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Tot a punt per
l'enlairament de
l'Endeavour
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Cultura i espectacles
Música

Aquest
dilluns
el
coet
espacial
Endeavour i sis astronautes de la NASA
emprendran el seu viatge a l’estació
espacial internacional, per tal de dur a
terme el muntatge de les dues últimes
grans parts de la instal•lació. El tret de
sortida, programat per dissabte passat,
va ser ajornat a causa d’una onada de
núvols que violaven les mesures de
seguretat. La missió coincideix amb
l’anunci de dilluns passat per part del
President dels Estats Units Barack
Obama sobre l’abandonament de la
cursa per tornar a portar l’home a la
lluna. A partir d’ara els Estats Units
pretenen deixar el transport espacial en
mans del sector privat i enfocaran la
seva política en la busca de la tecnologia
necessària per dur a terme la futura
exploració humana de Mart. La NASA
compta cada any amb un pressupost de
18 bilions de dòlars.
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L'entrevista

Enquesta
Pregunta de la
setmana:
"Què et sembla el
cànon de la SGAE per
la música en públic?"

Votacions:
Molt just.
És una barbaritat.
Una norma poc
democràtica.

Votar

Resultats:
Molt just.
0%

És una barbaritat.
67%

Una norma poc
democràtica.
33%
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Residus a
Collserola?

Miracle del Sant
Dubte, 1010-2010

20 anys de
l’alliberament de
Mandela

Francesc Barriga i Pérez
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El Tribunal Suprem ha deixat
en paper mullat una decisió
del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de l’any
2005 i ha obert la possibilitat
que part dels residus de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
vagin a reomplir una antiga
pedrera de Collserola. Es
tracta de la zona coneguda
com la mina Berta, entre Sant
Cugat del Vallès i El Papiol i
en ple parc natural. La
iniciativa, ben vista tant pel
propietari del terreny com per
l’Àrea Metropolitana preveu
portar part dels residus des
de la Zona Franca i altres
ecoparcs del territori; ara bé,
grups
ecologistes
i
l’Ajuntament
del
Papiol
rebutgen aquesta opció ja que
estan preocupats per una
possible contaminació de les
aigües i el sòl de part del
parc. La sentència del Suprem
és un precedent per tal de
reomplir i recuperar espais
d’antigues mines o pedreres
amb residus urbans; convé
recordar que cada dia es
produeixen pràcticament 1,5
quilos de residus per habitant
a la Barcelona metropolitana.

Ivorra commemorarà aquest
any el mil•lenari del miracle
del Sant Dubte, el primer
miracle
documentat
de
Catalunya. S’explica que l’any
1010, durant la guerra entre
els comtats catalans i les
tropes mores, el capellà
d’Ivorra mossèn Bernat va
dubtar sobre la presència de
Jesucrist a l’Eucaristia, la qual
cosa va provocar el fet
miraculós: el vi que contenia
el calze va convertir-se en
sang i va començar a brollar
tot tacant les tovalles. El
Bisbe d’Urgell, en ser advertit
del fet, va desplaçar-se fins a
Ivorra per prendre el calze i
les tovalles i endur-se-les a
Roma. Allí el Papa Sergi IV va
signar la butlla pontifícia per
certificar que es tractava d’un
miracle, tot oferint al poble
una sèrie de relíquies que
encara es conserven –i es
poden veure- al reliquiari de
la recent restaurada Església
de Sant Cugat. També s'hi
conserva la butlla pontifícia
original i redactada en llatí.

El 1964 Nelson Mandela fou
condemnat
a
cadena
perpètua, tot confinant-lo a la
pressó de Roben Island fins a
la fi dels seus dies. Aquest fet
fou
voluntat
del
primer
ministre d’aquell moment,
Hendrik Verwoerd, qui va
intensificar l’apartheid que ja
havia estat instaurat al 1948
pels anomenats “afrikàners”.
Aquests bòers, que formaven
part
del
Partit
Nacional,
controlaven tot el poder a
Sudàfrica,
hi
col·locaren
l’afrikàner com a llengua
cooficial
amb
l’anglès,
decretaren que els negres no
eren ciutadans de Sudàfrica, i
dividiren la població en quatre
grups
ètnics.
Als
anys
vuitanta
el
món
sencer
cridava unit “Free Nelson
Mandela!”
i
demanava
l’excarceració definitiva. Al
1990, ara fa vint anys, el nou
president De Klerk es proposà
d’acabar amb la supremacia
blanca, i alliberà els presos
polítics, entre ells Mandela. Al
1994, Mandela es convertia
en el primer president negre
del país, i amb ell Sudàfrica
tornava a respirar amb més
llibertat.
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