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SOCIETAT

Amics de
la Gent Gran
comparteix 15
àpats de Nadal

SOCIETAT

Carles Salvadó
és escollit nou
president de la
Fundació puntCAT
El patronat de la Fundació
puntCAT ha escollit Carles
Salvadó, en representació de
la SOC-CAT, com a nou president de l’entitat, que afronta
una nova etapa després de les
pressions rebudes arran del
referèndum. La vicepresidència i la tresoreria les assumeix
Salvador Alegret, en representació de l’Institut d’Estudis
Catalans, i Saül Gordillo, de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, continua
com a secretari. “Amb la màxima autoritat pública legal de
la cultura catalana a Madrid, i
la legítima a Brussel·les, i amb
l’afegit que Trump vol posar fi
a internet com un servei públic de lliure i igual accés, la
Fundació puntCAT ha de fer
un pas endavant i constituirse no només com un referent
en la promoció de la cultura
catalana a internet, sinó també en la defensa de la internet
lliure”, indica el nou president
de l’entitat, que ara busca un
nou director general, després
de la marxa d’Eduard Martín.
■ REDACCIÓ

SOCIETAT

A presó un acusat
de tres robatoris i
abusos que drogava
les víctimes
Un jutge de l’Hospitalet de
Llobregat ha enviat a la presó
un veí de Barcelona, de nacionalitat xilena i de 33 anys,
acusat de tres robatoris i un
abús sexual, el qual usava un
fàrmac per alterar la voluntat
de les víctimes, tres dones,
segons va informar ahir la policia catalana, que no descarta
més afectades. La investigació es va iniciar el 2 de desembre, quan una dona va denunciar haver estat víctima
d’abusos sexuals d’un home
que va conèixer en un club
nocturn de Barcelona, i que va
abusar d’ella a casa seva, on
després de prendre un te no
recorda res. Altres dues víctimes van confirmar haver patit
robatoris. L’home va ser detingut al club, amb unes pastilles
a sobre. ■ REDACCIÓ

Dos participants del dinar d’ahir ■ FERRAN TABERNER

Alliberament dels samarucs i els llopets de riu, als Ullals de Baltasar ■ PARC NATURAL DEL DELTA

MEDI AMBIENT

Alliberen 3.500 peixos de dues
espècies amenaçades a l’Ebre
Tècnics del Parc Natural del
Delta de l’Ebre van alliberar
divendres als Ullals de Baltasar (Amposta) 2.000 samarucs (Valencia hispanica) i
1.500 llopets de riu (Cobitis
paludica), que han estat criats
en captivitat al Centre Ictiològic del parc dins el programa
que té en marxa de conservació i recuperació d’aquestes
espècies “amenaçades i vulnerables”. Segons el Parc, el
samaruc és un dels vertebrats
més amenaçats del planeta,

catalogat com en perill crític
d’extinció i, de fet, en tot el
món només es troba a les Terres de l’Ebre (delta de l’Ebre i
l’Ametlla de Mar) i al País Valencià. Per la seva banda, el
llopet de riu és una espècie
catalogada com a vulnerable i
a Catalunya només es troba a
la zona dels Ullals de Baltasar.
Aquest indret, òptim com a
reservori d’aquestes espècies,
està format per basses circulars en forma d’ull, d’aigua
subterrània originada a partir

de la pluja que cau a les serres calcàries properes del
Montsià i els Ports.
En l’alliberament, hi van
prendre part una vintena
d’alumnes de 6è de primària
de l’escola Soriano-Montagut
d’Amposta. Als exemplars alliberats, se’ls farà un seguiment
des del Centre Ictiològic, on
els crien. En els darrers anys
aquest centre ha aconseguit
criar i mantenir entre 7.000 i
10.000 exemplars de diverses
espècies. ■ REDACCIÓ

BARCELONA

TERRASSA

Aportació de l’Ajuntament
per investigar aplicacions
del grafè a empreses locals

Isabel Marquès rep més
del 77% dels 1.887 vots de
suport per repetir de síndica

L’Ajuntament de Barcelona aportarà 350.000
euros a l’Institut de Ciències Fotòniques per
col·laborar amb el desenvolupament de projectes relacionats amb el grafè, un material revolucionari per la gran flexibilitat i connectivitat que
presenta. El conveni vol ajudar a la innovació en
aplicacions industrials del grafè, especialment
en aquelles que puguin revertir en les empreses
de la ciutat. Així mateix es vol atreure a Barcelona i Catalunya fons europeus, congressos internacionals i inversions industrials relacionades amb aquest material i les tecnologies
quàntiques per situar Barcelona com a líder en
la investigació de productes d’alta tecnologia
basats en la fotònica. ■ REDACCIÓ

L’advocada Isabel Marquès repetirà amb tota
probabilitat com a síndica municipal de Terrassa en rebre el 77,2% del total de vots de suport
durant la jornada de consulta que es va fer dijous. En les diferents urnes que es van repartir
en diversos espais municipals es van recollir
1.887 vots i Marquès en va obtenir 1.457. En segona posició va quedar Jordi Estapé (169) i el
van seguir Roger Peiró (164) i José Miguel Sanz
(83). La comissió ciutadana de seguiment elaborarà una memòria final del procés que inclourà la valoració dels diferents òrgans que hi
han participat i l’alcalde, prèvia valoració de la
junta de portaveus, sotmetrà en el ple l’elecció
del candidat. ■ REDACCIÓ
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Carles Salvadó presideix la
Fundació puntCAT ■ EPA

L’associació Amics de la Gent
Gran celebra 30 anys de vida i
per commemorar-ho ha organitzat quinze àpats de Nadal,
des de dijous passat i fins
avui. Aquest és un dels actes
tradicionals per tal d’acompanyar les persones soles. Els
voluntaris de l’entitat participen en aquestes trobades i en
altres iniciatives, com ara trucar-los i anar-los a veure i donar-los afecte. ■ REDACCIÓ

