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La sida es va
escampar pel
món des d’Haití
El virus de la sida es va escampar pel món des d’Haití,
on va arribar procedent d’Àfrica a mitjan anys seixanta,segons un estudi de la Universitat d’Arizona (UA). La troballa, que tira per terra les hipòtesis que el VIH va emigrar directament des d’Àfrica a Estats Units, és el resultat d’una
investigació internacional dirigida per la UA i serà publicat
per la revista nord-americana
Proceedings of the National
Academy of Sciences. Segons
l’estudi, la ruta seguida pel virus pot ser d’extraordinària
ajuda per controlar la malaltia
que genera, la síndrome d’immunodeficiència adquirida, i
conèixer la seva evolució. «El
principal repte per desenvolupar una vacuna contra la sida
és la gran diversitat genètica del
virus», assenyala un dels responsables de l’estudi, Michael
Worobey.–Efe

NECROLÒGIQUES
왘 Manresa
–Josefa Garcés Duerto ha
mort a l’edat de 96 anys.
Era vídua d’Agustí Salamero Garcés. La cerimònia
de comiat se celebrarà avui,
dimecres, a les 11 del matí,
a la Sala Montserrat de Funerària Fontanova de Manresa.
왘 Cardona
–Roser Caus Clotet ha
mort a l’edat de 84 anys. El
funeral per la seva ànima se
celebrarà avui, dimecres, a
les 11 del matí, a l’església
parroquial de Cardona.

Més de 200 santvicentins estan assajant el ball de gitanes
Un total de 220 balladors estan assajant aquests dies a Sant Vicenç de Castellet el tradicional ball de gitanes,que escenificaran durant la Fira Mediterrània diumenge vinent a Manresa.Aquesta serà la primera vegada que les gitanes de Sant Vicenç es ballaran en un escenari de fora del poble des de la seva recuperació,
els anys noranta. El desplaçament dels 220 balladors fins a Manresa s’ha resolt amb un acord amb Ferrocarrils de la Generalitat, que habilitarà dos combois exclusivament per traslladar els santvicentins.

ARXIU PARTICULAR

Sant Joan de Vilatorrada
homenatja la seva gent gran
Cal Gallifa es va fer el reconeixement a 29 avis, que va ser a càrrec
de representants del Casal i de
l’Ajuntament. En acabar l’acte
oficial va arribar el torn del grup
Les Oliveres, format per integrants del Casal, que van oferir
una actuació musical. La festa va
acabar a la tarda amb un ball
amb el duet Orfeus.

Un dels avis homenatjats recull la placa commemorativa

El Casal de Gent Gran de Sant
Joan de Vilatorrada va homenatjar la gent gran del poble amb un
cap de setmana ple d’activitats
lúdiques i també oficials. El dissabte dia 20 es va celebrar una
missa cantada amb la coral Casa
Nostra i després hi va haver ball a
Cal Gallifa amb l’orquestra Lisboa Zentral Cafè. L’endemà, a

El 38 % dels espanyols fa
exercici físic o practica esport

Troben un nou lloc per millorar
el rendiment dels marcapassos

Un estudi elaborat per Havas
Sport, encarregat per Sport
Cultura de Barcelona i fet públic ahir a Madrid, mostra que
el 38,4 % dels espanyols fa alguna activitat física o esport.
Aquest treball té el títol
d’«Estudi sobre la salut fisicoesportiva dels espanyols» i està
basat en un estudi previ,més ex-

haustiu i desenvolupat de l’any
2005 pel CSD, amb 8.500 enquestats. Els resultats presentats indiquen, a grans trets, que
a Espanya existeix un «bon nivell de pràctica esportiva». El
treball també revela que els homes practiquen més esport que
les dones, encara que elles són
més constants. –Efe

Creix el nombre de nounats
amb malformacions a la Xina
Cada 30 segons neix un nadó
amb malformacions a la Xina,
on els defectes de naixença han
augmentat el 40 % des del 2001,
amb una de cada deu llars afectades, segons dades oficials. Els
nens que neixen amb defectes
han passat de 104,9 per cada
10.000 nounats fa sis anys a
145,5 l’any passat, un augment
que les autoritats relacionen

principalment amb factors mediambientals. Les xifres proven
la correlació de defectes de naixença i factors de medi ambient
geogràfic, ecològic i econòmic com per exemple la proximitat
a unes mines de carbó i el nivell
d’educació i salut, segons va
concretar An Huanxiao, director de planificació familiar a la
província de Shanxi.–Efe

La Unitat d’Arítmies i Marcapassos de l’Hospital Juan Ramón
Jiménez de Huelva ha descobert
un nou mètode que millora el
rendiment del cor en col·locar el
marcapassos en un lloc diferent
del tradicional. Els autors de la
investigació,Rafael Barba,Pablo
Moriña i José Venegas van presentar en roda de premsa aquest

Jutgen un cas de
falsificació virtual
a Second Life
Sis comerciants han portat davant els tribunals de Nova York
un particular per falsificar els
seus productes i violar les normes
de protecció de marques i drets
d’autor, cosa que no seria rellevant si no fos perquè el presumpte delicte ha tingut lloc a Second
Life, un món completament virtual format per gairebé deu milions d’habitants. –Efe

mètode pioner al món. Els investigadors han demostrat que és
possible col·locar l’elèctrode del
marcapassos de manera permanent en un lloc diferent de l’habitual –al punt d’entrada del sistema elèctric del cor– i que d’aquesta manera s’aconsegueix un
funcionament del cor molt similar al natural.–Efe

왘 Sant Vicenç de Castellet
–Mercè Isanta Finestres ha
mort a l’edat de 77 anys. El
funeral per la seva ànima se
celebrarà avui, dimecres, a
la 1 del migdia, a l’església
parroquial de Sant Vicenç
de Castellet.
왘 Santa Maria d’Oló
–Roser Rodoreda Jubany
ha mort a l’edat de 92 anys.
El funeral per la seva ànima se celebrarà avui, dimecres, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Santa
Maria d’Oló.
EFEMÈRIDES
Tal dia com avui:
–1517: Luter comença a
Wittenberg (Alemanya) els
seus atacs a l’Església de
Roma, amb la qual cosa
s’inicia la reforma protestant.
–1918: fugida de Carles I,
emperador d’Àustria i rei
d’Hongria, després de produir-se la revolució austrohongaresa.
–1924: se suprimeixen les
autoritzacions per a l’explotació dels jocs d’atzar a
Espanya.
–1978: aprovada la nova
Constitució espanyola per
les Corts. La Carta Magna
seria ratificada el 6 de desembre pel poble espanyol.
–1986: el govern espanyol
rehabilita els militars de la
Unió Militar Democràtica.

10è aniversari de la mort de

Josep Fàbregas
Ballonga
Morí el dia 31 d’octubre del 1997
A. C. S.
Romandràs en la memòria dels qui hem viscut
a prop teu, mentre tu des de la Glòria reposes
en la Pau de Déu. Esposa, fills i néta.
Manresa, 31 d’octubre del 2007

