
2 LAVANGUARDIA L A S E G O N A DIUMENGE, 3 NOVEMBRE 2019

Aquest investigador del
CSIC afirma que amb les
accionsindividualsnon’hi

haprouper revertir la nostra inge
rència en el clima. Davant l’actual
situació d’emergència, l’economia
hauriadeprendre consciència que
els recursos són finits, diu. /P.34

L’Institut de Cultura
de Barcelona
(Icub) va trigar un
temps a donar a co

nèixer un projecte que estava
cridat a ser un èxit, el de les do
nacions de pianos que gestiona
elMuseu de laMúsica de la ciu
tat.Elprojecteesva iniciar el fe
brerpassat,peròmainosembla
va un bon moment per presen
tarlo: o bé hi havia eleccions, o
bé començava l’estiu... La qües
tió és que des que dilluns passat
es va informar a través de la
premsa d’aquest nou sistema de
donarsortidaalpianodelafamí
lia–enquedenmoltsalshabitat

gesbarcelonins–quejaningúno
toca i ocupa espai a casa, benefi
ciant així entitats socials i cultu
rals,estàtenintungranressòala
ciutat.El telèfondelMuseudela
Música treu fum, i no paren de
rebre correus i consultes sobre
el tema. Amitjans de setmana ja
havien rebut 14 ofertes per do
nar un piano i 8 peticions per
rebre’n algun. El recompte de
moment és, doncs: 7 de col∙lo
cats, 18 en espera i pendents
d’avaluar per part del tècnic i 25
entitats en espera. Sense l’Icub
no seria possible, esclar, ja que
és qui finança la restauració i
transportdelspianos.

Les patologies cons
tructives tan comunes
en lesedificacionsdels
barris que van créixer

a les perifèries de les grans ciu
tats espanyoles als anys seixan
ta i setanta del segle passat, su
mades a la falta d’inversions en
lamillora i elmanteniment, d’a
quests immoble, han aflorat
sobtadament en un bloc de pi
sos de Badalona. L’amenaça de
sinistre totalde la fincadelbarri
de laSalutnohadeixat capaltra
alternativa que la demolició,
que es durà a terme en els pro
pers dies. El succés ha obligat a
desallotjar nombroses famílies

de l’edifici condemnat i d’algu
nesconstruccionscontigües.La
solució dràstica adoptada des
présdeconstatar la impossibili
tat demantenir apeudret el nú
mero 16delpassatgede laTorre
era inevitable, peròel que sí que
sembla que podia haverse im
pedit és l’haver arribat a aques
ta situació.Calexigir a lesadmi
nistracions competents en ma
tèria d’habitatge i en polítiques
socials, i també als propietaris,
un rigor més gran en la vigilàn
ciade les condicionsd’habitabi
litat perquè en el futur no s’ha
gin de lamentar autèntiques
desgràcies.
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TRES ‘ROSES’ AL DESERT. Tres dones travessen les dunes de l’hipnòtic desert de Chebbi, al Sàhara marroquí,
en la tercera i última jornada de la Trek Rose Trip, una cursa d’orientació per equips exclusivament femenina.
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E l municipi gironí d’Amer –d’on és natural Carles
Puigdemont– va declarar la seva independència
d’Espanya a finals de setembre, com recordava el
professor Albert Branchadell en un article al diari
Ara. En realitat, els regidors d’aquesta població es

van constituir en Consell Local per la República d’Amer, que és
“l’única institució local lliure i no sotmesa als podersde l’Estat es
panyol”, ivandeclararelseuterritori lliureisobirà.
El filòsof barceloní Francesc Pujols va escriure al seuConcepte

generaldelaciènciacatalanaque“quanCatalunyasiguireinaimes
tradelmón, lanostrareputacióseràtal, i l’admiracióquese’nsma
nifestaràarribaràatalscims,quemoltscatalansnos’atreviranadir
el seuorigen i es faranpassarper estrangers”. Peròmentrenoens
trobemenaquestmoment,seriainteressantnoperdre’nsenretòri
quesni endisbarats. Ja arribaràeldiaqueelmóns’extasiï amb les
genialitatsd’alguns.Mentrestant, es recomanael seny, lamesura i
la intel∙ligència.
Noésfàcilentendreoncondueixeldretadecidirdelsamerencs,

sobretot quan els catalans independentistes dubtenmolt seriosa

mentqueelprocésacabienla independència.D’acordambelson
deig anual de l’Institut de Ciències Polítiques, cada vegada són
menys els quehopensen.Concretament sónnomés l’11% (el 2015
arribaven al 17%) els que creuen que l’actual pugna amb l’Estat
conclourà en una república catalana. Un 26% opina que simple
ment s’acabarà abandonant el procés.De totesmaneres, esmanté
enun46%elpercentatgedelscatalansqueassegurenquevotarien
síenunreferèndum.
Contrasta l’accelerament que vol imprimir l’univers deWater

looalprocésambl’escepticismecreixentdels independentistes.O
potser és l’explicació a les seves presses. Els possibilistes d’aquest
mónestanexpectants. I tot iqueencarase’lsescoltapocpertemor
que els assenyalin com a traïdors, no és menys cert que al carrer
creix el pragmatisme per sobre del soroll
d’aquestsdies.FrancescPujols tambévaescriu
requearribaràundiaque“mésvaldràsercatalà
quemilionari”. Peròmentre arribaaquestadata
assenyalada,elmésrecomanableésunamicade
calmainocometreméserrors.

Màrius Carol
Director

El Col∙legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC),
que té com a degana As

sumpció Puig, ha organitzat una
exposició amb una selecció de
130 plànols i dibuixos per com
memorar els 50 anys del seu Ar
xiu Històric. / P. 44

Assumpció Puig
Degana del Col∙legi d’Arquitectes

L’alegria indescriptible
del capità de la selecció
de Sudàfrica de rugbi,

Siyamthanda Kolisi (28), en alçar
el trofeu com a campió mundial
de rugbi, simbolitza l’èxit d’un
país en la seva lluita contra la di
visió racial. / P. 64

Siya Kolisi
Capità dels Springboks

La policia de Hong Kong
va recórrer ahir a lleis ex
cepcionals sobre ordre

públic de l’era colonial britànica
per prohibir duesmanifestacions
que disposaven d’autorització, al
marge de les que van derivar en
incidents. / P. 10

Stephen Lo
Cap de la policia de Hong Kong
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