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Som set mil milions

L’

ONU ha decretat que avui, 31 d’octubre del
2011, naixerà l’habitant número set mil milions del planeta. Fa 1.000 milions, el 1999,
els insondables designis de l’estadística van
assenyalar un nen bosnià grassonet, que Kofi Annan va
agafar abillat amb la mortalla balcànica amb què allà emboliquen els nadons i que, amb 12 anyets, ha resultat ser
fan de Cristiano Ronaldo. Què hi farem. Tenint en compte que al món neixen més de 250 nens per minut, resultaria un miracle que l’elegit fos un dels nostres aborígens.
Aquí som experts en desenvolupament sostenible, en l’impacte que tindran sobre els recursos i l’ecosistema els
9.000 milions d’humanoides que serem el 2050. Demà
passat. Els emprenedors hispans, hereus d’una estirp capaç de fer florir ciment al mar mateix, són capaços de
resoldre els enigmes de Zygmunt Bauman. El filòsof polonès obsessionat amb els residus humans de la globalització: pàries, emigrants, refugiats, pobres recalcitrants que

malviuen en guetos involuntaris. L’hiperdesenvolupament posarà fi a aquests temors, de ben segur infundats.
Els occidentals deixarem de malgastar absurdament els
aliments. Els nostres centenars de milions d’obesos faran
dieta i deixaran de llençar menjar a les escombraries per
alimentar els més de mil milions de famolencs. Però, sobretot, impulsarem el desenvolupament creatiu. Com que
serem experts a implantar el tren d’alta velocitat entre la
Meca i Medina, perquè milions de pelegrins islàmics recorrin el desert a 300 quilòmetres per hora, proposarem
crear una xarxa de l’AVE que uneixi Vilafant amb Ulan
Bator. Així, via Girona, contribuirem a l’expansió immobiliària a Mongòlia. Repetirem els mateixos errors.

El president de l’Autoritat Portuària de Barcelona es manté ferm per tal
que l’accés ferroviari al port,
com a part del corredor mediterrani,
es construeixi amb
urgència i permeti
treure partit de
l’ampliació. VIURE

Ignasi Terraza
PIANISTA DE JAZZ
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El pianista Ignasi Terraza,
posseïdor d’un esplèndid
swing, presentarà en directe el
29 de novembre en el Festival de
Jazz els tres últims
discos del seu propi
segell, mostra del
bon moment del
gènere a Catalunya.
PÀGINA 33

Sergio García
JUGADOR DE GOLF
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INTERNACIONAL

La vida a Gaza

El sud d’Israel i la franja de
Gaza viuen un nou cap de setmana de gran tensió. La població d’un costat i de l’altre
es pregunta fins quan. PÀGINA 7
POLÍTICA

Purgues entre terroristes

Més d’una desena de membres
d’ETA van ser castigats amb
mesures disciplinàries en els
últims anys per la direcció
de l’organització terrorista
després de la ruptura de la
treva de l’any 2006. PÀGINA 14

EDITORIALS

CULTURA

El futur de Collserola; i, entre
altres assumptes, la benedicció
que representen les inversions
d’Endesa a Catalunya. PÁGINA 16

El cardenal Lluís Martínez
Sistach, arquebisbe de
Barcelona, va expressar ahir,
com és lògic, la satisfacció per
la decisió del jurat del premi
Comte de Barcelona d’atorgar
el seu guardó d’aquest any
al cardenal Bertone. PÀGINA 32

Els temes del dia

OPINIÓ

La tossuderia de la casa

Xavier Antich parla de la seva
època de joventut i de la seva
“peculiar tossuderia, marca de
la casa”, a propòsit de la frase
que li va fer veure que no s’havia equivocat quan va estudiar
Filosofia. Era la dedicatòria
d’un llibre: “Als que encara
creuen que en el fons del filosofar s’alça la llibertat”. PÀGINA 20

Satisfacció lògica

Un edifici
per al barri
Una sentència que anul·la
un pla especial que afectava
el barri de Navas permetrà
a Sant Andreu guanyar un
nou edifici al recinte fabril
de la Fabra i Coats. Un
equipament de nova creació,
situat al número 196 de
Gran de Sant Andreu, que
se sumarà a l’àmplia oferta
de serveis que ja hi ha.

TENDÈNCIES

El Hierro tremola

La sismicitat despunta amb
força a l’illa d’El Hierro, que
s’enfronta a un altre procés
volcànic tres setmanes després
que es produís una erupció submarina a poc més d’una milla
de la costa. Fins a primera hora
de la tarda d’ahir s’havien registrat 46 moviments, quatre dels
quals es van notar: dos de magnitud 3,2 i dos més, de 3,9 a
l’escala de Richter. PÀGINA 24

Google ressuscita el
seu projecte de tele
Google ressuscita el seu projecte de televisió.
En el seu dia no
va tenir èxit,
però ara torna a
la càrrega amb
un pla millorat.

ESPORTS

El líder

El Barcelona Regal és el nou
líder de la Lliga Endesa després
de la cinquena jornada. La victòria a Fuenlabrada, en un partit
en què els blaugrana van anar
clarament a la baixa en la producció ofensiva, cosa que els va
posar en un petit problema
(53-60 a un minut del final), es
va combinar amb la primera
derrota de l’Unicaja. PÀGINA 49
ECONOMIA

Les caixes catalanes

CiU, PSC, ERC i ICV han
aprovat una resolució al
Parlament en què insten la
Generalitat a defensar que es
mantinguin a Catalunya els
centres de decisió de les caixes
d’estalvis catalanes. PÀGINA 63

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

Tres vegades consellera

Investigar la violència

Q

ui es resisteix a descansar una mica més aprofitant el pont de Tots Sants? Els polítics ho tenen
difícil aquests dies. No només perquè alguns
han d’anar a actes que tenen lloc en dies festius,
sinó perquè a més a més estem immersos en una campanya electoral i alguns d’ells han d’anar a activitats del
seu partit. Però al Govern s’han organitzat alguns torns
per, almenys, provar d’agafar-se uns dies en aquest començament de novembre. Així, el conseller Felip Puig,
que va afegir a Interior la cartera de Salut entre el 27 i
el 29 d’octubre, podrà gaudir d’uns dies de descans –si
no passa res d’imprevist– des d’ahir, diumenge, fins
demà, i reincorporar-se dimecres al seu despatx. Les
seves funcions les assumirà Joana Ortega, vicepresidenta i consellera de Governació. Però és que a més
Ortega acumularà aquests dies ni més ni menys que
una tercera cartera, la de Justícia, a causa de l’absència
de la consellera Pilar Bozal.

E

n un context de violència creixent i davant el panorama desolador de maltractament contra dones
i infants, el tancament del Centre Reina Sofia de
València és una molt mala notícia. Aquesta institució,
dedicada des del 1997 a l’anàlisi de diverses formes
d’agressió. duia a terme una valuosa tasca de sensibilització a la societat amb l’objectiu de reduir els actes de violència. Sense anar més lluny, des que va començar l’any
més de 50 dones han perdut la vida a les mans de les seves parelles, una xacra que no s’atura. I encara no s’ha
resolt què ha passat amb els petits Ruth i José, desapareguts fa tres setmanes a Còrdova. O més recentment, el
triple homicidi comès aquest cap de setmana a València
per un veí aparentment “encantador i normal”. Aprofundint en les bases de l’agressivitat i de la violència, siguin
biològiques, psicològiques o socials, es podrà avançar en
la reducció d’aquestes taxes escandaloses. Aquest centre
ha realitzat una vintena de treballs sobre la temàtica.
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El golfista castellonenc
(31) està refent la seva carrera. Ahir va aconseguir al Masters d’Andalusia el seu segon
triomf consecutiu i
gràcies a això recupera una plaça entre els vint millors
de la classificació
mundial. PÀGINA 53

Núria Raja

PROPIETÀRIA DE PAPERERIA RAIMA

c

Núria Raja, propietària de
Papereria Raima, ha sabut
adaptar el seu negoci a les necessitats dels clients i sobreviure
així a la crisi. Als
seus establiments es
poden trobar avui
dia fins a 1.200 tipus
de paper diferents.
PÀGINA 63

Baixar al-Assad
PRESIDENT SIRIÀ

c

Al-Assad (46) va advertir la
comunitat internacional
que una intervenció a Síria es
convertiria en un altre Afganistan i que l’intent
de dividir el país
seria com iniciar un
terratrèmol que s’estendria per tot Orient Mitjà. PÀGINA 6

EI web de
VIDEONOTÍCIA
Als 94 anys exposa per primera
vegada els seus collages eròtics.
VIDEOENTREVISTA
“Vull ser un artista més romàntic”, afirma el mexicà Cristian
Castro.
L’ECONOMIA ÉS DIFÍCIL
Endurir les penes redueix el
crim?
ELECCIONS GENERALS
Consulti l’especial informatiu
sobre les eleccions generals a
Espanya del pròxim 20 de novembre.

