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La UdG obrirà aquest
dissabte els laboratoris als
estudiants de secundària
per popularitzar la química
R. ESTÉBAN / Girona

EL PROGRAMA

J Per

al primer Dissabte
de la química, que tindrà
lloc aquest dissabte a la
Facultat de Ciències, s’han
inscrit 111 alumnes de
quart d’ESO i de primer
i segon curs de batxillerat
de diversos instituts de les
comarques de Girona. El
nombre d’inscrits ha sorprès agradablement el Departament de Química,
que amb la iniciativa pretén divulgar la realitat d’aquesta disciplina científica, perjudicada —diuen—
per la imatge negativa que
sol donar-ne la premsa.
«Sovint, les úniques notícies que la gent té de la
química són pel Prestige o
per la indústria contaminant», lamenten Anna Roglan i Miquel Duran, els
responsables acadèmics
del departament. Per divulgar la cara amable dels
laboratoris, desmitificar-los i explicar la feina
de recerca que es fa al campus de Montilivi, la UdG
es va posar en contacte
amb els instituts de secundària de la demarcació per
convidar-los a una matinal
de portes obertes, mig acadèmica, mig lúdica. Tot i
que insisteixen que no es
tracta de captar futurs estudiants, no amaguen que
un altre factor que els ha
animat a muntar el Dissabte és la possible crisi
de vocacions que es pot
produir per culpa d’haver-se rebaixat les hores
lectives de química a secundària. Una tercera raó
que justifica la convocatòria és la falta de relació
entre l’ensenyament secundari i la universitat, pa-

L’abstenció del Partit Popular
permet aprovar la modificació de les
tarifes de les zones blaves de Salt
La primera mitja hora d’aparcament passa de 10 a 15 cèntims i l’hora, de 70 a 60

10.15
eConferència L’arquitectura

molecular, química del segle
XXI, pel professor Miquel
Solà.
11.15
eVisita guiada als

laboratoris
11.45
eInici dels tallers: Inventor

molecular (modelatge
molecular per predir les
propietats de les
molècules); Disseny de
fàrmacs antisida
(determinació de
l’activitat farmacològica
d’una família de
compostos heterocíclics
aromàtics); Determinacions
diverses en mostres de vi
(acidesa total, contingut
de ferro, etc.);
Contaminació mediambiental
(determinació de fosfats
en mostres d’aigües i
adobs); La química sintètica
(la identificació de
components en
medicaments comuns: de
l’aspirina al cafè) i
Superconductivitat (un
metall màgic que no toca
de peus a terra)

lesa en l’avaluació institucional que ha fet el departament. En qualsevol
cas, la resposta ha superat
les expectatives. «Calculàvem que serien una vintena i, en canvi, s’hi han
inscrit 111 estudiants i hem
hagut de dir que no a molta
gent», diuen, satisfets, Roglan i Duran. El Dissabte
serà una experiència pilot
per a posteriors jornades
de divulgació que, de destinataris, no tindrà només
els estudiants de secundària, sinó la societat gironina en general.

EL PUNT X Dimarts, 18 de maig del 2004

MONTSE BARRERA / Salt

J L’abstenció dels dos regidors del
PP en el ple de l’Ajuntament de
Salt celebrat ahir va permetre la
modificació de les tarifes d’aparLa proposta es va aprovar
amb els vots de l’equip de
govern, CiU i ERC, i l’abstenció del PP, mentre que
el PSC, IPS-ICV i EUiIU
van votar-hi en contra. La
modificació de les tarifes
s’ha portat a terme a petició
de l’empresa concessionària
de les zones blaves, Giropark, en considerar que les
tarifes actuals eren «deficitàries». L’alcalde, Jaume
Torramadé, va qualificar de
«correcta» la modificació,
argumentant que les tarifes
a Salt, pel que fa a la primera mitja hora, són més
baixes en relació amb altres
municipis. Per la seva banda, els grups polítics van
argumentar el seu vot de
manera diferent. Mentre
que el PP ho va considerar
una modificació sense importància, el PSC va considerar que no quedava «degudament justificada».
IPS-ICV va mostrar-se contundent amb el seu vot contrari, argumentant que a
Salt les zones blaves «són
inútils» perquè s’haurien
d’aplicar al vespre i al migdia, «quan hi ha problemes
d’aparcament». EUiIU va
ser coherent en la seva posició respecte de les zones
blaves, dient que haurien
de tenir horari limitat. D’altra banda la regidora socialista Iolanda Pineda va
acomiadar-se del ple en renunciar al càrrec per motius
professionals i personals.

cament a les zones blaves del municipi. La modificació inclou una
puja de cinc cèntims la primera mitja
hora d’aparcament i una rebaixa de
deu cèntims la primera hora. D’a-

e El Safareig de les Dones estrena
imatge i nom. El Safareig de les Dones
de Salt estrena imatge, després de la recent acabada remodelació. Per la seva
banda IPS-ICV va presentar una moció
on demanava que El Safareig recuperés

questa manera, la mitja hora passarà
de costar 10 cèntims a costar-ne
15 i l’hora, de 70 a 60, i una hora
i mitja d’aparcament costarà un
euro.

el seu nom original Safareig d’en Jocaloves,
però l’alcalde va demanar deixar el punt
sobre la taula per tal que els tècnics ho
estudiessin. El nom de Jocaloves ve del
fet que als arbres de les deveses hi anaven
a dormir les aloves. / M.B.

El PP, contra el pla per a la integració
J Tots

els grups polítics del consistori
menys el PP van donar suport en el
ple a la creació de l’òrgan de participació
ciutadana anomenat Laos-Salt, Espai
per a la Integració i la Convivència,
que ha de substituir el Fòrum de la
Immigració. Aquest tema es va debatre
llargament després que ERC i EUiIU
van demanar al PP que reconsiderés
el seu vot contrari. Els republicans es
van mostrar fins i tot disposats a retirar

una frase en què es mostraven contraris
a donar les dades dels immigrants, si
aquesta condició servia perquè el PP
donés suport al pla. El PSC, IPS-ICV
i EUiIU van mostrar-se, però, en desacord a retirar el punt. Finalment l’alcalde va optar per a la proposta que
tingués major consens, i es va acordar
no retirar la frase per tal que una majoria
votés a favor del pla, fet que va deixar
el PP en minoria.

Antoni Llena dissenya l’escultura del
premi de l’Institut del Patrimoni Cultural
R.E. / Girona

J Una evocació de la victòria col·lectiva (materialitzada amb un cilindre
com els que s’utilitzen de
testimoni en les curses de
relleus) combinada amb
una invocació a la solidesa
natural i cultural del país,
(traduïda en una pedra)
són els arguments de Testimoni, l’escultura que Antoni Llena ha ideat com
a guardó del premi de
l’Institut del Patrimoni

Cultural (IPAC) de la
UdG. L’obra la van presentar ahir el mateix artista
i el director de l’IPAC, Josep Burch. En les dues últimes edicions del premi,
el guardó va consistir en
la mateixa medalla que la
UdG lliura en tots els seus
homenatges. A partir d’aquest any, el premi de l’IPAC tindrà personalitat
pròpia gràcies a aquesta
escultura. «Cada cop la pedra serà diferent, per tant,

es pot dir que seran peces
úniques», va fer notar Llena, que també és professor
de la universitat gironina.
En aquesta ocasió inaugural, el cilindre, fet d’acer,
està acompanyat d’un
fragment de pissarra. Com
a premiats de l’edició d’aquest any, seran els representants de la plataforma
Salvem les Valls els primers als quals es lliurarà
Testimoni. L’acte tindrà
lloc el dia 27.
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L’artista sostenint Testimoni ahir al matí, en la presentació del guardó. / R.E.

