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Coses de la vida

DISSABTE
4 D’ABRIL DEL 2009

EL DIA AL DIA

FARMÀCIES

TELÈFONS

Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Urgències mèdiques
061
Creu Roja
93.300.65.65

Clínic
Sant Pau
Vall d’Hebron
Sant Joan de Déu

93.227.54.00
93.291.91.91
93.274.60.00
93.280.40.00

Emergències
Mossos d’Esquadra
Guàrdia Urbana
Policia Nacional

112
088
092
091

el Periódico 39

Síndic de Greuges 900 124.124
Bombers-urgències
080
Serv. Funerari BCN 902.076.902
Inf. Renfe
902.24.02.02

Inf. aeroport
Inf. port
Ràdio Taxi
Taxi Minusv.

93.298.38.38
93.298.60.00
93.303.30.33
93.420.80.88

ruta en bici

al gra

De Deltebre a la
desembocadura
de l’Ebre

Joan Lara
Amat León
Investigador
de la UB

mirador
pont

INICI
I FINAL

11.00
‘COM PENSAR LA
GLOBALITZACIÓ?
Ateneu Barcelonès.
Canuda, 6.

EXPOSICIONS
La Jonquera El Museu de l’Exili
inaugura l’exposició Els passos de
frontera, d’Alfredo Mauve. Major, 43.
A les 13.00 hores.

FIRES
Castelló d’Empúries El Port
d’Empuriabrava celebra la 21a Fira
del Vaixell d’Ocasió. De 10.00 a 19.00
hores. Gratuït.

LLIBRES
Narrativa Presentació de Mort a
Girona, de Miquel Fañanàs.
L’acompanyaran Anna Pagans i Lluís
M. de Puig. Museu d’Història de la
Ciutat. Força, 27. A les 12.30 hores.

Lleida
EXPOSICIONS
Esterri d’Àneu Inauguració d’Estesa
d’Espurnes, de Rosa Vilalta.
Ecomuseu. 19.00 hores.

«Les solucions a la crisi les estan
proposant els qui l’han causat»
SONIA GARCIA GARCÍA
BARCELONA

Nascut a Barcelona (1970), Joan Lara Amat León és investigador de Filosofia del Dret i Política i realitza
la seva tesi doctoral sobre el Neoconservadorisme: implicacions en el dret, la
política i l’ordre internacional. Al cicle
Com pensar la globalització?, organitzat per l’Ateneu Barcelonès, parla
de Somnis imperials, malsons globals.
–¿Quins són aquests somnis imperials i qui els somia?
–Creure en la possibilitat de dominar i controlar el món. És evident
que és un model dels Estats Units,
però Europa no hi està gaire lluny,
malgrat que el repartiment de papers ha sigut de policia bo i policia
dolent.
–¿En què consisteix el discurs
neoconservador?
–El discurs sobre la defensa dels
drets humans legitima les intervencions en alguns països. Ha configu-

rat unes pràctiques que condicionen
la política internacional i nacional
durant la major part d’aquesta primera dècada. El balanç es resumeix
en una paraula: crisi.
–Llavors, ¿com es legitimen
aquests discursos?
–El Consens de Washington, el
1990, és el punt de partida del neoliberalisme, i per això hi ha les polítiques de Reagan i Bush, que a Espanya va copiar Aznar. Però no s’ha de
perdre la perspectiva històrica.
–¿D’allà vénen els malsons?
–Sí, i la continuació de la retòrica del
discurs per mantenir les intervencions militars. No entrarem en una
època de pau.
–I, a més, la crisi...
–Encara que hi hagi més diners en
moviment, no s’acabarà la crisi tan
fàcilment. Les mesures les estan proposant els mateixos que l’han creat.
Són mesures subsidiàries per reconsiderar l’economia, no per pagar els
plats trencats del neoliberalisme.

Tarragona
FIRES
Cunit Sisena xatonada de Cunit al
romànic, amb mercat medieval,
concursos, desfilades, tallers i
demostracions. Plaça de Catalunya.
De 10.00 a 19.30 hores.

LLIBRES
Ascó Presentació del llibre El
Baphomet i la taula esmaragda, de
Miquel Esteve. Ajuntament. Hospital,
2. A les 18.00 hores.

els divendres

DE BOTIGUES

Cascos de disseny i tocats
Res és accessori és el lema d’Aïta,
marca de referència en els complements de dona. No fa ni tres anys
va revolucionar el concepte de les
botigues d’accessoris, amb un plus
de qualitat i sofisticació. Va intro-

duir cascos de moto de disseny, combinats amb bosses de pell de la mateixa col.lecció. Els imaginatius fulards de lli i cotó també són el seu
punt fort. Ara hi destaquen els barrets de cerimònia. E. FUENTES

Aïta. Calvet, 36. 93.209.22.06 / Bisbe Sivilla, 43. 93.417.78.81. www.aita.es

S’han privatitzat els beneficis i
s’han socialitzat les pèrdues. I les
pèrdues les paguem tots amb els
nostres impostos.
–Llavors, ¿el discurs del G-20 a
Londres?
–És encara molt recent. Al marge
de les bones intencions, se n’haurà
de veure l’aplicació pràctica. Les
conclusions del G-20 són bastant
tímides i tampoc s’anuncia un canvi dràstic, només mesures pal.liatives que ens poden portar a una crisi més profunda.
–¿Quines aplicacions té tota
aquesta teoria.
–Li poso un exemple. Ara els estudiants, fins i tot els d’enginyeria,
no troben feina, no hi ha indústries
ni empreses que els puguin contractar.
–¿I en matèria política?
–Vivim sota un model polític de
caràcter elitista que reclama poca
participació dels ciutadans en les
decisions. H
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ARNAU BACH

Girona

Bassal del
Canal Vell

Els
Horos

Des de l’Ecomuseu del delta de
l’Ebre, situat a la població de Deltebre, s’inicia aquesta ruta (itinerari 2)
pel carrer Girona. Se superen dos
senyals de stop (km 0,5 i 0,9) fins a
connectar a l’esquerra amb el GR-99
de Camins Naturals. Es continua
pels carrers Riu Ebre, avinguda Generalitat i passeig Reinosa fins al
passeig Fluvial (2,7 km), que se segueix a l’esquerra en paral . lel a
l’Ebre.
Creuem a la carretera de Riumar
fins a arribar al canal de l’esquerra
de l’Ebre. S’abandona el GR-99 i tirem recte per una pista fins a enllaçar amb el camí del Toll (7,7 km),
on es trenca a l’esquerra per accedir
al mirador i la bassa del Canal Vell
(8,9 km). Es torna a l’últim encreuament i es continua a l’esquerra fins
al final del Penal (10,3 km), des d’on
continuem a la dreta seguint recte
cap a la platja de la Bassa d’Arena.
Al quilòmetre 12,5 se segueix
obligatòriament a l’esquerra. Quan
arribem a la platja girem a la dreta
fins a la urbanització Riumar (14,9
km). Pel passeig Marítim s’arriba al
començament del carril bici del Garxal (16,3 km). Un camí permet accedir a un mirador (uns 400 metres,
aproximadament) del Garxal i, una
mica més endavant, s’arriba al far
(17,8 km), punt on l’Ebre desemboca
al mar.
Finalment tornarem, sempre
avançant en paral.lel al riu, fins al
GR-99 (20,5 km), que ens tornarà a
conduir per un carril bici a Deltebre
(32 km) i a l’Ecomuseu, lloc on hem
començat aquesta excursió. JOAN
PORTELL RIFÀ

