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Dia: 15 d'abnl de 2008

Hora ri: de 8:30 a 9:3 0 h I de 18:45 e 17:30 h (Ret. 2142573)

Carrero atectats: (CASAL DE SAHf JOR o! , PAlsos CATALANS )

Dia: 15 d'abrt l de 2008

Horari: de 8:30 a 12:30 h(Rol.2142573) .

Carrers afectats : BONAVl8TA. ELS PINS, FlNESTRELLES. JUAN

DE LA CIERVA, JOAN MIRÓ, PAu CASALS, ROCABE RT, SANTA

ROS~ ~

INFOR MACIO

Comunica als seus c tíents i al p úbllc en genera l de les

poblacions a sota indica des que , amb la finalitat de

seguir Invertlnt l mlllorant la qualitat del serve,1eléctrlc.

ca ldrá interrempre elsubrnintstrament d 'enerqia, al lloc, '

el dia i les hores que a continuació es detallen:

Mor en accldent de transit aMali el
missioner Josep Maria Timoneda
• Sartel••a. El sale siá catala Josep Maria Timoneda
i Perarnau, Tim, de 44 anys, va morir dissabte a
Mali en un accident de trá nsit . Sera enterrat diven
dres a Bellpuig d ' Urgell, la seva pob lació natal. Se
gons han informat els salesians, Timoneda va morir
a uns 200 quilórnetres de Bam ako (en la zona de Séc
gou i Tan a) quan tomava amb els membres de la se
va comu nitat a la cap ital del país: Llicenciat en bio
logia per la Universitat Autónoma de Barcelona, va
com paginar els estudis eclesiástics amb la tasca
educa dora en diverses escoles salesianes de Terras
sa, SabadelI, Mataró.... on va destacar per la dedi
cació allleure deis infan ts i joves. / AGÉNCIES

Només 5,000 deis 39:500 grans
dependents jareben els ajuts

' . Sartel•• a. Tan sois 5.000 deis 39.500 gran s depen
dents que han estat reconeguts oficialme nt com a
tals a Catalunya rebe n alg una de les ajudes que pre
veu la llei de la depe ndencia. que aquest mes com
pleix el prim er anív ersari de la seva aplicac ióefec
tiva . Fins ara, el Dep artament d ' Acció Soc ial i Ciu 
tadania de la Gen era litat ha rebut un total de 64.537
sol-Iicituds de valoració de grau de la dependencia i
se n'han réalitzat unes 45 .853. / EFE ' •

Dia : 15 d·. brtl de 2008

Horari: de a :3O a 12 :30 h (Ral. 2142573)

Carrers atectats: 11 CINTURÓ.

El Cl ínic repuna beca per lavestlqar-
els daríys cerebrals prematurs '

' . i.. ndres, L'hospital Clínic de Barcelo"nava rebre
ahir una beca de la fundaci óbritánica Cerebra per
que dugui a terme una investigació sobre el cervell.:
Concreta ment, la beca té una dotació d ' 1;2 milio ns
d 'euros, que serviran per financar, en els proxims

. sis anys, una investigació mul tidisciplínária sobre
els danys cerebrals prematurs . La co ncess i ó de la
beca es va:formalitzar ahir, en un acte a l'ambaixa
da espanyola a Londres, on el director de Cere bra,
Chris Jones, va destacar el trebal l del servei de me 
dicina matemofetal de l' hos pital barcelonf. Jones
va reco rdar que l' entitat que presideix nom ésator
ga ajuts a organismes de fora de les illes britan ique s
«en ocasions especials» i va admetre haver queda t

. impressiona t amb el nivell de co neixement deis
professionals del centre hospitalari catala , Per
aquesta ra ó, el president de Cerebra va afirmar que
els diners estaran més ben inverti ts a Barcelona que
en un centre britanic. / EFE

neral s i el temari inc loia
des de co neixe ments de '
I'Estatut d'autonomia, ef
personal funcionari o la
Constitució. EIs qui supe 
raven aquest examen ha
vie n de fer la setmana vi
nent una altra pra va de
continguts específics on es
pod ia preg untar als aspi
rant s qüestions relaciona
des amb el pre ssupost de la
URV o l' espai europeu
d·educació superior.

con té do s volums : elllibre
de principis de seg le i 'un
altre amb que es pretén po
sar al dia tots els coneixe
ments que va donar en el
seu moment Estalella. Es
tracia, segons Josep Tar 
rés , un d eis seus impul- :
sorsd'un llib re «fet, pen
sa t i deserivolupat en cata
la». La reedició del llibre
del doctor Estalella s' em
marca en un projecte de
futur que també inclou una
exposiciéque espodra vi
sitar aviat a Giro na ,

• Un altre deis llegats que
~ deixa l'Any de la Ciencia

2007 a Barcelona és la no
va placa Leonardo da Vin
ci situa da al Foru rn, El re
gidor del districte de San t
Martí, Francesc Narváez, i
el ·tinent d ' alcal de Caries
Martí la van inaugurar ahir
oficialmenl. «Volíem ator

.garaLeonardo da Vinci un
,espai a Barce lona per les
enormes aportacions a la
ciencia que va fer, de les
quals encara av ui gau
dim», va des tacar el tinent
d'alcalde. Per Narváez , la
placa és un hom enatge «a
una perso na que va ser ca
pac de revolucio nar el
rn ón» i d ' avancar-se a la
seva .epoca.' Martí va rela
cio nar la figura.innovado
ra de I'inventor i cie ntífic
italiá amb el taranná de la
ciutat 'de Barcelona: «La
nostra ciutat sempre vol
drá saber més de les cos es i
reinventar-se .s EIs encar
regats de descobrir la pla
ca ahir al migdia van ser
Vladimir de Se mir i Fran
cese Narváez.

activita ts ' que tingu essin
con tinuítat. Mart í va des 
tacar la importánciad' un
projecte que també té l' o
rigen en l' Any de la Cien
cia : el futurmuseu d'h ísto
ria natural de Catalunya .

Un IIib~e decliincla
La reed ició de lllibre Cien
cia recreativa, escrit l'any
1920 pe l doctor Estalella,
és una altra de les iniciati
ves que deixa a Barcelon a
la celebració de l 'Any de
la Ciencia. La nova edició .

Procésaturat
Les proves selectives per a .
l'ingrés a l' escala admi
nistra tiva tenien una ves

.sant de coneixements ge-

ment ha comencat una in-
- vestigació interna per es 

brinar com han sorti t les
preves del disc dur deis or
dinadors que les ernmagat 

' zernaven i no es descarta
denu nciar els fets a la poli 
cía.»: .

Caries Martl , ~hl ~. a la nova pla~a Leonardo daVine!. / G.M.

i serveis) aques t d imarts
pero els fets es remunten al
27 de rnarc, el dia que els
aspirants feien la segona
prova i es va descobrir que
una de "les persones que

rhavien fet .I'exarnentenia
una copia de la prova que
s'acabava de rea litzar amb
les respostes correctes.
Des de la Universitat s'I n
vestigaran els fets " per
aclarir que va passar i
atloptar mes ures. De mo-

M. CARTAÑA I Tarragona
• EIs aspírants a deu no
ves places de funcio nari
d'auxiliar de serveis ' i
d'adminístratius de la Uní
versitat Rovira i Virgili
(URV) s'han trobat ambel
procésde selecció aturat,
com a mesura cautelar im- ,
posada pel rector de la
Universitat, Francesc Xa
vier Grau. La're solució es
va donar a coneixer al PAS
(Personal lI'administra ció

La URV suspén unes oposlcíons perqué
Un deis .asplrants tenia l'exarnen

'La,ciencia"es' guanya -el 'carrer

~ (: ¡..! t"

.s.PÉREZ I Ban:elona
• Barcelona s' endinsa en
I'A ny Europeu del Diál eg

. Intercultural amb la ressa
ca deis bons resultats ob
tinguts amb el programa
Barcelona Cie ncia 2007.
L'Any de la Ciencia es
tanca amb més d' un milió
de' participants, un miler
d'activitats realitzades
amb més d ' un cen tenar
d'escenaris diferents, 250
entitats i empreses impli
cades, .i «amb un llegat
concret», segons va expli
car .ahir el primer tinent
d'al calde Caries Martí , Es
mantindrá un programa
d' activitats - a través . per
exernple, de les biblio te
ques- que vinculi cie ncia i

-- cul tura i que ·«reforci"el
model de Barcelona corn a .
ciutat delconeixeinent que
es va dissenyar ja fa deu
anys», com afegia el co
missionat de la Cul tura
Científica, -- Vlad imir de
Semir. L' Ajuntarnent pre
tén donar continuitat a ac
tivitats com ara la Festa de
la Ciencia al · Pare de la
Ciutadella -el 2007 hi van
assistir deu mil persones-,
áiniciatives com ara el Ti
quet Ciencia;'que permet
la visita als museus cientí
fics de la ciutat amb un
50% de descomp te i a pro - ,
jectes com ara la bibliote- voluntat ha estat preseri-

, ca Sagra da Famíli a, un es- .. tái-la perq ué arribi a tot-
pai que disposa d'u n fons hom.» Arnb aquesta dec la-
especialitzat en,ciencia en raci ó, el delegat de Cul tura
general i en medi ambi ento deo, l ' Ajuntament, 'Jordi
De Semir va destacar «la Martí, va sintetitzar l' ob-
projecció . intemacíonal» jectiu de totes les activ itats
que ha tingut l' Any de la realitzade s dins deIs pro-
Ciencia, i va recordar -la ' grain a impulsat per l'In stí- .
creació de la 'xarxa euro- tut de Cultu ra de Barcelo-
peade ciutats per a la cien- na (Icub) . Va aclaiir que
Cía i la , celebraci ó d'un des de l'inici es va dir a les
congrés de periodisme entitats i administracions
científico párticipants que el projec-

«La ciencia no és nornés te «no seria flo r d ' un dia» i
per als científics. La nostra que. per tant, s'Inclourien
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