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GIRONÈS

Jornada sobre les
discapacitats,
diumenge a Girona
a L’organitza l’associació Multicapacitats i esperen rebre

la visita de fins a 1.500 persones al centre de la ciutat
Jordi Nadal
GIRONA

L’associació Multicapacitats, creada fa tot just dos
mesos, ha organitzat per a
diumenge una jornada
d’actes lúdics i informatius amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Amb el lema Posa’t al meu
lloc, disposen ja de més de
cent voluntaris i la col·laboració de diverses empreses, entitats esportives
i del tercer sector i administracions. Els actes es
desenvoluparan a la plaça
del Mercat del Lleó i a la
plaça Salvador Espriu. Els
visitants –n’esperen al voltant de 1.500– podran
provar com és moure’s
amb cadira de rodes o com
es pot escriure sense veure-hi, i es mostrarà la pràctica d’esports adaptats o
com s’ho fan per conduir
persones que tenen discapacitats diverses.
La jornada començarà
a les 11 h i acabarà a les 15
h. En l’aspecte lúdic, s’es-

Alguns dels associats de Multicapacitats, que disposa d’una
cinquantena de membres de Girona i Salt ■ ASS. MULTICAPACITATS

peren actuacions infantils
i per a un públic adult. Alguns dels músics són persones que tenen algun tipus de discapacitat. El Girona FC i l’Uni Girona faran donatius per a un sorteig solidari. També farà
un donatiu el jugador de
bàsquet Marc Gasol, que

donarà la seva samarreta
de l’NBA.
També hi participen altres entitats i empreses,
com ara Cafès Cornellà, El
Celler de Can Roca, el GEiEG, la Fundació Metalquimia, Mifas, l’ONCE o la
Fundació Esclerosi Múltiple. ■

ACN

GIRONA

L’Associació de Veïns del
Barri Vell-Centre, que reivindicava que les campanes continuessin sonant
com sempre, ha decidit
apartar-se del principi
d’acord al qual van arribar
l’hotel Històric, l’Ajuntament de Girona i el capítol
de la catedral. L’entitat tenia previst fer una assemblea per debatre la seva posició. Al final, però, aquesta reunió no se celebrarà.
L’associació de veïns ha
decidit mantenir-se al
marge de l’acord i deixar

que sigui la jutgessa qui
decideixi si el valida o no.
La decisió de la titular del
contenciós se sabrà en els
pròxims dies.
L’acord al qual han arribat tres de les quatre parts
en conflicte –la validació
del qual està ara en mans
de la jutgessa– inclou rebaixar els decibels del toc
de campanes des de la una
de la matinada fins a les sis
del matí. Això es faria canviant el sistema que hi ha
ara. En comptes que un
martell colpegi la campana, el so sortiria des de
dins (del badall). Amb
aquest sistema, durant el

dia el toc de les campanes
podria ser més intens i de
nit s’aconseguiria esmorteir-lo (passant dels 57 decibels actuals als 50). El
capítol de la catedral subratlla que aquesta solució,
a més, permetria recuperar “el so original” de les
campanes. Si l’acord tira
endavant, l’hotel Històric
assumirà part del cost de
la instal·lació de la maquinària. Serien en concret,
segons precisa l’advocat
dels propietaris, uns
3.000 euros. A part, l’establiment també faria millores en la insonorització de
les habitacions. ■

181677-1156098 ®

Els veïns del Barri Vell, al
marge de l’acord per les
campanes de la catedral
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Manipular la microbiota
intestinal pot prevenir
malalties cardiovasculars
!L’Idibgi participa en un estudi que indica que la presència d’un tipus

de fong a l’intestí pot ser un biomarcador del risc cardiovascular

A. CARMONA GIRONA

■ La presència a l’intestí d’un tipus concret de fong pot ser útil
com a biomarcador de risc cardiovascular i obre la porta a que la
manipulació de la microbiota intestinal pugui ajudar a prevenir algunes malalties cardiovasculars,
segons un estudi desenvolupat
per investigadors de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili de
Reus i del Centro d’Investigacióm
Biomédica en en Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición
(Ciberobn).
Aquest treball, liderat per Matilde Rodríguez Chacón, del Pere
Virgili, i José Manuel FernándezReal, de l'Idibgi, ha estat publicat
recentment en la revista Beneficial Microbes.
L'intestí humà concentra una
gran diversitat de bacteris, fongs i
paràsits, entre d'altres. El conjunt
d'aquests microorganismes formen un ecosistema natural que es
coneix amb el nom de microbiota,
i tots ells permeten que l'aparell
digestiu funcioni correctament. A
més, aquests microorganismes
també són molt sensibles als can-

vis del metabolisme.
Els bacteris són els components més abundats d’aquest ecosistema i se sap que determinats
trastorns com l'obesitat o la diabetis estan relacionats amb la seva
quantitat i composició.
En canvi, però, de la comunitat
de fongs que hi ha a l'intestí o (que
representen entre el , i el 
d'aquests microorganismes) se’n
coneix poc.
La relació dels fongs i l’obesitat
En un estudi previ, aquest equip
d’investigadors ja es va estudiar la
relació entre la comunitat fúngica
de l’intestí i l’obesitat. Després
d'analitzar els diferents tipus i

Els fongs representen
entre el 0,09 i el 2%
dels microorganismes
que formen la
microbiota intestinal

quantitat de fongs intestinals en
 individus, dividits entre aquells
que tenien un pes òptim i aquells
que eren obesos, es va demostrar
com aquests microorganismes
varien d'un grup a un altre.
Els resultats d’aquest primer estudi també van revelar si un individu obès era metabòlicament sa
o no i que quan un individu perdia
pes, augmentava la presència un
determinat tipus de fong, una troballa que obria camí per convertir
la manipulació de la comunitat de
fongs en una eina per tractar
l'obesitat.
Per complementar els descobriments sobre la diversitat fúngica en subjectes obesos, es va realitzar una anàlisi exhaustiva per
explorar la seva possible contribució a l'arterosclerosi subclínica
en un grup ben caracteritzat
d'obesos i individus no obesos.
Així, s'ha demostrat que el fong
Mucor racemosus (una espècie
del gènere Mucor) pot ser un biomarcador rellevant de risc cardiovascular, reforçant la possibilitat
de que la manipulació de la microbiota intestinal pugui ajudar a
prevenir malalties cardiovasculars.

Jornada festiva per commemorar el
Dia de les Persones Discapacitades
!L’associació Multicapacitats

omplirà diumenge el centre
de Girona d’activitats amb la
trobada «Posa’t al meu lloc»
A.C. GIRONA

■ L'associació Multicapacitats,
formada per gironins que pateixen diverses discapacitats, celebarà el Dia Internacional de les
Persones Discapacitades amb un
acte al centre de Girona aquest
diumenge,  de desembre. Sota el
lema «Posa't al meu lloc», aquesta
jornada familiar reunirà en  carpes  entitats diferents arreu del
territori, empreses solidàries, activitats i espectacles entre la Plaça
Salvador Espriu i la del Mercat del
Lleó. Els organitzadors esperen
un públic de . persones i
comptaran amb la participació de
més d’un centenar de voluntaris.
L'associació Multicapacitats,
nascuda el setembre passat,
compta amb una cinquantena
d'associats de Girona, Salt, Sant

Feliu de Guíxols, Caldes de Malavella, Roses o Bàscara, per exemple. Aplega persones amb discapacitats com ceguesa, paraplegia
o esclerosi múltiple i vol fer de
pont entre la societat, les entitats
socials i les empreses, a més de
normalitzar el fet de viure amb
una discapacitat.
«És un projecte ambiciós», declara, Isaac Padrós, president de
Multicapacitats: «Hem trobat una
reacció molt positiva, i el projecte
s'ha fet més gran, a mesura que
entraven més empreses i les associacions solidàries s'interessaven».
A la cita de diumenge hi col·laboren des del Celler de Can Roca,
a Cafès Cornellà, passant per Mifas, la Fundació Esclerosi Múltiple
i patrocinen la jornada Dipsalut,
el Patronat de Turisme Costa Brava Girona o el Consell Comarcal
del Gironès, entre d'altres.
Els assistents podran aprendre
com moure's en cadira de rodes,
com escriure sense veure-hi o
com condueix gent que, d'entra-

da, sembla impossible que pugui
agafar el cotxe.
També s'hi mostraran diversos
esports adaptats i els germans
Roca faran una experiència pels
sentits en relació a la xocoata. A
més, el jugador de bàsquet Marc
Gasol, el Girona FC i l'UNI Girona
han fet donatius per un sorteig solidari.
L'Spar CityLift Girona, amb qui
Multicapacitats signarà un projecte de col·laboració, donarà
. entrades solidàries, per als
voluntaris de la jornada i el públic
assistent que compri una bossa de
roba commemorativa.
També hi haurà exhibicions
dels Bombers de Girona i música
amb el Pot Petit, alguns dels membres del grup Di-Versiones, el
grup Parrak o l'artista cec Gabril
Gorce&La Banda a la Vista; a més
d'una batucada de Papaya Jam.
Durant la trobada es llegirà un
manifestde l'OMS i la Cocarmi, la
plataforma que agrupa entitats
que representen els discapacitats,
amb motiu del  de desembre.
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DIFUSIÓ CONTROLADA
PER

PEL SEDÀS PER GALDRIC SALA

UN NADAL
EN ALERTA
José Manuel Ponte
explotació comercial
del Nadal s’anticipa
cada vegada més. I ja
no en fa prou amb el
temps que va des del  de desembre fins al  de gener, quan els
tres Reis Mags que venen d’Orient
deixen els seus regals a les cases
dels nens que s’han portat bé al
llarg de l’any. Ni tampoc l’ampliació que va suposar considerar
prenadalencs els dies que segueixen al  de desembre, que és quan
en el món catòlic se celebra el miraculós embaràs de la Mare de
Déu per l’Esperit Sant.
Ara es dóna com a normal que
els ajuntaments financin la il·luminació nadalenca de carrers,
places i edificis emblemàtics a
partir del dia  de l’últim mes del
calendari. I no s’ha de quedar
aquí la cosa perquè últimament
ja s’ha incorporat a l’orgia consumista l’últim divendres de novembre, més conegut en anglès
com «Black Friday» (divendres
negre), que és com un trasllat a
aquesta data del que abans en
dèiem rebaixes de gener. En això
es veu que els planificadors del
consum prefereixen espavilar la
butxaca de la clientela en l’inici

L’

del període d’excitació consumista que no al final, quan ja gairebé
no queden diners per rascar.
No obstant això, aquesta bestreta de l’explotació comercial del
Nadal porta també com a conseqüència un avançament de les
mesures de seguretat per part de
les autoritats en previsió que les
grans aglomeracions humanes
que propicien puguin ser objectiu preferent dels terroristes. Referent a això, llegeixo als mitjans
que el nivell  d’alerta d’atemptat
(risc alt) s’ha vist reforçat selectivament, encara que sense arribar
a cinc, el que hagués implicat el
recurs a les Forces Armades. En
qualsevol cas, això suposa la instal·lació de pilons i testos de formigó en carrers i places, el tancament d’algunes zones comercials
al trànsit, i més presència policial
a les vies per on circula la riuada
humana que va de compres.

«El nivell 4 d’alerta
d’atemptat (risc alt) s’ha
vist reforçat
selectivament, encara que
sense arribar a cinc»

CANTANTS
Pep Prieto
i us hi fixeu, la nostra
quotidianitat està plena
de cantants. En algun
moment o altre del dia, en interior o en exterior, i sempre sense
previ so de claqueta, un ésser es
posa espontàniament a cantar. A
vegades inspirat per un tema enllaunat o radiofònic, o també perquè un comentari o situació l’han
portat a evocar unes sonoritats i
unes lletres. Per exemple, quants
cops us ha passat que el fil musical d’un centre comercial porta
algú proper a acompanyar la cançó, encara que sigui per uns segons? Quants cops heu vist algú
reproduint el tema musical de La

S

dimensió desconeguda, o el de Tiburón, davant d’un fet inexplicable o inquietant? El més curiós
del cas és que aquests cantants
sobrevinguts mai acaben la seva
interpretació, com si aquest musical encobert que és la vida fos la
crònica d’uns punts suspensius.
Dins d’aquesta onada de dives
quotidianes hi ha un subgènere
particularment entranyable: els
veïns cantants. Són aquestes o
aquests que escoltes des de la
llunyania, dins la teva zona de
confort, i hi ha en la seva irrupció
diària la certesa d’una llar. Un servidor, per exemple, té una veïna la
mar de prolífica. És una dona

Les aglomeracions estimulen
la presència d’amics de l’aliè, com
carteristes i petits delinqüents,
però també, com va quedar acreditat a París, Berlín, Londres,
Brussel·les i Barcelona, d’aquesta
classe de terrorisme d’inspiració
suposadament islàmica que
atempta indiscriminadament
contra la població civil. En uns
casos contra ciutadans de països
occidentals; i en altres, contra
membres d’una comunitat religiosa també islàmica, però considerada heretge. Com acaba de
passar a la localitat de Bir al-Abed
al Sinaí egipci, on un grup d’homes armats, després de bloquejar
les portes d’una mesquita sufí on
resaven centenars de fidels, va
començar a disparar contra ells
matant-ne més de  i ferint-ne
cent més. Després, van fugir cap a
una zona muntanyosa on se suposa que estan refugiats militants
de l’anomenat Estat Islàmic. La
matança tenia un objectiu sinistre: eliminar pràcticament tots els
homes d’una petita localitat de
tot just oo habitants. Només ells
eren a dins resant.
Opinar sobre el que passa a
Egipte, on hi ha una dictadura
militar que no respecta els drets
humans, és complicat, però l’horror d’aquesta matança ens
convidaria a una mínima reflexió
sobre un terrorisme que ja no
atempta contra grans personatges de la política, les finances, la
reialesa o la milícia sinó contra la
població civil, fins i tot contra la
població que fa compres de Nadal.

gran que canta sobretot quan surt
al celobert, presumiblement a fumar. Deuen ser els seus minuts de
descans de les rutines, que la música converteixen en minuts de
glòria. S’atreveix amb una mica
de tot: cobles, Shakira, Hombres
G i, últimament, fins i tot ha entonat Scorpions. No ho fa especialment bé, però la seva performance és un clam contra la monotonia i la constatació que les bandes
sonores alienes també parlen
d’un mateix. Serem més o menys
expansius, però en el fons tots
som com ella. Totes i tots cantem,
encara que sigui de pensament.
Totes i tots tenim les nostres cançons i sintonies adherides, encara
que algunes siguin inconfessables. Potser el gran repte és, al final, entendre que la felicitat consisteix a començar a cantar, sí,
però sobretot a reunir el valor per
acabar la cançó.

EL 3 DE DESEMBRE
Moisès de Pablo
moisdepa@hotmail.com

l  de desembre, aquest diumenge, a banda de la data
del calendari, és la trobada d’empreses solidàries a Girona, amb el lema «Posa’t al meu lloc», d’associacions del
tercer sector, i és la trobada amb la ciutadania, amb el
públic familiar, a la plaça del Mercat del Lleó i la plaça Salvador Espriu. Una trobada a on la música, amb el Pot Petit, alguns dels
membres del grup Di-Versiones, els ParraK o Gorze, es solidaritzen,
amb el compromís dels músics amb les causes justes.
Ara que vivim temps convulsos, «Posa’t al meu lloc» és possible
perquè entitats públiques com Dipsalut, el Patronat de Turisme de
la Costa Brava Girona, el Consell Comarcal del Gironès, com a patrocinadors, i empreses com Cafès Cornellà o El Celler de Can
Roca, recolzen la trobada que visualitza l’energia de les entitats
d’interès social, de les causes defensades pel teixit empresarial. Si el
col·lectiu de discapacitats té uns serveis, una presència en el mercat laboral, a la societat, es per entitats com Mifas o l’Once, per les
associacions que lluiten pels seus drets.
El  de desembre reivindica el dret del discapacitat a accedir a
tots els racons socials, com individu amb projectes i somnis. Darrere tot projecte hi ha gent de carn i ossos. L’Hermínia, que hi aboca
més energia, simpatia i paciència que hores té un rellotge, perquè
tot surti perfecte, si la perfecció existeix. La Silvina, que renuncia a
vacances, per implicar-se. L’Isaac inconformista i inquiet, motor a
mil revolucions; somiador de l’Associació Multicapacitats, allò que
diuen els americans, un activista social. La normalitat és que a ningú se’l etiqueti per com és física o mentalment, perquè al ciutadà
se’l respecti amb les capacitats i llacunes que ens fan persones.
Tants exemples. La Maria, que resisteix un dolor físic tan cruel. La
Carla, que inicia una carrera artística amb molt potencial, i per la
qual la cadira de rodes no és obstacle. En Felip, rapsoda, i que va
ser entrenador de futbol. En Pep, enamorat del bàsquet, entrenador en mil partits, que ha gravat als equips que juguen per Girona
per solidaritzar-se amb una jornada que és la visualització de les
coses positives que tenim a casa i no sabem veure. La Bego, cantant que ho donarà tot amb els ParraK. L’Agna, que venç l’esclerosi
múltiple, preparant la cursa en bicicleta als Monegros. Tantes associacions positives, com Conviure amb capacitats. Una de les participants és Lluito per tu, que s’ocupa de nens multidiscapacitats. Les
imatges dels seus infants són d’una tendresa infinita; són fetes de
l’energia positiva que desprenen i de l’estimació dels pares, cuidadors i familiars; una lliçó d’amor, de principis i solidaritat que va
més enllà de Posa’t al meu lloc, i de tantes coses positives, que, segur, provocarà en moltes persones la trobada.
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El 3 de desembre
Títol: Europa Espanya Català
El 3 de desembre, aquest diumenge, a banda de la data del calendari, és la trobada d'empreses
solidàries a Girona, amb el lema «Posa't al meu lloc», d'associacions del tercer sector, i és la
trobada amb la ciutadania, amb el públic familiar, a la plaça del Mercat del Lleó i la plaça Salvador
Espriu. Una trobada a on la música, amb el Pot Petit, alguns dels membres del grup Di-Versiones,
els ParraK o Gorze, es solidaritzen, amb el compromís dels músics amb les causes justes.
Ara que vivim temps convulsos, «Posa't al meu lloc» és possible perquè entitats públiques com
Dipsalut, el Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona, el Consell Comarcal del Gironès, com
a patrocinadors, i empreses com Cafès Cornellà o El Celler de Can Roca, recolzen la trobada que
visualitza l'energia de les entitats d'interès social, de les causes defensades pel teixit empresarial.
Si el col·lectiu de discapacitats té uns serveis, una presència en el mercat laboral, a la societat, es
per entitats com Mifas o l'Once, per les associacions que lluiten pels seus drets.
El 3 de desembre reivindica el dret del discapacitat a accedir a tots els racons socials, com individu
amb projectes i somnis. Darrere tot projecte hi ha gent de carn i ossos. L' Hermínia, que hi aboca
més energia, simpatia i paciència que hores té un rellotge, perquè tot surti perfecte, si la perfecció
existeix. La Silvina, que renuncia a vacances, per implicar-se. L' Isaac inconformista i inquiet,
motor a mil revolucions; somiador de l'Associació Multicapacitats, allò que diuen els americans, un
activista social. La normalitat és que a ningú se'l etiqueti per com és física o mentalment, perquè al
ciutadà se'l respecti amb les capacitats i llacunes que ens fan persones. Tants exemples. La
Maria, que resisteix un dolor físic tan cruel. La Carla, que inicia una carrera artística amb molt
potencial, i per la qual la cadira de rodes no és obstacle. En Felip, rapsoda, i que va ser entrenador
de futbol. En Pep, enamorat del bàsquet, entrenador en mil partits, que ha gravat als equips que
juguen per Girona per solidaritzar-se amb una jornada que és la visualització de les coses
positives que tenim a casa i no sabem veure. La Bego, cantant que ho donarà tot amb els ParraK.
L' Agna, que venç l'esclerosi múltiple, preparant la cursa en bicicleta als Monegros. Tantes
associacions positives, com Conviure amb capacitats. Una de les participants és Lluito per tu, que
s'ocupa de nens multidiscapacitats. Les imatges dels seus infants són d'una tendresa infinita; són
fetes de l'energia positiva que desprenen i de l'estimació dels pares, cuidadors i familiars; una lliçó
d'amor, de principis i solidaritat que va més enllà de Posa't al meu lloc, i de tantes coses positives,
que, segur, provocarà en moltes persones la trobada.
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Jornada festiva per commemorar el Dia de les
Persones Discapacitades
Títol: Europa Espanya Català
L'associació Multicapacitats, formada per gironins que pateixen diverses discapacitats, celebarà el
Dia Internacional de les Persones Discapacitades amb un acte al centre de Girona aquest
diumenge, 3 de desembre. Sota el lema «Posa't al meu lloc», aquesta jornada familiar reunirà en
23 carpes 45 entitats diferents arreu del territori, empreses solidàries, activitats i espectacles entre
la Plaça Salvador Espriu i la del Mercat del Lleó. Els organitzadors esperen un públic de 1.500
persones i comptaran amb la participació de més d'un centenar de voluntaris.
L'associació Multicapacitats, nascuda el setembre passat, compta amb una cinquantena
d'associats de Girona, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Caldes de Malavella, Roses o Bàscara, per
exemple. Aplega persones amb discapacitats com ceguesa, paraplegia o esclerosi múltiple i vol fer
de pont entre la societat, les entitats socials i les empreses, a més de normalitzar el fet de viure
amb una discapacitat.
«És un projecte ambiciós», declara, Isaac Padrós, president de Multicapacitats: «Hem trobat una
reacció molt positiva, i el projecte s'ha fet més gran, a mesura que entraven més empreses i les
associacions solidàries s'interessaven».
A la cita de diumenge hi col·laboren des del Celler de Can Roca, a Cafès Cornellà, passant per
Mifas, la Fundació Esclerosi Múltiple i patrocinen la jornada Dipsalut, el Patronat de Turisme Costa
Brava Girona o el Consell Comarcal del Gironès, entre d'altres.
Els assistents podran aprendre com moure's en cadira de rodes, com escriure sense veure-hi o
com condueix gent que, d'entrada, sembla impossible que pugui agafar el cotxe.
També s'hi mostraran diversos esports adaptats i els germans Roca faran una experiència pels
sentits en relació a la xocoata. A més, el jugador de bàsquet Marc Gasol, el Girona FC i l'UNI
Girona han fet donatius per un sorteig solidari.
L'Spar CityLift Girona, amb qui Multicapacitats signarà un projecte de col·laboració, donarà 2.000
entrades solidàries, per als voluntaris de la jornada i el públic assistent que compri una bossa de
roba commemorativa.
També hi haurà exhibicions dels Bombers de Girona i música amb el Pot Petit, alguns dels
membres del grup Di-Versiones, el grup Parrak o l'artista cec Gabril Gorce&La Banda a la Vista; a
més d'una batucada de Papaya Jam.
Durant la trobada es llegirà un manifestde l'OMS i la Cocarmi, la plataforma que agrupa entitats
que representen els discapacitats, amb motiu del 3 de desembre.
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L'organitza l'associació Multicapacitats i esperen rebre la visita de fins a 1.500 persones al centre
de la ciutat
L'associació Multicapacitats, creada fa tot just dos mesos, ha organitzat per a diumenge una
jornada d'actes lúdics i informatius amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat. Amb el lema Posa't al meu lloc, disposen ja de més de cent voluntaris i la
col·laboració de diverses empreses, entitats esportives i del tercer sector i administracions. Els
actes es desenvoluparan a la plaça del Mercat del Lleó i a la plaça Salvador Espriu. Els visitants
n'esperen al voltant de 1.500 podran provar com és moure's amb cadira de rodes o com es pot
escriure sense veure-hi, i es mostrarà la pràctica d'esports adaptats o com s'ho fan per conduir
persones que tenen discapacitats diverses.
La jornada començarà a les 11 h i acabarà a les 15 h. En l'aspecte lúdic, s'esperen actuacions
infantils i per a un públic adult. Alguns dels músics són persones que tenen algun tipus de
discapacitat. El Girona FC i l'Uni Girona faran donatius per a un sorteig solidari. També farà un
donatiu el jugador de bàsquet Marc Gasol, que donarà la seva samarreta de l'NBA.
També hi participen altres entitats i empreses, com ara Cafès Cornellà, El Celler de Can Roca, el
GEiEG, la Fundació Metalquimia, Mifas, l'ONCE o la Fundació Esclerosi Múltiple.

