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Desallotjada una
acampada contra
pisos en una pineda

Detonat l’obús
trobat a les
illes Formigues

CASTELLDEFELS wEls veïns
que mantenien una acampa
da reivindicativa contra la
construcció de sis blocs de
pisos en una pineda pròxima
al castell de Castelldefels van
ser desallotjats ahir pels
Mossos d’Esquadra seguint
una ordre judicial. Una dona
va ser detinguda per desobe
diència als agents per haver
se saltat el cordó de segure
tat. Poc després, les màqui
nes van entrar als terrenys i
van començar la tala d’arbres
prèvia a l’inici de les obres
del controvertit projecte
urbanístic. / D. Guerrero

PALAMÓS wEls artificiers de
l’Armada van fer detonar ahir
l’obús que uns submarinistes
van trobar dissabte passat a
les illes Formigues. L’opera
ció per fer detonar el projec
til, situat a vuit metres de
profunditat, va durar quatre
hores i va comptar també
amb els GEAS de la Guàrdia
Civil i la policia local de Pala
mós. El trànsit de velers i
embarcacions de lleure va ser
apartat del perímetre de
seguretat. És la cinquena
intervenció de l’Armada al
litoral mediterrani aquest any
per causes similars. / B. Julbe
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Marc Buxaderas va recitar monòlegs al DHUB ahir durant l’acte de la Taula del Tercer Sector

Monòlegs per la inclusió
E L MI RADOR
Rosa M. Bosch

“Quan vaig néixer, unes quantes
neurones se’n van anar a prendre
cafè i ja no van tornar... Però això
no m’impedeix parlar pels des
cosits”, va deixar anar ahir amb
desimboltura i davant un auditori
d’unes 300 persones Marc Buxa
deras, un jove de 18 anys de
Manresa amb paràlisi cerebral
tetraplègica espàstica. En Marc va
ser el protagonista, al DHUB de
Barcelona, de l’acte commemora
tiu dels quinze anys de la Taula del
Tercer Sector Social, que aglutina
més de 3.000 entitats especialitza
des a atendre els ciutadans més
vulnerables.
Amb sentit de l’humor i un toc
d’acidesa, en Marc, que a més d’es
tudiant es presenta com a monolo
guista i conferenciant, va denunci
ar els errors d’uns a l’hora de fo
mentar la inclusió i va lloar els
encerts d’altres: “Vaig venir a Bar
celona a fer l’examen de la selecti
vitat en un bus gran, net... Encabat
vaig anar a la Diagonal per tornar a
casa i passen un, dos, tres, quatre
autocars. Cap no em puja, diuen
que no poden baixar la rampa, que
esperi el següent. Vaig haver de

tornaraManresaambtren. Dequè
serveix, tenir una rampa, si el con
ductor no sap posarla? Aquell dia
em va sortir la bilis sindicalista de
la pàtria dels discapacitats!”. Entre
el públic hi havia el president
Quim Torra, feliç per la retirada de
l’euroordre contra Carles Puigde
mont i els altres polítics catalans,
l’alcaldessa Ada Colau i la presi
denta de la Taula, Francina Alsina.
En Marc va trencar la monoto
nia que caracteritza les celebraci
ons protocol∙làries. Es va permetre
fer broma sobre els culs dels cata

L’humor reivindicatiu
d’un jove amb paràlisi
cerebral protagonitza
l’acte dels 15 anys de la
Taula del Tercer Sector
lans, els millors del món, segons la
seva visió des de la cadira de rodes;
va elogiar la gran feina dels profes
sors de la seva escola de primària,
l’Agrupació Sant Jordi de Fonollo
sa, i va censurar conductes com la
d’unasenyoraquevoliaobrirelseu
negoci, un centre d’estètica, sense
posar la preceptiva rampa. Davant
la pregunta del tècnic municipal
de perquè havia obviat un detall

tan important, la dona va contes
tar: “Jo no depilaré minusvàlids.
No els depilen a l’hospital? Amb
aquestafrasevaigentendreperquè
les urgències estan col∙lapsades”.
Si la resposta de l’esteticista evi
dencia que hi ha un llarg camí per
recórrer, la passió dels seus mes
tres encoratja l’optimisme: “Grà
cies a aquesta escola no m’he sentit
mai discapacitat del tot; vaig estar
normalitzat durant un temps, que
és també el que persegueix la Tau
la, la normalització de tothom. Pe
rò la patacada me la vaig endur a
l’institut: va ser com si entrés un
androide en una classe. Allà vaig
patir”.
En Marc va acabar proclamant:
“Poseu un discapacitat a la vostra
vida”, el títol dels monòlegs que re
cita en escoles i instituts des de fa
un any. Els seus pares li van fer
veure que tenia una vis còmica,
queseriaboqueconscienciéslaso
cietat de les dificultats amb què to
pen diàriament milers de persones
explicant situacions de la seva vida
quotidiana. En Marc es riu de si
mateix i fa reflexionar el públic.
Una recepta molt saludable per
què flueixi el missatge de la inclu
sió. La Taula acumula quinze anys
remant en aquest sentit.
En Marc va aprovar la selectivi
tat i el curs que ve començarà
Periodisme.c

El Col∙legi d’Advocats impulsa una
carta de drets digitals dels ciutadans
BARCELONA Redacció

Barcelona podria aprofitar la seva
condició de Mobile World Capital
per convertirse també en la capi
tal mundial dels drets digitals.
Aquest és l’objectiu que pretenen
assolir una sèrie d’entitats capi
tanejades pel Col∙legi d’Advocats
de Barcelona. Ahir va començar el
camí a la seu del col∙legi, on es va
celebrar un seminari per establir
les bases de la Carta de Drets de
la Ciutadania en l’Era Digital. Li
deren aquest projecte la degana
del col∙legi, Maria Eugènia Gay, i

el diputat responsable de la Co
missió de Transformació Digital
i president de l’Enatic, Rodolfo
Tesone.
La iniciativa parteix de la cons
tatació que la revolució digital
comporta moltes millores per a la
societat però també l’aparició de
seriosos riscos i amenaces per a
drets de les persones tan essenci
als com la intimitat, la privacitat i
l’honor.
El seminari va rebre la col∙labo
ració de la Mobile World Capital i
la participació de l’Enatic, la Uni
versitat de Barcelona, la Universi

tat Autònoma de Barcelona, la
Universitat Politècnica de Catalu
nyaBarcelona Tech, la Universi
tat Pompeu Fabra, el Servei d’In
clusió i Capacitació Digital de la
Conselleria de Polítiques Digitals
i Administració Pública de la Ge
neralitat, el MITSpain, la Barce
lona Tech City, l’Ifcla, l’Isaca,
l’Ascom, representants de l’advo
cacia i del món empresarial, l’In
cibe i la Comissió de Transforma
ció Digital del Col∙legi d’Advocats.
El procés de redacció de la Car
ta fixa la presentació el febrer de
l’any 2019.c
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L’estany de Banyoles forma part d’un dels itineraris

Vuit rutes de les comarques de
Girona combinen turisme i ciència
GIRONA wQuant de temps passa
des que s’extreu el suro d’una
alzina surera fins que torna a
recuperar l’escorça? De quin
animal és el crani més cotitzat
del Museu Arqueològic de
Banyoles? Quin procés químic
s’amaga darrere de l’elaboració
del formatge? A preguntes com
aquestes donen resposta les vuit
rutes científiques que la Funda
ció Catalana per a la Recerca
i la Innovació (FCRi) ha creat
per al Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, una inicia
tiva que combina turisme i
ciència a través de vuit itinera

ris, un per cada comarca gironi
na. Les rutes, pensades princi
palment per a un públic familiar
i en cap de setmana, es poden
seguir a través del portal Surt de
recerca per Catalunya. El direc
tor general de l’FCRi, Rafael
Marín, va destacar la importàn
cia de barrejar turisme i ciència
per arribar a més públic i ferho
de manera més atractiva. Per la
seva part, el director del Patro
nat, Ramon Ramos, va assenya
lar que el producte és una opor
tunitat per fer visibles recursos
que turísticament encara estan
poc explotats. / S. Oller

Cau una banda
de revisors
del gas falsos

Una plaga de
xinxes fa la guitza
als veïns

BARCELONA wEls Mossos
han detingut cinc integrants
d’una banda que es feien
passar per revisors del gas
o la llum per robar a avis i
que, en 29 casos, van sos
treure o van defraudar
95.000 euros. Telefonaven a
les víctimes i concertaven
una cita per a una revisió i,
amb el pretext de la devolu
ció d’un import mal cobrat,
aconseguien els codis de les
llibretes bancàries i feien
reintegraments d’alts im
ports dels comptes de la
gent gran. / Redacció

SABADELL wUna molesta
plaga de xinxes detectada fa
una setmana en un bloc de
pisos del barri d’Espronceda
de Sabadell ha acabat en
frontant els veïns amb
l’Ajuntament i l’empresa
concessionària de neteja
Smatsa. Uns 170 veïns de
manaran al Consistori que
assumeixi la fumigació dels
pisos afectats, que costa
uns 600 euros per família.
Des de l’associació veïnal
asseguren que se senten
“abandonats per l’Ajunta
ment. / P. Arenós

