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La cançó
de sempre

E
El cartell de la campanya que s’ha fet per incentivar la gent a fer-se donant i trobar algú compatible amb en Roger ■

Busquen un donant de
medul·la per a un alumne de
l’escola Vedruna de Girona
a Inicien una campanya per trobar algú compatible amb un nen de 10 anys amb
aplàsia medul·lar a Dijous, a l’escola es podrà donar sang i fer-se donant de medul·la
J.N.
GIRONA

L’escola Vedruna de Girona i diversos col·lectius s’estan mobilitzant per trobar
un donant de medul·la òssia per a un nen de 10 anys
de Girona, en Roger, a qui
s’ha diagnosticat aplàsia
medul·lar. Es tracta d’una
malaltia de què es produeixen entre un i quatre casos
per cada milió d’habitants i
any i la cura requereix un
trasplantament urgent.
Amb el lema En Roger et
necessita a tu! i les etiquetes #rogerbuscamedula,
#medulaxRoger i #donamedula s’estan distribuint
cartells a través de les xarxes socials demanant a ciu-
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Es podrà donar sang i fer-se
donant de medul·la a l’escola
Vedruna, des de les 16 h fins a
les 21 h.

tadans que vagin a extreure’s sang per confirmar la
compatibilitat –és possible
fer-se donant a l’hospital
Josep Trueta, per exemple– i poder donar medul·la
a en Roger. Al web de la
Fundació Josep Carreras
(www.fcarreras.org) es pot
trobar més informació sobre el registre de donants
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“Estem molt contents
amb la resposta de la
gent i parlarem amb el
Trueta perquè doblin
el nombre d’efectius”
Marta Oliva

DIRECTORA DE L’ESCOLA VEDRUNA

de medul·la.
Actes al Vedruna
Dimarts, a la sala d’actes de
l’escola Vedruna, on estudia el nen, un hematòleg
farà una xerrada a les
19.30 h per explicar en què
consisteix ser donant de
medul·la. Dijous, de 16 h a
21 h, també a l’escola Ve-

druna, es podrà donar sang
i fer-se donant de medul·la.
Segons ha explicat a l’ACN
la directora del centre,
Marta Oliva, la crida per a
l’acte de dijous ja ha superat amb escreix les expectatives, perquè ja s’hi han
apuntat un centenar de
persones de fora del centre,
a més dels pares i el personal docent i d’administració de l’escola. “Estem molt
contents amb la resposta
de la gent i parlarem amb el
Trueta perquè doblin el
nombre d’efectius”, ha
avançat. Oliva assenyala
que, quan van saber què li
passava a en Roger, van
mobilitzar-se de seguida:
“No ens podíem quedar de
braços plegats.” ■
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Canvis en l’L-6
d’autobús a la
Rasa, a Sarrià

Mou-te en Bici fa
avui a Girona la
‘Pedalada de Reis’

Campanya
informativa sobre
les clàusules sòl

La línia 6 d’autobús ha incorporat canvis a partir del 2 de
gener al barri de la Rasa de
Sarrià de Ter. Segons ha informat el consistori, fins ara només hi havia parada en un
sentit, cap al Trueta, i ara se
n’hi ha incorporat una altra
just al davant, també en l’altre
sentit. A més, s’ha modificat
lleugerament el recorregut i
s’ha desplaçat uns 50 metres
una de les dues parades del
carrer Carrilet. ■ REDACCIÓ

Mou-te en Bici celebra aquest
matí la seva tradicional Pedalada de Reis. La sortida serà a
les 10.30 h a la plaça del Lleó i
es preveu que la pedalada,
amb acompanyament musical, duri unes dues hores. La
novetat d’aquest any és que
hi haurà xocolata. L’objectiu
de l’acte és “recuperar almenys per un dia els carrers per
a la mainada” i també “estrenar les bicicletes que hagin
portat els Reis”. ■ REDACCIÓ

La PAH Girona-Salt ha iniciat
una sèrie d’assemblees informatives sobre clàusules sòl i
altres clàusules abusives. Dijous al matí van fer-ne una a
Salt i la previsió és celebrar-ne
una altra a l’Espai Marfà de
Girona divendres que ve a les
17.30 h. Segons la portaveu,
Marta Afuera, també s’estan
preparant tallers i les següents convocatòries seran a
Blanes, Santa Coloma de Farners i Tordera. ■ REDACCIÓ

Cartell de la pedalada que
es fa avui ■ MOU-TE EN BICI
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l president del govern, vicepresident i ministres de les
terres veïnes de ponent, quan més o menys acorralats han –millor dit, haurien d’haver– contestat els requeriments de la Presidència o els consellers de la Generalitat, a les repetides i justes reclamacions que els catalans
fem de les obres pressupostades i no realitzades, les promeses verbals, del tot o bé a mitges, i els pactes a la baixa
acceptats, no pas de grat, surten sempre amb l’estirabot
assajat i posat en escena temporades senceres, que diu
més o menys així: “Els catalans, a vegades, teniu un punt
de raó –exagerat, és clar– en alguns temes d’obres públiques que no s’han acabat de complir per manca de pressupost. No pas per ganes: vosaltres sabeu prou bé que haveu tingut sovint un tracte privilegiat!” Quins d’això! Fa
anys que el tracte pressupostari estatal donat a les obres
és una presa de pèl repetitiva.
La majoria dels lectors crec que no saben o no recorden
que a Madrid, al Senat, vaig ser vicepresident de la Comisión de Presupuestos del Estado, que si bé no em donava
possibilitat de tocar i canviar res, em permetia veure abans
de fer-se públiques totes les operacions planejades. La suma del previst sobre paper era del tot irrealitzable amb els
ingressos previstos, tot i exagerats a l’alça. Després que el
govern el fes públic al Parlament i tot seguit als mitjans,

Així passen mesos, anys i quinquennis, amb temes que no hi
ha cap voluntat de solucionar, com l’N-II ■ J. SABATER

s’acabava el real –que tampoc ho era–, amb els ingressos
passats de mida a l’alça, per anivellar. Eren moments del sí,
però no en el fons, a algunes autonomies amb esperit de
treball i creixement. S’ha de dir, per ser just, que dels plans
i promeses incomplerts, els nostres eren els de més volum.
Els redactors del pressupost es passen pels –ací la paraula comentada al principi– dallonses tot el que saben de
cert no factible. Així passen mesos, anys i quinquennis, amb
temes que no hi ha cap voluntat de solucionar. Si es veuen
acorralats per les circumstàncies fan el salt mortal i llavors
diuen que el millor és oblidar els pressupostos no realitzats i
fer-ne un de nou de global. M’imagino els nous consellers
Josep Rull i Meritxell Borràs
en sentir barrabassades
Fa anys que el tracte com aquestes. Del pràcticament oblidat projecte d’aupressupostari
estatal és una presa topista de la costa fins a Roses i autovia fins a la Jonde pèl repetitiva
quera, ningú se’n recorda. El
mateix que passa amb l’enllaç amb l’Europa Comunitària de l’autopista del litoral, que
tindria connexió amb els cinturons de Barcelona, si es fa el
tercer. L’acabament de l’N-II convertida en autovia fins a
França. I més de la gran indústria. La cessió i millora i extensió de la xarxa de ferrocarrils de rodalies, és un clàssic. Forma part de la nostra història, amb popularitat comparable
amb L’estaca, d’en Llach; les Paraules d’amor, d’en Serrat, o
la rumba catalana d’en Peret. Per la mala sang, està demostrat que una bona música és terapèutica. Passa, però, que
amb la bona música no s’hi suca el pa.
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