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La dos

LLETRES

AL TWITTER

LA FOTO DEL DIA
REUTERS/CRISTOBAL SAAVEDRA

ÀTOM = BIT?
Als EUA, sense internet, «és
difícil trobar casa (ja no hi ha
cartells al carrer que n’anuncien
el lloguer) o demanar feina»
ntro esbufegant i una mica
atabalada, però després
d’anar topant amb la meva
bossa pel passadís més estret del món, localitzo el número i lletra que m’han assignat. És el meu seient. Hi deixo la bossa de mà i la jaqueta i, fent exercici de bíceps, col·loco l’altra bossa a l’altell. Finalment m’assec.
El meu veí per unes hores ja hi és. Em
diu bon dia. Li contesto i penso que he
tingut sort que m’hagi tocat al seu costat. És educat i ben plantat. Llegeix el
New York Times. Dedueixo que és
nord-americà tot i que el seu «bon dia»
gairebé ni tenia deix.
En lloc de premsa jo escodrinyo
Twitter, però no puc evitar mirar de reüll el seu diari. És tan gran que no he
de fer gaire esforç per llegir frases senceres. M’ha captat l’atenció una notícia on es parla de donar gratuïtament
«smartphones» a indigents. Es tracta
d’un programa de Califòrnia, Mobile4All, per a persones sense sostre. Les
empreses fan donacions: Google els
aparells, BetterWorld Wireless permet
connexions a baix preu o Zendersk ha
dissenyat una app per localitzar menjadors socials. Els telèfons els carreguen a les biblioteques i cafeteries.
Fins i tot Twitter està construint un espai, valorat en 3 milions de dòlars,
amb ordinadors per a persones amb
pocs recursos.
Al diari hi havia una foto d’una «exindigent» amb unes paraules xocants:
«abans de tenir el telèfon gratuït, jo era
gairebé inexistent». I és que als EUA –
aﬁrmava la periodista– l’accés a internet ha esdevingut una necessitat bàsica. Sense això és difícil trobar casa (ja
no hi ha cartells al carrer anunciantne el lloguer), demanar feina o fer reserves de dormitoris socials.
Certament cada cop hi ha
menys diferència entre un
àtom i un bit.

E

XAVIER TRIAS
ALCALDE DE BARCELONA

@xaviertrias

«Com a capital de
Catalunya estem al
servei dels pobles i
ciutats del país, i el
#TempsdeFlors n’és
una magnífica
oportunitat»
ÒSCAR VERGÉS
PERIODISTA

@overges

«Algú que
m’expliqui com
contribuirà la futura
ronda nord de
#Figueres a
solucionar el
problema de
retencions a la
ronda sud»
JOSEP MARIA CERVERA
ALCALDE PORT DE LA SELVA

@Josepmcervera

«Si vius a la
comarca la
#confrariadepescad
ors de
#elportdelaselva et
porta el peix del
Port a casa
#productesdeprime
ra»
JORDI CAÑAS
EXDIPUTAT AL PARLAMENT

@jordi_canyas

«Astut Mas prepara
la Gran Reculada:
‘vaig dir que
convocaria
eleccions el #27S,
però no de quin
any...Jejejeje»

Marta Aymerich

Petites erupcions de lava al volcà xilè de Villarrica
 El Servei Nacional de Geologia i Mineria de Xile està vigilant el volcà de Villarrica, que ha començat a registrar activitat i
acumula un petit llac de lava a la superfície. Hi ha la possibilitat d’una erupció menor i de moment s’ha decretat alerta taronja
perquè una explosió de lava o pedra podria afectar uns cinc quilòmetres de radi. La vigilància és intensa.

LA FINESTRA
TELEVISIÓ
PETER VIVES RODA UN
ANUNCI A GIRONA
Peter Vives, actor de mare neozelandesa i pare català, va despertar ahir una gran expectació a les
escales de la Pujada Sant Domènec,
just al davant del restaurant Le Bistrot, on participava en el rodatge d'un
anunci. Lloc de pas habitual per molts
universitaris que acudeixen a les facultats del Barri Vell, Vives no va passar desapercebut. La seva participació
en sèries com Velvet, El Tiempo entre
Costuras, Águila Roja o La Riera l'han
convertit en un personatge popular i
en un dels galans de moda de la petita pantalla.



MOBILITAT
MIFAS ES QUEIXA DE L’ACCESSIBILITAT AL SALÓ DEL CÒMIC
«Al saló del còmic no s’hi pot
anar en cadira de rodes». No fa



falta dir res més. El Grup Mifas va fer
aquesta piulada al seu Twitter i va
acompanyar-la d’una fotografia de l’interior del saló, ple de gent a vessar,
però sense rastres de minusvàlids.

FOLKLORE
ELS MADUIXOTS CELEBRARAN EL
SEU PRIMER ANY DE VIDA A TORDERA AMB NOUS CASTELLS
Els Maduixots, la Colla Castellera de l’Alt Maresme, celebrarà
aquest dissabte el seu primer any de
vida en la Diada Castellera de Tordera
i pretenen aixecar algun castell de 7 i
consolidar altres estructures. En
aquesta ocasió els acompanyaran la
colla dels Capgrossos de Mataró i serà
a partir de dos quarts de set de la tarda, a la plaça de l’Església, quan les
gralles comencin a sonar i es carreguin els castells. Una bona jornada
per veure quines noves estructures
preparen els Maduixots.



POLICIA NACIONAL
PIULADES CONTRA L’INCIVISME
Els grafits agradaran molt...a algunes persones i institucions. A
la Policia Nacional no gaire, sobretot si
es pinten papereres públiques de color daurat. Tal és l’enuig que li ha provocat veure una imatge semblant que
no ha pogut evitar piular això: «Si vols
pintar alguna cosa a la vida, fes-ho
amb la teva cara, la teva casa, pinta la
mona...però respecta el dels altres o
tots!».



PUIGCERDÀ
QUANTS TÚNELS I GALERIES SUBTERRÀNIES HI HA A PUIGCERDÀ?
Una vintena. A grosso modo
aquest és el nombre de galeries
subterrànies de Puigcerdà, segons els
textos antics i el testimoni dels veïns.
Ara, del que es tracta és descobrir si
formaven una xarxa subterrània o bé
eren túnels o rebosts.



PARCS INFANTILS / MOBILIARI URBÀ / INSPECCIONS…
www.parks3000.com
info@parks3000.com

espais lúdics i urbans
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