camí, Carme Barceló, Diana Garrigosa, Pasqual Maragall, Elsa Anka, Pedro García Aguado i José María Batalla

El 2008 el diari Moskovski Korrespondent es va fer ressò dels rumors i va escriure que Putin s’havia divorciat de la seva esposa,
Ludmila Pútina, i s’havia casat en
secret amb Kabàieva, i quatre dies després la publicació va tancar. La direcció del mitjà va assegurar que el tancament es devia a
problemes financers i diferències
de criteri amb la redacció. Putin
va dir que el publicat era mentida, i el Kremlin ho ha negat en
diverses ocasions. El divorci entre Vladímir Putin i Ludmila Pútina el van anunciar públicament
tots dos molt després, el juny del
2013, i el Kremlin va confirmar el
final del procés de separació legal l’abril del 2014.
Després de sis anys com a diputada en la Duma estatal, Alina Kabàieva dirigirà el hòlding de
premsa privada pròxim al Kremlin més gran de Rússia, el Grup
Nacional de Mitjans, que té un
25% de les accions del Primer Canal, el de més audiència de Rússia i la majoria en un dels diaris
més influents del país, Izvéstia,
controlat per l’empresari Iuri
Kovalchuk.
La proximitat de Kovalchuk
amb el president Putin va fer que
el Govern dels Estats Units l’inclogués en la llista de sancions
contra Rússia després de l’annexió de Crimea el març passat. Conegut com el banquer del Kremlin, presideix el Banc de Rússia.
Segons la portaveu d’Alina Kabàieva, Oxana Razumova, l’ex-

Alina Kabàieva va ser medalla d’or en gim

gimnasta presidirà el consell de
directors del grup. Però per a
l’ara també exdiputat no es cap
novetat la seva nova casa. Des del
2008 ja dirigia el seu consell de
supervisió.
El Grup Nacional de Mitjans
també controla altres canals de
televisió, com ara RenTV, el Canal Cinc de Sant Petersburg i LifeNewsTV. La ràdio Servei Naci-

Prensa Leridana SA. Carrer del Riu, 6. 25007. Lleida. Tel. 973 248 000.“Club del Subscriptor”: 973 248 008. Fax Redacció: 973 246 031. Fax Publicitat: 973 229 076. Fax
Administració: 973 224 688. Apt. de Correus: 543. Correu electrònic: redaccio@segre.com • Impressió. C-13, km 11. 25660. Alcoletge.Tel. 973 196 600. Fax: 973 197 001.
TOTS ELS DRETS RESERVATS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ TOTAL O PARCIAL SENSE AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE L’EMPRESA EDITORA.
www.segre.com

DIJOUS, 18 DE SETEMBRE DEL 2014

VIDAL VIDAL || DIA DE REG

privat

Senyora, seny, senyera

l’ascensor

Rajoy perd
l’oportunitat

no gaire entusiàstics cantaires, del sentit
Tarragona manxen i la senyora
d’aquell parell de versos de Joan MaraSánchez-Camacho, eufòrica
gall que fan “per mirar-te sobirana, alçaper haver omplert –només–
rem els ulls al cel”? En el seu patètic inl’amfiteatre romà d’aquella ciutent d’apropiar-se d’uns símbols amb què
tat amb contraris a la llibertat d’un país
la major part no s’identifiquen, un dels
per decidir el seu futur a les urnes, hooradors unionistes va gosar manllevar
res després que més d´un milió reclamés
un títol de Raimon, cantautor de qui els
a Barcelona aquest dret bàsic, sentencipresents no crec que siguin precisament
ava el declivi de l’independentisme. En
uns fans, més seguidors de Raphael i Jufi, que santa Llúcia li conservi la vista i
lio Iglesias. “Venim d’un silenci”, proclaNostre Senyor aquesta seva intel·ligènmava el president de l’entitat convocant,
cia prodigiosa i preclara.
La concentració tarragonina havia es- La concentració
aplaudit des de la primera fila per Cartat convocada en nom del seny i la sen- tarragonina havia
me Chacón, que encara ens farà plorar
yera, que segons els impulsors de l’acte
de pena quan es queixa que la fem senestan sent bandejats pels separatistes. estat convocada en
tir estrangera a casa seva, pobreta (deu
Quin paperot no els va tocar de fer, als nom del seny i la
ser perquè darrerament no ve gaire). D’un
assistents, entre els quals diversos milisilenci, diu. Quines penques! Però si no
tants d’organitzacions ultradretanes, opor- senyera, bandejats
callen. Si disposen al seu favor de tots
tunament amagats a les càmeres. Reivin- pels separatistes
els mitjans de Madrid i dels dos diaris
dicar la senyera, ells que sempre han enarmés llegits de Barcelona. Si tenen veu
borat la rojigualda i no han sentit mai la
a totes les tertúlies, exclamant-se sovint
bandera de les quatre barres com a pròpia. I, a sobre, amb una vehemència inusitada. I a sobre compten amb
obligats a escoltar el Cant de la Senyera, proposat com les piulades d’un cada cop més descol·locat, agressiu i
a himne alternatiu als Segadors, quan la música que de provocador Duran, un cavall deTroia que fa veure que
debò els emociona –la música, no pas la lletra, que no és dels nostres però no para de burxar des de dins tracen té– és la de la Marcha Real (i a alguns el Cara al sol, tant de fer descarrilar el procés d’una vegada. Una
sospito). Per cert, ja eren conscients, els imagino que sorollosa ofensiva per Twitter, mar i aigua.

A

EFA

Si el PP volia guanyar
la consulta, la seua
gran oportunitat era
convocar la consulta
per avui. La broma a la
xarxa era que segur
que guanyaria perquè
la majoria
d’independentistes
catalans són a Escòcia.
Ahir era impossible
obtenir la versió de
dirigents lleidatans de
la CUP perquè eren a
Escòcia i també els
d’Esquerra o CDC van
desplaçar nombroses
comitives al país del
whisky. El mateix va
passar als mitjans
públics, amb tants
cops de colze per anar
a Escòcia com a la
final de Champions.

El líder del PSOE
a ‘Sálvame’
Com que no havia
anat a Escòcia, el líder
del PSOE Pedro
Sánchez també va
buscar quota
televisiva i va trucar a
Sálvame per parlar
sobre el Toro de la
Vega i declarar-se
antitaurí en una
tertúlia d’alt nivell.

la imatge
del dia

Jordi Camí
President de la Fundació Pasqual Maragall, que promou un
estudi amb familiars
de malalts d’Alzheimer en què participen
lleidatans.

Ferran Soriano
President de Spanair
a qui la justícia ha
condemnat, juntament amb el seu consell d’administració, a
pagar 10,8 milions. A
més, els ha inhabilitat.

A. Ruiz-Gallardón
Ministre de Justícia a
la corda fluixa per la
seua obstinació personal a reformar la llei
de l’avortament sense
el consens ni del seu
propi partit.

Tots pendents
d’Escòcia
Catalunya, Espanya i tot
Europa miren avui cap a
Escòcia, que celebra un
referèndum sobre la seua
independència del Regne
Unit, en una consulta
pactada amb Londres i el
resultat de la qual se
sabrà demà. Quatre
milions d’escocesos tenen
dret al vot.

Dacian Ciolos
Comissari d’Agricultura de la UE la política d’ajuts del qual
als productors de fruita pel veto rus continua sent confusa i raquítica.

■ Diari de Girona
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L’esposa de Maragall
destaca la seva capacitat
de generar voluntaris
 Diana Garrigosa presenta una campanya de la fundació per combatre

l’Alzheimer amb un acte que va comptar amb l’expresident català
EFE

BARCELONA | EFE

Avui l’Aina celebra el seu aniversari.
Moltes felicitats per aquests 8 anys
de part dels teus tiets de Calonge.

Aquesta noia es diu Lupe, i avui és
el seu aniversari. Si us la trobeu per
algun lloc, feliciteu-la!

Els meus avis, en Josep i la Conxa, avui celebren que fa 40 anys que es van
casar. Per celebrar-ho viatjaran a Venècia. Felicitats de part de l’Eric Rigall.

Leonard Cohen diu que pensa
celebrar el 80è aniversari fumant
LONDRES | EFE

Leonard Cohen exhibeix un moment vital excepcional i paradoxal,
atès que el seu talent està en plena expansió mentre la seva menuda ﬁgura s'encongeix més i més,
i és que l'intèrpret de Hallelujah
compleix diumenge vuit dècades
de vida que celebrarà amb un
nou àlbum i, diu, amb una cigarreta entre les mans. «Tindré 80

anys i he fumat durant 50, realment m'agrada fumar», va constatar el músic en un multitudinari trobada a Londres amb periodistes de 25 països, àvids d'escoltar les paraules cavernoses, tenyides de nicotina i fum, que aquest
ancià de viu enginy i somriure
entremaliat encara projecta i al
qual es rep amb aplaudiments reverencials.

La dona de Pasqual Maragall,
Diana Garrigosa, va destacar ahir
l'«espectacular capacitat de generar voluntaris i col·laboradors que
té encara» l'expresident de la Generalitat i exalcalde de Barcelona.
Garrigosa, que presideix la Fundació Pasqual Maragall, dedicada
a combatre l'Alzheimer, va fer
aquesta consideració en la presentació d'una campanya de sensibilització i recollida de fons que
protagonitza el propi Maragall al
costat de persones anònimes i populars. Entre els famosos hi ha el jugador del Barça Andrés Iniesta, el
presentador de televisió i exwaterpolista Pedro García Aguado i
l'exnedadora de sincronitzada
Gemma Mengual.
A l'acte hi va assistir també Pasqual Maragall, que pateix aquesta
malaltia i no es va quedar ﬁns al ﬁnal perquè, segons va explicar Garrigosa, «quan està en aquests temes
es concentra i, com que estava
molt tens, li he dit que se n'anés a
fer una volta pel passeig Marítim.
Mirar el mar sempre li agrada».
Diana Garrigosa va destacar el
bon aspecte de Pasqual Maragall i
va explicar que «camina molt, té força, camina de pressa», però «està
més despistat territorialment, a
l'espai que en el temps». «En el cas
de Pasqual, no són ni les paraules
ni els noms o les persones el que
oblida, segurament perquè és el
que més va treballar durant la seva

Pasqual Maragall i la seva esposa, amb alguns dels col·laboradors.

vida. Encara, segons quins noms de
persones que veiem li vénen a ell a
la llengua abans que a mi», va afegir la seva dona en la presentació
celebrada davant d’un bon nombre
de periodistes.
Com a exemples dels «oblits» i
«badades» que l'Alzheimer causa a
Pasqual Maragall, Garrigosa va explicar que es pot posar la roba al revés, no cordar-se tots els botons o,
«en la nostra pròpia casa, anar a
portar el plat a la cuina i anar al dormitori». Garrigosa va destacar que
també ha perdut molta capacitat de
reconèixer la forma de les coses.
«On està la meva cartera? A sobre
la taula. No la veig. I les ulleres? A
sobre la taula. Ah, sí!», va ser el diàleg que va utilitzar Garrigosa per explicar els problemes quotidians

de l'expresident de la Generalitat.
Garrigosa va aproﬁtar la seva
intervenció per recomanar a les
persones que com ella cuiden malalts d'Alzheimer «molta paciència,
perquè això va per a llarg», que no
es tanquin a casa i que busquin
companyia, sobretot de persones
que estiguin en les mateixes condicions.
L’esposa de l’expresident també
va explicar que els records ajuden
a recuperar. «La setmana passada
va estar veient la pel·lícula de la inauguració i la clausura dels Jocs
Olímpics de Barcelona'92. Una
persona que ve de tant en tant a ferli companyia li anava preguntant:
aquest, qui és? Te'n recordes de Mitterrand? I ell deia: sí, sí», va posar
com a exemple.
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Campanya contra l’oblit

INICIATIVA · La Fundació Pasqual Maragall engega una campanya a les xarxes socials per recollir fons i destinar-los a la
recerca en Alzheimer COMPROMÍS · L’expresident, amb símptomes evidents de la malaltia, va assistir a la presentació
Marta Ciércoles

E

BARCELONA

l president Pasqual Maragall ho va tenir clar al
cap de poc temps de saber que tenia Alzheimer.
Acostumat a plantejar-se
i a assumir reptes al llarg de la seva
vida, va fer pública la malaltia i es
va comprometre a fer tot el possible
per donar a conèixer l’Alzheimer i
per promoure la recerca científica
en aquest camp. De seguida va impulsar la creació de la Fundació
Pasqual Maragall, conscient que això implicava convertir-se en la cara
visible d’una malaltia degenerativa
que afecta desenes de milers de
persones –actualment, 44 milions
a tot el món– i per a la qual, ni llavors ni ara, no hi ha cap tractament
efectiu. La fundació va néixer l’any
2008 i sis anys després –i ja amb
símptomes evidents de la malaltia–
Maragall i el seu entorn més pròxim continuen al peu del canó. Ahir
mateix, l’expresident va assistir a
la presentació de la campanya
Oblits contra l’Alzheimer, que la
fundació acaba de llançar amb l’objectiu de sensibilitzar la població,
però, sobretot, de recollir fons per a
la investigació d’una malaltia que,
en paraules del director de la fundació, el doctor Jordi Camí, hauria
de ser “prioritària” però que “no està rebent el suport adequat”.
Més enllà de l’atenció mediàtica
que sempre suscita qualsevol aparició pública de Maragall, l’expresident era allà complint el seu compromís. No va dir res, però amb la
seva presència n’hi havia prou. Va

Maragall va ser l’objectiu de totes les càmeres, però ell també es va endur una imatge dels assistents a la roda de premsa ■ QUIM PUIG

ser la seva dona, Diana Garrigosa,
qui va explicar que Maragall continua caminant molt i amb molta força i que, de moment, no ha oblidat
ni les paraules ni les persones. “Més
aviat està desorientat en l’espai i en
el temps”, va explicar. “De vegades
es recorda de noms abans que jo
mateixa, però, per contra, pot posar-se la roba al revés o portar els
plats al dormitori en lloc de dur-los
a la cuina.” Garrigosa va recordar
que fa pocs dies van estar mirant
un vídeo dels Jocs Olímpics del
1992. “Jugàvem a reconèixer per-

sones que apareixien. Són petits
moments
que mereixen la pena, perquè una de les coses que perden els malalts és la iniciativa i cal
ajudar-los a trobar coses per fer.”
Garrigosa va recomanar molta
paciència als cuidadors de malalts
d’Alzheimer i els va encoratjar a
buscar el suport de persones que
estan en la mateixa situació.
L’atenció als cuidadors –majoritàriament dones que hi dediquen
unes quinze hores diàries– és una
altra de les prioritats de la Fundació Pasqual Maragall, que, en col·la-

Col·laboració
Totes les peces de la
campanya Oblits
contra l’Alzheimer es
poden veure al web
www.oblits.org, des
d’on els usuaris poden col·laborar amb
diferents donacions.
També es pot enviar
un SMS amb la paraula “oblit”al
28058.

boració amb l’Obra Social La Caixa,
té en marxa grups terapèutics per a
aquestes persones. Però tant Garrigosa com el doctor Camí van insistir que, per tirar endavant la investigació, cal que la societat civil “no
oblidi els que obliden” i que hi aporti recursos. La campanya Oblits
contra l’Alzheimer es difondrà a les
xarxes socials a través de vídeos en
què participen persones anònimes i
cares conegudes com ara Andrés
Iniesta, Gemma Mengual, Pedro
García Aguado, Albert Om o Elsa
Anka. ■

Els germans Gasol, en un projecte
per integrar infants vulnerables
Redacció
BARCELONA

El Casal dels Infants i la
fundació dels germans Gasol, a través del programa
L’esport suma, engegaran
aquest mes d’octubre un
projecte social per a la integració d’infants en risc
d’exclusió. El projecte
neix amb la voluntat de

desenvolupar-se a barris
vulnerables de Badalona,
Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
De moment, però, neix a
Badalona, on donarà cobertura a 180 joves de fins
a 21 anys.
La presentació del projecte es va fer ahir a una
antiga escola privada del
barri de San t Roc de Bada-

lona, que feia gairebé una
dècada que estava tancada i que el Casal dels Infants ha rehabilitat per reconvertir-la en un casal
per a joves en situació de
risc. Hi va assistir el jugador de l’NBA Pau Gasol,
que va destacar la importància de l’esport com una
“eina per al creixement
personal i l’educació”.

La directora del Casal
dels Infants, Rosa Balaguer, es va mostrar confiada que l’espai es convertirà en un referents per als
barris limítrofs de les ciutats de Badalona, Santa
Coloma i Sant Adrià. El
projecte s’engega a Badalona com a prova pilot amb
l’esperança que s’estengui
a altres ciutats. ■

Pau Gasol fa un tir a cistella, davant la mirada d’un grup de
nens del Casal dels Infants ■ ACN
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La frase
del dia

“Si és un procés consentit i democràtic,
Espanya no hi tindrà res a dir”
Alex Salmond, PRIMER MINISTRE D’ESCÒCIA

A la tres

Carles Ribera

EDITORIAL
cribera@elpuntavui.cat

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Aquest article no va d’Escòcia...
..no només perquè avui
passaré tot el dia mort
d’enveja (ep, sana) veient com la gent d’aquell
país vota, sinó perquè els
aspirants a tenir un document d’identitat en què figuri la nacionalitat real i
no pas una d’imposada generalment tenen més tendència a emmirallar-se en
Finlàndia, Portugal, Suïssa, Noruega,
Mèxic, els Estats Units o el Japó, estats fets i drets on els seus ciutadans fa
tant de temps que viuen amb absoluta
normalitat el fet de ser una comunitat
política reconeguda internacionalment que no els cal estar tot el coi de
dia explicant-se al veí, fent-se mirar pel
món amb desfilades i campanyes rialleres, justificant-se, argumentant-se i
fent pedagogia sobre per què coi tenen
dret a tenir un estat propi.

“Els aspirants a un
estat solen envejar
Noruega, els EUA,
etcètera”

Hi ha una part de la ciutadania a la
qual la manifestació continuada de patriotisme li fa una certa angúnia i que,
en aquest sentit, considera que el 9-N
en aquest país s’ha de votar per poder
aconseguir que un senyor de Vilanova i
la Geltrú, Sant Miquel de Campmajor o
l’Hospitalet de Llobregat pugui viure
tranquil la seva ciutadania com ho fa

Desclot

El tio del torpede

Les cares de la notícia
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

Jordi Camí

No oblidem l’Alzheimer

S

i avui guanya el sí en el referèndum escocès, David
Cameron haurà d’enviar una caixa de pastissos a La
Moncloa. De pastissos amb la bandera blanc-i-blava.
Mariano Rajoy hi ha ajudat tant com ha pogut. Diuen
que molts indecisos escocesos s’han apinyat a l’entorn
del sí com a conseqüència inequívoca de les grans
declaracions unionistes. Ahir Mariano Rajoy va titllar de
“torpede a la línia de flotació europea el referèndum
d’Escòcia”. Gran estadista, el tio del torpede. En realitat,
un dels elements més desestabilitzadors que ha hagut
de patir la Unió ha estat l’obstinació britànica a no
deixar-s’hi integrar. Clar i ras, si ara la UE és una qüestió
d’un –Alemanya– és perquè França no és prou forta
perquè sigui qüestió de dos i perquè el Regne Unit
sempre ha anat a la seva. Com s’atreveix el tio del
torpede a parlar de línies de flotació quan els anglesos
han mantingut la lliura contra la marea de l’euro amb
més ganes que condueixen per l’esquerra? Si la Unió
Europea és una gallina sense cresta ha estat per
l’egoisme dels grans estats, aquells que tant agraden al
president Rajoy. La fe europeista d’Espanya és pur
interès. Cinisme descarnat. Què hauria estat d’Espanya
sense els fons de cohesió i els estructurals? Què en
seria ara mateix sense l’aval del Banc Central Europeu,
que ha defensat el deute públic espanyol a repèl però
amb solvència germànica? Espanya és un pària europeu
i el Regne Unit, un espavilat que manté grans distàncies.
Escòcia és un torpede? Rajoy és una mina
naval!

Vicent Sanchis

una senyora de Conca o de Poitiers. Ni
més, ni menys. Segur que si s’aconsegueix això llavors hi haurà algun senyor de Vilanova i la Geltrú, Sant Miquel de Campmajor o l’Hospitalet de
Llobregat que dirà que llavors serà ell
que, amb un sentiment tan espanyol
com posem per cas la senyora de Conca, protestarà perquè no podrà viure
tranquil la seva adscripció nacional.
Cap problema, és comprensible i natural i previsible, tan comprensible que
els tractats internacionals de doble nacionalitat serveixen perquè tothom pugui estimar el pare i la mare fins i tot
encara que un dels dos faci temps que
l’hagi abandonat i només s’acosti de
tant en tant per dir-li que si no fa bondat farà venir l’home del sac i l’enviarà
a pastar fang a l’espai sideral, ben al
contrari del que passa avui a...

-+=

La campanya Oblit contra l’Alzheimer, presentada per
la Fundació Pasqual Maragall, pretén sensibilitzar la
societat perquè no aparqui la lluita contra aquesta malaltia degenerativa, que encara no té cap tractament, i
recollir fons per a la investigació de la malaltia, que, segons Camí, no està rebent el suport adequat.
MINISTRE DE JUSTÍCIA

Alberto Ruiz-Gallardón

Amagant el fracàs
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És vox populi que la polèmica reforma de la llei de
l’avortament ha arribat al final del trajecte. El ministre s’ha quedat sol defensant-la, un cop les enquestes han obert els ulls al PP. Gallardón va datar l’aprovació per després de l’estiu; ara ja no té data, ni ell
sembla tenir un futur gaire clar al govern de Rajoy.
ALCALDE DE BADALONA

Xavier Garcia Albiol

Populisme barroer

-+=

Després de tres anys de pujades, l’alcalde del PP ha
triat el 2015, any d’eleccions, per no apujar les taxes
municipals. A més, anuncia com a novetat un ajornament d’impostos a persones amb dificultats, quan la
mesura ja s’aplica a través de la Diputació. Ignorància? Manipulació? El populisme està descomptat.

Escòcia,
mirall
i motor
Escòcia ha consumit les últimes hores del referèndum
per la independència, que se celebra avui, enmig d’un ball d’enquestes i d’una pluja de temptadores
ofertes provinents de la metròpoli
britànica; és a dir, envoltada del clima de normalitat democràtica que
ja ens agradaria tenir a Catalunya.
Durant els últims dies s’ha intensificat el debat sobre les possibilitats
d’augmentar l’autogovern escocès i
els partidaris del no han exhibit una
saludable capacitat seductora que
veurem com es tradueix a les urnes.
Res a veure amb les amenaces i el
bloqueig sistemàtic que patim els
catalans, no cal insistir-hi. Independentment del resultat de les votacions d’avui, però, resulta inqüestionable que el precedent escocès
ha estat beneficiós per al procés
sobiranista català.
En primer lloc, perquè la coincidència dels dos processos ha contribuït a la internacionalització de
les aspiracions catalanes, malgrat
els insistents intents dels sectors
espanyolistes per desvincular els
dos casos. En segon lloc, perquè resulta evident que el triomf del sí a
Edimburg serviria per obrir camí i
tindria un efecte dominó que podrien aprofitar altres nacions amb
idèntics drets. Però és que, fins i tot
si triomfa el no, en podríem treure
alguna mena de profit, perquè segurament l’unionisme espanyol
abaixaria la guàrdia i hi hauria més
oportunitats per a un debat asserenat i argumentat. Mentrestant, ens
hem de conformar a contemplar
amb sana enveja com els escocesos exerceixen el dret a decidir amb
plena llibertat i agafar forces per
plantar cara a un adversari disposat
a impedir-nos votar i, en qualsevol
cas, a fer-nos la vida impossible
tant si sortís que sí com si sortís
que no.
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societat
RECERCA

BARCELONA

Persones conegudes s’impliquen
per captar fons contra l’Alzheimer
La Fundació Pasqual Maragall lidera la campanya de sensibilització
ARA
BARCELONA

Els esportistes Andrés Iniesta,
Gemma Mengual, Àlex Corretja i
Pedro García Aguado són alguns
dels personatges coneguts que
s’han implicat en la nova campanya
de la Fundació Pasqual Maragall
per captar fons contra l’Alzheimer,
que es posarà en marxa aquest diumenge coincidint amb el dia mundial de la lluita contra la malaltia. La
campanya, batejada com Oblits contra l’Alzheimer, vol aconseguir finançament per a la recerca i conscienciar la població, i també compta
amb la participació de la model Elsa
Anka i dels periodistes Màxim
Huerta, Tomás Roncero, Carme
Barceló, Toni Soler, Albert Om
i Xavier Bosch.
Els vídeos gravats
Especial
per a la campanya
Diumenge, en el
mostren un fragment del documenDiana Garrigosa i Pasqual Maragall, al centre, ahir
dia mundial de la
en la presentació de la campanya. FRANCESC MELCION
tal Bicicleta, cullelluita contra la
ra, poma, en què
malaltia, l’ARA
Pasqual Maragall
que està “més des- estructural i subsisteix gràcies a
dedicarà
un dossier
no recorda aquespistat en el temps i l’ajuda de ciutadans i empreses,
de 8 pàgines a
tes tres paraules.
l’espai”. Garrigosa i al suport de l’Obra Social de La
Després, els famosos
va destacar la neces- Caixa a l’estudi Alfa.
l’Alzheimer
implicats en la campasitat d’ajudar els cuidanya també obliden i es didors i els va recomanar Voluntaris per la prevenció
rigeixen a l’espectador: “I tu,
“paciència i que no es tanquin, Tal com va recordar ahir Jordi
de què t’oblides?” Els anuncis de- i que treguin el malalt al carrer sem- Camí, la malaltia té una fase simanen donatius a la Fundació Pas- pre que puguin, perquè això els fa lenciosa i el cervell comença a daqual Maragall per SMS (“olvido” al funcionar les neurones”.
nyar-se entre 15 i 20 anys abans
28058) o a la web Oblits.org.
El director general de la Funda- que apareguin els primers símpció Pasqual Maragall, Jordi Camí, va tomes i es pugui diagnosticar.
Maragall i la recerca
cridar els ciutadans a “donar suport L’estudi Alfa per a la detecció
Ahir, en la presentació de la campa- a la lluita contra una malaltia que va precoç i la prevenció de la malalnya, la dona de Pasqual Maragall i camí de convertir-se en una epidè- tia compta amb la participació de
presidenta de la fundació que por- mia mundial i que implica el sofri- 2.500 voluntaris, fills i filles de
ta el seu nom, Diana Garrigosa, va ment de milions de famílies”. Camí persones afectades, a qui s’efecexplicar que l’expresident de la Ge- va recordar que la fundació no rep tuaran diverses proves cada tres
neralitat es troba bé físicament tot i subvencions públiques de manera anys al llarg de la seva vida.e

TRIBUNALS

Absolt el jove empresonat 23 dies per Can Vies
dís el pas a la policia. La seva versió, però, va ser posada en dubte al
judici pel testimoni d’un veí amb
qui Rubia i l’amic que anava amb
ell havien estat parlant fins que la
policia el va detenir.

ARA
BARCELONA

El jutjat penal número 28 de Barcelona va absoldre ahir Sergi Rubia, el
noi que ha estat empresonat 23 dies
acusat de cremar contenidors durant
les protestes contra el desallotjament de Can Vies. La fiscalia demanava gairebé cinc anys de presó per
danys i desordres públics per a Rubia,
l’únic dels més de 70 detinguts per les
protestes per a qui el jutge instructor
va decretar presó incondicional.
Els dos agents de la Guàrdia Urbana que el van detenir van assegurar
que havien vist que el noi acostava un
contenidor a una foguera cremant
per aixecar una barricada que impe-

Més sospites contra mossos

Sergi Rubia després del judici,
dimarts. ACN

Ahir mateix tres mossos van declarar com a testimonis davant
del jutge que investiga el cas de
Nicola Tano, que va perdre un ull
per una pilota de goma el 2010.
Segons van informar a Efe fonts
judicials, les declaracions van reforçar les sospites que apunten
com a autors els dos antiavalots
imputats: l’escopeter que hauria
disparat i el subinspector que
hauria donat l’ordre.e

PERE VIRGILI

■ Veïns de la Sagrada Família,

contra el turisme massiu
Un mes després que els veïns del barri de la
Barceloneta encenguessin la metxa, un grup de
veïns de la Sagrada Família es van manifestar ahir a
la tarda per protestar contra el turisme massiu que
afecta el barri. Amb el lema “Volem un barri per viurehi!”, unes 200 persones van denunciar els “greus
problemes de mobilitat” que pateixen a causa de les
grans concentracions de turistes. Si bé la principal
reivindicació dels veïns de la Barceloneta és la lluita
contra els pisos turístics, per als veïns d’aquesta
zona de l’Eixample ho és la massificació de l’espai
públic. Així ho va explicar el portaveu de l’Associació
de Veïns de la Sagrada Família a l’ARA, Joan Itxaso,
que considera que el barri ja fa anys que pateix “les
problemàtiques derivades de la Barcelona aparador”.
A més, l’Associació de Veïns lamenta la gran
proliferació de botigues de souvenirs sense llicència,
així com d’apartaments turístics i hotels. Una altra de
les reivindicacions dels veïns del barri és la
recuperació del cinema Niza. Volen evitar-ne
l’enderroc i “la posterior construcció d’un
Mercadona”. La mobilització, que va reunir un públic
majoritàriament jove, va iniciar el recorregut al
carrer Marina i va acabar davant del temple amb la
lectura d’un manifest.

ÉS NOTÍCIA
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Detectar l’Alzheimer en fases precoces i prevenir l’avanç de la malaltia. Aquest és el principal objectiu de l’estudi Alfa,
promogut per la Fundació Pasqual Maragall, amb 2.500 fills de malalts d’Alzheimer, dels quals 190 són lleidatans que,
de manera voluntària, se sotmeten a proves a Barcelona que permetran millorar la investigació.

➜

SALUT NEUROLOGIA

Dos-cents lleidatans fills de malalts
d’Alzheimer es fan proves preventives
Permetran la detecció precoç si tenen la malaltia i milloraran la investigació
SABINA DIEGO

EN PRIMERA PERSONA

❘ LLEIDA ❘ Un total de 190 lleidatans fills de malalts d’Alzheimer
participen en l’estudi Alfa, promogut per la Fundació Pasqual
Maragall, una investigació ambiciosa i pionera que busca detectar els símptomes de l’aparició precoç d’aquesta malaltia
que tenen més de 6.000 lleidatans. El setembre del 2012 la
fundació i l’Obra Social La Caixa van fer una primera crida per
buscar almenys 400 voluntaris
per participar en aquest estudi.Van rebre una resposta extraordinària, amb més de 5.000
persones interessades a tot Catalunya, la qual cosa va permetre posar en marxa la investigació l’estiu del 2013. Hi participen en total 2.500 persones, de
les quals 190 són lleidatanes. La
majoria tenen entre 43 i 63 anys,
per la qual cosa la Fundació va
fer una nova crida el febrer passat per buscar 300 nous voluntaris d’entre 60 i 75 anys. Els
participants en l’estudi se some-

AMADO FORROLLA

PREVENCIÓ

L’estudi té per objectiu
determinar els factors
que influeixen en
l’aparició de la malaltia
ten periòdicament a proves de
memòria i altres capacitats cognitives, a més d’una extracció de
sang i, alguns d’ells, a una punció lumbar. Les proves, que es
realitzen a Barcelona, es repetiran cada 3 anys en un seguiment
per tota la vida (vegeu el testimoni). L’objectiu de l’estudi és
determinar els factors que influeixen en l’aparició de la malaltia, per poder d’aquesta manera prevenir-ne o retardar-ne els
símptomes. “Sabem que l’Alzheimer té una fase silenciosa. El
cervell comença a danyar-se entre 15 i 20 anys abans que apareguin els primers símptomes i
la malaltia es diagnostiqui. Per
aquest motiu és tan important
apostar per la prevenció i actuar abans que sigui massa tard”,
va afirmar ahir Jordi Camí, director general de la Fundació
Pasqual Maragall. D’altra banda, una investigació internacional amb participació espanyola ha descobert un nou segment
genòmic relacionat amb la malaltia de l’Alzheimer, el que podria ser determinant a l’hora de
tractar la malaltia.

«Volem aportar el nostre granet de sorra»
Elisa i Carme Biosca
GERMANES VOLUNTÀRIES DE L’ESTUDI

■ Elisa i Carme Biosca són dos
germanes de Lleida de 46 i 49
anys que participen en l’estudi Alfa com a voluntàries. “El
nostre pare va morir el 2012
als 76 anys després de patir
Alzheimer durant nou anys.Al
cap d’un mes de la seua mort,
vam veure al diari SEGRE que

la Fundació Pasqual Maragall
impulsava aquesta investigació i que buscava voluntaris.
Vam decidir apuntar-nos-hi totes dos per tal d’aportar el nostre granet de sorra a la investigació”. Des d’aleshores, Elisa i Carme es desplacen a Barcelona cada vegada que cal sotmetre’s a alguna de les proves
de l’estudi. “La primera va consistir en un examen cognitiu
amb un neuropsiquiatre que
ens va fer unes proves per pro-

vocar al cervell el màxim estrès. Per exemple, ens van ensenyar imatges amb uns 25 objectes quotidians. Després de
passar per altres exàmens i preguntes, ens van demanar que
recordéssim el màxim nombre
d’objectes dels que havíem
vist”, expliquen. La pròxima
prova serà la setmana que ve i
consistirà en una anàlisi de
sang.Amb relació als resultats,
aquestes dos germanes afirmen
estar preparades per afrontar

qualsevol conclusió, per adversa que sigui. “Sempre he pensat que tindré Alzheimer perquè m’assemblo molt al meu
pare”, afirma Elisa. “Abans ho
passava molt malament quan
oblidava el nom d’una pel·lícula. I com més nerviosa em
posava, més em bloquejava. El
neuropsicòleg em va dir que
això és una cosa normal i que
no significa que hagi de tenir
Alzheimer.Ara estic més tranquil·la.”

ACTES AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER DIUMENGE VINENT
FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

Lleida, ciutat solidària. La Paeria va anunciar ahir la seua adhesió a

la declaració de Ciutat Solidària amb l’Alzheimer per fomentar la seua investigació. Per la seua part, AFALL va presentar una agenda amb diverses activitats com taules informatives, projecció de documentals i actuacions musicals amb motiu del dia mundial de la malaltia.

Representació teatral a Tàrrega. El teatre Ateneu acollirà dissab-

te a les 21.00 hores la representació de l’obra André y Dorine a càrrec de
la jove companyia basca Kulunka sobre els efectes de l’Alzheimer.

Campanya de la Fundació Pasqual Maragall. Andrés Iniesta, Àlex
La Fundació Pasqual Maragall va presentar ahir una campanya.

Corretja, Elsa Anka, Toni Soler o Albert Om, entre d’altres, han cedit la seua imatge per a la campanya Oblits contra l’Alzheimer, presentada ahir.
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RICARD CUGAT

NOVA CAMPANYA
PER RECAPTAR FONS
CONTRA L’ALZHEIMER

Barcelona q La Fundació Pasqual
Maragall va presentar ahir una
campanya de captació de recursos
per poder seguir amb els seus
projectes a la recerca d’un
tractament contra l’Alzheimer.

El president de la fundació, Jordi
Camí, va recordar que la malaltia
«va camí de convertir-se en una
epidèmia mundial» i «implica el
patiment de milions de famílies».
Per contribuir a la campanya,

batejada com a Oblits contra
l’Alzheimer i en què col·laboren
nombroses cares conegudes (a la
foto, Pasqual Maragall, al costat de
la seva dona, Diana Garrigosa, i la
presentadora Elsa Anka), es poden

investigació per una polèmica actuació de la policia autonòmica

El jutge reactiva la recerca del
mosso que va mutilar un jove
3 agents testifiquen
pel cop de pilota
que va deixar sense
un ull Nicola Tanno

Declaren que quan
van arribar al lloc
dels fets la víctima
ja estava ferida
J. G. ALBALAT
BARCELONA

E

l procés judicial per la mutilació ocular de l’estudiant
italià Nicola Tanno arran de
l’impacte d’una pilota de
goma durant els disturbis que es van
produir l’11 de juliol del 2010 a
Barcelona després de la victòria d’Espanya al Mundial ha tornat a prendre impuls. Tres mossos d’esquadra
van declarar ahir com a testimonis
davant el jutge que investiga el succés i van negar que disparessin pilotes de goma a la zona i l’hora en què
el jove va perdre l’ull. Aquest testimoni, segons fonts jurídiques, reforça els indicis que apunten com a res-

ponsables dels trets els dos antiavalots que estan imputats.
Davant el titular del Jutjat d’Instrucció número 27 de Barcelona,
Francisco Javier Paulí, van declarar
ahir com a testimonis els conductors i un responsable de dos furgons
de la brigada antiavalots que van actuar en els altercats que es van produir després de la victòria d’Espanya
al Mundial. Els testimonis van explicar que van arribar al lloc dels fets
després que el jove italià –que posteriorment es va convertir en portaveu de la plataforma Stop Bales
de Goma– resultés ferit, ja que de
camí havien deixat passar l’ambulància que anava a recollir-lo. Van
admetre que eren al costat mar de
la Gran Via i que van llançar tres
projectils després de la mutilació.
Per tant, van apuntar que la pilota
que va lesionar Tanno la va disparar un altre agent que ja era al lloc.
El procés judicial per la mutilació
ocular de Tanno ja ha estat arxivat
dos cops. L’últim, fa tan sols dos mesos, després que el jutge d’instrucció
no pogués identificar l’agent que va
disparar la pilota de goma a la Gran
Via, a prop de la carretera de la Bordeta. Però l’Audiència de Barcelona
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33 Nicola Tanno, l’abril passat, al lloc on va perdre l’ull.

fer aportacions a través de la web
www.oblits.org i enviant un SMS
amb la paraula OBLIT al 28058.
Garrigosa va emplaçar cuidadors
i familiars a «prendre-s’ho amb
paciència» i a «no tancar-se».

va reobrir el cas i va ordenar al jutge que seguís investigant. D’aquí els
testimonis que es van prendre ahir.
El jutge demanarà ara als Mossos el
pla d’actuació dels antiavalots aquella nit i un estudi de la distància entre el lloc des d’on se suposa que es va
llançar la pilota de goma i el punt on
Tanno va caure ferit.
FET PROVAT / El jutge va certificar el ju-

liol del 2013 que el jove va resultar
mutilat en un ull a causa d’una pilota de goma, tot i que es va veure obligat a arxivar el procés perquè no va
poder identificar el policia que va
disparar. Segons la versió del magistrat, Tanno, després de veure el partit de futbol a casa seva, es va desplaçar a la plaça d’Espanya. Des d’allà,
amb altres persones, va accedir a la
Gran Via, pel costat mar, i va seguir
caminant fins a passar unes tanques
d’un túnel. Allà va travessar i, quan
estava a punt d’arribar a la vorera situada davant del bar Mas Frankfurt,
al número 347 (al costat de la carretera de la Bordeta), «va rebre l’impacte d’una pilota de goma» llançada
per un mosso ubicat en un triangle
de vianants de la Gran Via i amb la
Bordeta.
El jutge recordava en aquesta resolució que l’informe mèdic estableix una relació de «causalitat» entre les ferides patides per Tanno i
«un objecte contundent esfèric a
gran velocitat», i destacava que hi ha
fins a set testimonis que ubiquen a
entre 30 i 50 metres de distància del
jove un o dos agents disparant trets
amb una escopeta de salves o de pilotes de goma. H
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Parada de bus a sobre
d’un carril bici. L’entra-

Vídeo veïnal per advertir
dels furts a la gent gran.

Mor un motorista de 35
anys. Un home de 35 anys

Noves incorporacions al
Museu Can Framis. La

Munten la roda més
gran a la Barceloneta. Ja

L’Illa Bayer portarà el
nom de Rosa Deulofeu.

da en servei de la nova xarxa ortogonal d’autobusos
ha tapat amb una parada
de bus el carril bici de la
cruïlla entre l’avinguda Meridiana i el carrer Marina.

Veïns del districte de Nou
Barris protagonitzen un vídeo amb escenes quotidianes per prevenir la gent gran
de furts, estafes i robatoris a
casa, al carrer o al banc.

va morir ahir en un xoc amb
un turisme a la cruïlla del
Passeig Reina Elisenda de
Montcada amb el carrer Pere II. Va ser traslladat a
l’Hospital Clínic molt greu.

Fundació Vila Casas ha
anunciat que el museu ha
reestructurat la seva
col·lecció permanent, que
recorre els darrers 60 anys
de l’art català.

ha començat el muntatge
de la roda més alta d’Espanya a la Barceloneta. Té
24 cabines, pesa 600 tones
i fa 65 metres. Avui ja estarà enllestida.

L’empresa americana eBay
Enterprise ha ampliat la seva presència a Barcelona i
ha anunciat la creació de
100 nous llocs de treball a
la nova seu del 22@.

Condemnats els responsables
de Spanair a pagar 10,8 milions
El jutge considera que el consell d’administració va gestionar malament i va agreujar la fallida de
l’aerolínia. Inhabilita a la majoria per gestionar patrimoni aliè durant dos anys, entre ells, Ferran Soriano
M. P.
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

L’expresident de Spanair Ferran Soriano – actual conseller
delegat del Manchester City– i
els membres del consell d’administració de l’aerolínia hauran de pagar 10,8 milions d’euros per no haver gestionat correctament la seva fallida,
doncs van seguir venent bitllets
tot i els deutes. En tenia un de
59 milions d’euros amb Aena i
l’Agència Tributària i, en no pagar-lo, era més que probable
que perdés la llicència per volar
necessària per continuar amb
la seva activitat.
Així ho estableix el titular del
Jutjat Mercantil nº 10 de Barcelona en la sentència feta pública ahir i amb què inhabilita
durant dos anys per a la gestió
de patrimonis aliens a gairebé
tots els consellers –tret de Joan

Gaspart– i també condemna
l’empresa pública Avançsa, Fira de Barcelona i Inversions Turístiques i Comercials (Iticsa),
filial de Turisme de Barcelona.
Spanair va tancar el 27 de
gener del 2012, deixant a terra a
prop de 23.000 passatgers, i tres
dies després va presentar el
concurs de creditors amb un
passiu de 474 milions d’euros.
Segons la Fiscalia, el consell
d’administració va trigar cinc
mesos a presentar el concurs,
tot i saber que l’empresa era insolvent, fet que va agreujar la situació. Per això, demanava que
paguessin 47 milions d’euros.
Si bé el magistrat veu provat
que, amb la seva conducta, el
consell «va agreujar la insolvència de la concursada», creu que
el retard no va ser tant. Determina que l’aerolínia no va ser
clarament insolvent fins el 31
de desembre del 2011, quan

Investigació
parlamentària
La Mesa del Parlament va admetre a tràmit al juliol la sol·licitud
per crear una comissió d’investigació sobre la fallida de Spanair,
que estarà presidida pel diputat de C’s Matías Alonso. Un cop
estiguin designats els diputats
que en formaran part –dos de cada partit– es podrà constituir,
després hauran d’aprovar un pla
de treball i les compareixences.
El PPC de Barcelona va reclamar
ahir una comissió d’Economia
extraordinària perquè Spanair
«ha fet que la ciutat deixi d’invertir 108,5 milions d’euros».

van fracassar les negociacions
amb Qatar Airways per a què
entrés com a soci industrial i
la Unió Europea va qüestionar
els fons aportats per la Genera-

litat, que ahir va anunciar que
recorrerà la condemna.
Esperant Qatar Airways
El jutge afirma que els consellers van intervenir de forma
«directa» en l’agreujament de la
insolvència quan, en veure que
l’entrada de Qatar Airways com
a soci industrial era inviable,
van seguir com si res, «venent
bitllets als usuaris i no pagant al
gener de 2012 un important i
significatiu deute vençut i exigible» i donant així una «aparença de solvència que es pot
qualificar d’irreal».
Per això, fa pagar 10,8 milions d’euros a Soriano, Michael Balint Szucs, Fira de Barcelona, Miquel Martí, Jordi Bagó, Josep Maria Benet, Josep
Mateu, Benny Zakrisson, Iticsa,
Catalana d’Iniciatives –que és
en fase de liquidació– i
Avansça. El jutge considera que

aquesta empresa pública de la
Generalitat era administradora de fet de l’aerolínia des que
va concedir un préstec inicial
de 56 milions d’euros per facilitar les negociacions amb Qatar Airways. En canvi, no creu
que es pugui atribuir aquesta
condició –d’administrador de
fet– a Iticsa, l’entitat creada per
canalitzar la inversió.
La sentència, que es pot recórrer davant l’Audiència de
Barcelona i el Tribunal Suprem,
és el punt i final de l’aerolínia
que va ser catalana durant tres
anys. El 30 de gener de 2009
–mesos després de l’accident
de Barajas–, la societat d’Iniciatives Empresarials Aeronàutiques, participada per institucions i empresaris catalans, va
adquirir el 80,1% de Spanair
al grup SAS per potenciar els
vols intercontinentals des de
l’aeroport del Prat.

El Ajuntament descarta
endurecer las multas por
nudismo y seminudismo
Recaudará más sanciones a
los no residentes. La Comissió de Presidència i Règim Interior del Ajuntament de Barcelona descartó ayer endurecer
las sanciones a los nudistas y
a los turistas que se pasean con
el torso descubierto, así como
eliminar el requerimiento previo que hacen los agentes de
la Urbana antes de multar.
En cambio, sí que se aprobó
elaborar un informe para aumentar la eficacia recaudatoria
de las sanciones que se imponen a los no residentes en Barcelona y que cometen infracciones por incivismo en la ciudad. Según el PPC, «solo se han
cobrado tres millones de los 31»
que debía haber ingresado el
Ajuntament por la ordenanza
de civismo. «Tenemos que encontrar un mecanismo para la
persecución y el cobro de las
sanciones a los no residentes»,

Canvis en
la mobilitat
a peu per
la Mercè
Aquest Mercè, entre el
diumenge 21 de setembre i el dimecres 24
de setembre i des de les
11.30 hores fins a proximadament les 15.00
hores, les vies d’accés a
la Plaça Sant Jaume
passaran a tenir un
únic sentit de circulació pels vianants que hi
transitin. Es tracta
d’una mesura en la línia de la que es va posar en marxa aquest
estiu a Gràcia. A banda,
el metro i FGC funcionaran sense parar les
nits del divendres 19,
dissabte 20 i dimarts
23 de setembre. Una
vintena de línies de
bus es reforçaran amb
cotxes addicionals les
tardes del 20, 21 i 24 i
s’ampliarà la capacitat
de les línies del passeig
Marítim els vespres
dels dies 19, 20 i 21 per
l’exhibició pirotècnica.

Subvencions a
la bici elèctrica
L’Àrea Metropolitana
subvencionarà
la
compra de bicis elèctriques amb 250 euros
a partir d’octubre.

reconoció Joaquim Forn, primer teniente de alcalde y responsable de Seguretat. Asimismo, defendió que los agentes
informen antes de multar al infractor en caso de nudismo y
seminudismo, ya que «puede
ser gente que no conozca la

Pasqual Maragall
La Fundació Pasqual
Maragall va presentar
ahir la campanya de
finançament Oblits
contra l’Alzheimer.

Conductor de
bus expedientat

89%

L’empresa gestora de
l’Aerobús ha obert un
expedient a un conductor enxampat xatejant pel mòbil amb
el vehicle en marxa.

de las multas
por incivismo no se cobran,
en muchos casos porque el
infractor no reside en la ciudad

normativa» y muchas veces estas situaciones se dan «en zonas
de frontera con la playa».
A propuesta del PSC, el
Ajuntament analizará la aplicación del artículo 83 de la ordenanza de civismo para ver cómo se ataja mejor el incivismo
de los turistas. R. B.

SEGONS

Fundació Gasol

PROTESTA EN LA SAGRADA FAMILIA.

Los vecinos del barrio salieron
ayer a la calle para denunciar «el crecimiento depredador del turismo masivo», con «proliferación de
tiendas de souvenirs y apartamentos turísticos». También reclamaron que el Ajuntament adquiera el
antiguo cine Niza para destinarlo a equipamientos, pero el Consistorio lo descarta. FOTO: JUAN LEMUS

El Casal dels Infants i
els germans Gasol integraran amb l’esport
infants en risc d’exclusió a Badalona, Sant
Adrià i Santa Coloma.
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La Fundación Pasqual Maragall inicia una campaña
para recaudar fondos contra el Alzheimer
INVESTIGACIÓN
El expresidente "se encuentra bien pero se desorienta y tiene problemas de visión"
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
La Fundación Pasqual Maragall de lucha contra el Alzheimer ha lanzado una campaña de concienciación y
captación de recursos económicos para poder seguir con sus proyectos e investigaciones en busca de un
tratamiento efectivo para la enfermedad, que actualmente afecta a 44 millones de personas en el mundo.
En rueda de prensa este miércoles, el presidente de la fundación, Jordi Camí, ha llamado a los ciudadanos a
"apoyar la luchar contra una enfermedad que va camino de convertirse en una epidemia mundial y que
implica el sufrimiento de millones de familias", así como a realizar donativos.
Para contribuir en la campaña, bautizada como 'Olvidos contra el Alzheimer' y en la que participan
numerosas caras conocidas, se pueden realizar aportaciones a través de la página web olvid_s.org y enviando
un SMS con la palabra 'OBLIT' al 28058.
A la presentación de la iniciativa han asistido el impulsor de la fundación, el expresidente de la Generalitat
Pasqual Maragall y su esposa, Diana Garrigosa, quien ha ensalzado la campaña, que arranca el domingo y
durará un año, y ha animado a los familiares de enfermos a "tomárselo con paciencia porque tienen para
rato".
El Alzheimer es una enfermedad que afecta a una de cada diez personas mayores de 65 años y a la mitad de
la población de más de 85 años: se estima que en 2050 se triplique la cifra de casos mundiales si no se
encuentra un tratamiento efectivo.
Se trata de una enfermedad que altera la vida de las familias, teniendo en cuenta que comporta entre 10 y 15
años de progresiva discapacidad y dependencia: "Quita tiempo de vida tanto a los enfermos como a los
cuidadores, que deben buscar ayuda", ha dicho Camí.
Por cada enfermo que vive en su domicilio hay un cuidador principal que dedica 15 horas al día a atender sus
necesidades, una tarea que asumen principalmente mujeres, que acaban sufriendo "altos niveles de estrés,
desesperanza y soledad", según ha reconocido Garrigosa.
"CAMINA MUCHO"
Preguntada por el estado de Maragall, Garrigosa ha dicho que "se encuentra bien pero se desorienta y no ve
bien, pero tiene en general una buena salud y aspecto gracias a que camina mucho".
"Él no olvida palabras ni nombres, sino que se pone la ropa al revés o lleva los platos al dormitorio", ha
dicho, y ha explicado que hace pocos días visionó la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona
1992 para rememorar aquellos días y mantenerlos en el recuerdo.
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La esposa de Pasqual Maragall destaca la capacidad de
generar voluntarios que aún tiene su marido
URL: http://www.eldiario.es/sociedad/Pasqual-Maragall-capacidad-generar-voluntarios_0_304120521.html
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
La esposa de Pasqual Maragall, Diana Garrigosa, ha destacado la "espectacular capacidad de generar
voluntarios y colaboradores que tiene todavía" el expresidente de la Generalitat y exalcalde de Barcelona.
Garrigosa, que preside la Fundación Pasqual Maragall, dedicada a combatir el Alzheimer, ha asistido a la
presentación de una campaña de sensibilización y recogida de fondos que protagoniza el propio Maragall
junto a personas anónimas y populares.
En el acto ha estado presente también Pasqual Maragall, que sufre esta enfermedad y que no se ha quedado
hasta el final.
Diana Garrigosa ha destacado el buen aspecto de Pasqual Maragall y ha explicado que "camina mucho, tiene
fuerza, anda deprisa", pero "está mas despistado en el espacio que en el tiempo".
"En el caso de Pasqual, no son ni las palabras ni los nombres o las personas lo que olvida, seguramente
porque es lo que más trabajó durante su vida. Aún, según qué nombre de personas que vemos le vienen a él a
la lengua antes que a mí", ha explicado su esposa a los periodistas.
Como ejemplos de los "olvidos" y "despistes" que el Alzheimer causa a Pasqual Maragall, Garrigosa ha
explicado que se puede poner la ropa al revés, no abrocharse todos los botones o, "en nuestra propia casa, ir a
llevar el plato a la cocina e ir al dormitorio".
Diana Garrigosa ha destacado que también ha perdido mucha capacidad de reconocer la forma de las cosas.
"¿Dónde está mi cartera? Encima de la mesa. No la veo. ¿Y las gafas?. Encima de la mesa. ¡Ah, sí!", ha sido
el dialogo que ha utilizado Diana Garrigosa para explicar los problemas cotidianos de "visión" que sufre
ahora el expresidente de la Generalitat.
Diana Garrigosa ha aprovechado su intervención para recomendar a las personas que como ella cuidan a
enfermos de Alzheimer "mucha paciencia, porque esto va para largo", que no se encierren en casa y que
busquen compañía, sobre todo de personas que estén en sus mismas condiciones.
Ha señalado que una de las cosas de las que se olvidan los afectado de Alzheimer "es de hacer. Pierden
iniciativa y hay que ayudarles a encontrar cosas útiles que hacer. Que vaya de excursión, que es bueno para
las piernas o que vea cosas antiguas".
También ha explicado que los recuerdos ayudan a recuperar. "La semana pasada estuvo viendo la película de
la inauguración y la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. Una persona que viene de vez en
cuando a hacerle compañía le iba preguntando: éste, ¿quién es?. ¿Te acuerdas de Mitterrand? Y él decía: sí,
sí", ha puesto como ejemplo.
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