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Allò previst, adéu petjades
na gran làmina de paret de l’antiga mina de carbó Fumanya
sud (a cel obert) s’ha desprès i
s’ha esllavissat. És una de les
parets que reuneix més petjades de dinosaure de tot Europa. N’hi ha ﬁns a 2.200 de
comptades . Ara se’n podran veure unes
quantes menys. El jaciment ha donat resultats molt interessants als estudiosos paleontòlegs i, durant molts anys, els pobles
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de l’entorn ho ha estat vist com un espai
amb moltes possibilitats per ser un important centre d’interès turístic. Ha quedat tot
en no res, ﬁns ara. Els estudiosos han trobat
vies de subvenció i ajut per traslladar-se a
altres indrets, i la part política no ha acabat
de decidir-se a prendre les regnes de la
gran paret. Amb anys i milers d’euros hem
construït un centre d’interpretació que no
s’ha arribat a obrir mai. I el més important

avui: ningú no ha fet res deﬁnitiu per protegir les petjades. Ens hem quedat, com a
país, en la part teòrica, la dels estudis de
possibilitats per poder intervenir. Els advertiments que els tècnics han fet ﬁns ara sobre els perills de l’erosió s’han anat complint. Primer perquè aquest fenomen natural de l’erosió va fer que les petjades anessin perdent la seva deﬁnició ﬁns a esdevenir forats de morfologia indeﬁnida. I, en segon lloc, per la mateixa esllavissada, que no
seria estrany que, en breu, afectés altres
parts de la mateixa paret. Cal veure que no
hi hagi perill, cal estudiar l’esllavissada i cal
decidir com protegir la paret, si no volem
que les petjades quedin només als llibres.
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Aquest ruc és seu
l programa més esquerranós de la televisió
més esquerranosa dedica un programa al
15-M i, per donar-li encara més
èmfasi, trasllada el plató a la Puerta
del Sol. Qualsevol a qui la natura
hagi donat un cervell de mida superior a la del mosquit s’adona que
una atenció tan preferent ha de ser
aplaudida per qualsevol que simpatitzi amb el 15-M o amb els seus
hereus. Tanmateix, tan clara demostració de complicitat televisiva
és denigrada per un escamot que
avergonyeix la presentadora en directe amb crits i pancartes. Els que
cridaven eren una minoria, és clar,
però aquesta és la minoria que
acostuma a marcar el pols, el nivell i
el clima en els moviments contestataris. Al sector periodístic tots hem
viscut situacions idèntiques:
aquells a qui nosaltres fem visibles
permeten que el més ruc de la tribu
cremi els ponts només perquè li encanta l’olor de gasolina. I els que tenen dos dits de front no fan res perquè és ruc, sí, però és dels seus.
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L’estirabot
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«Vaig visitar els
familiars de les
víctimes perquè
em va donar la
gana i a canvi de
res». Així explica la
reunió després de l’accident de València.
Que s’ho cregui a qui doni la gana.

Milions de sardines mortes a la platja, i no se sap per què

DIMARTS, 17 DE MAIG DEL 2016

 Una immensa catifa de sardines mortes s’estén en una platja de Queule, a Xile, després que com a mínim dues vegades de manera espontània
milions d’exemplars, milers de tones, hi hagin anat a parar el darrer mes. No és el primer cop que passa en aquesta zona, i se n’ignoren els motius.
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Fil per randa
DOS EN UN: BARÇA I GITANES
Sant Vicenç va celebrar diumenge el 25è aniversari de
la recuperació del ball de gitanes



amb rècord de dansaires: 320 participants de 14 colles diferents en
una edició que també va servir
per retre homenatge als pioners
que fa dues dècades i mitja van
recuperar aquestes danses. Just
abans de la ballada surten a la

plaça els gegants de Sant Vicenç,
el Marià i la Paula, acompanyats
dels grallers. Diumenge, també. I
com que era un dia per celebrar, i
no només els 25 anys de danses,
els grallers van tocar les primeres
notes de l’himne del Barça. Només

van ser uns segons, suficients
perquè els més atents se n’adonessin, perquè, molt hàbilment,
van continuar amb la melodia prevista. Un detall per homenatjar,
també, el títol de lliga que el Barça
va guanyar dissabte.
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