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L’AVUI.cat ofereix un nou
servei: el Canal Universita-
ri,perconèixer lesactivitats
i serveis de la Universitat de
Barcelona. L’accés té forma
de pestanya a la barra de
serveis de l’edició electròni-
ca de l’AVUI i ja està disponi-
ble.Ésfruitd’unacordentre

LaUniversitatdeBarcelona
entraal’AVUIdigital

la Universitat de Barcelona
i la Corporació Catalana de
Comunicació, signat ahir.

L’acte va ser presidit per
Josep Samitier, rector en
funcions de la UB, que va
destacar que “el nou servei
permetrà una millor comu-
nicació entre la universitat i
la societat” i pel director ge-
neral de l’AVUI, Carles Flo.
El director d’Edicions de

l’AVUI, Salvador Cot va des-
tacarque“el termeuniversi-
tat vol dir coneixement,
debat, futur i informació.
Capacitats que són compar-
tides per l’AVUI.cat”.

El nou Canal Universitari
forma part de l’augment de
l’oferta de l’AVUI.cat que li
ha permès una progressió
fins a superar els 200.000
usuaris únics. ■ Ivan Grau, Josep Samitier, Carles Flo i Salvador Cot en la presentació del canal ■ ANGLARILL

IMMIGRACIÓ

Editen DVDs amb
informació per
als immigrants
| El material tracta
àmbits bàsics com
habitatge, treball,
salut i educació

Sònia Pau
BARCELONA

Saber que a l’hora de llogar
el pis es demana una fian-
ça, que per anar al metge
s’ha de tenir la targeta sani-
tària i que els infants entre
6 i 16 anys estan obligats a
anar a l’escola són algunes
de les informacions que els
agents d’acollida dels ajun-
taments expliquen a les
persones nouvingudes
quan s’han de començar a
organitzar la vida a Catalu-
nya. Ara, els professionals
i entitats que fan tasques
d’acollida tenen sis DVD de
suport amb informació
pràctica sobre Catalunya,
habitatge, convivència, tre-
ball, salut, serveis socials i
educació. La secretaria per
a la Immigració en distri-
buirà 3.000 exemplars.

La consellera d’Acció So-
cial i Ciutadania, Carme
Capdevila, va exposar ahir
que el material servirà per-
què les persones estrange-
res tinguin una bona infor-
mació sobre el país on
viuen i es puguin incorpo-

rar més ràpidament i fàcil-
ment a la nova societat. “És
important que coneguin el
model de societat. Els drets
i els deures”, va indicar.

Catalunya és pionera a
l’Estat en l’edició d’aquest
material audiovisual, tal
com fan Holanda i França.
Un material que el secreta-
ri per a la Immigració, Oriol
Amorós, va emmarcar en
la necessitat d’“afavorir la
igualtat d’oportunitats” i
millorar la informació. Un
dels DVD explica què és Ca-
talunya i fa èmfasi en què el
català és la llengua comuna
i una bona eina per buscar
feina i relacionar-se amb
els veïns.

País, cultura i valors
El material es pot consul-
tar en català, castellà, an-
glès, francès, romanès, rus,
xinès, urdú, àrab i amazic.
S’hi barregen diàlegs entre
autòctons i nouvinguts
amb missatges entenedors
d’informació bàsica sobre
l’administració i explicaci-
ons sobre el país i el siste-
ma de valors. Això vol dir
explicacions sobre la ne-
cessitat de respectar el sis-
tema de recollida d’escom-
braries i tenir clar que qual-
sevol forma de violència
familiar està penada. ■

Els DVD informen, per exemple, del telèfon d’atenció a les
dones que pateixen algun tipus de violència masclista ■ AVUI
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Moisès Broggi i Montserrat
Carulla reben la Medalla d’Or
per “la seva dedicació al país”
| El metge i l’actriu recullen la màxima distinció de la Generalitat
| Montilla destaca que pertanyen al “millor capital social” de Catalunya
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El cirurgià Moisès Broggi i
l’actriu Montserrat Carulla
van rebre ahir a la tarda la
Medalla d’Or de la Genera-
litat de mans del president,
José Montilla. És la prime-
ra vegada que un metge i
una actriu reben la màxi-
ma distinció que atorga el
govern. Montilla va qualifi-
car Broggi i Carulla
d’exemples on emmirallar-
se, i els va agrair “la feina
ben feta” i que hagin dedi-
cat part de la seva vida a
Catalunya.

Els dos protagonistes es
van mostrar agraïts per
l’homenatge: Broggi va re-
cordar la seva etapa com a
cirurgià durant la Guerra
Civil i Carulla es va decla-
rar “una dona afortunada”

per haver-se pogut dedicar
a la interpretació.

El cirurgià, que al maig
va complir els cent anys, va
recordar els seus “mes-
tres”, els germans Trias i
Pujol, i va fer memòria de
la seva etapa com a metge
durant la Guerra Civil, on
va participar en impor-
tants avenços mèdics com
ara els hospitals mòbils o
els bancs de sang. També

va fer memòria de la seva
tasca a l’Associació Inter-
nacional de Metges per a la
Prevenció de la Guerra,
que es va formar per donar
a conèixer l’amenaça de
l’armament nuclear.

“Una dona afortunada”
Per la seva banda, Carulla
va subratllar que la Medalla
d’Or és la distinció més im-
portant que un català pot

rebre “del govern del seu
país”. Va assegurar que se
sent “una dona afortuna-
da” per la família, el país i la
professió. “No estava escrit
enlloc que una filla d’una
família que va perdre la
guerra es pogués dedicar al
teatre en una època on ser
actor volia dir tenir mala
reputació”, va apuntar l’ac-
triu, que va desitjar que el
cinema català visqui una
època d’esplendor.

Montilla es va referir a
Broggi com un home “gai-
rebé llegendari” que ha vis-
cut més d’un segle i que
“dóna lliçons sense que ho
sembli”. A Carulla la va de-
finir com “una gran dama
del teatre català” i en va
destacar que ha sabut par-
ticipar en el debat públic en
favor del teatre, la cultura i
el país. ■

Les frases
“Vaig tenir molta
sort de les circums-
tàncies favorables als
meus inicis com a
cirurgià”
Moisès Broggi
METGE

“No estava escrit en-
lloc que la filla d’una
família que va perdre
la guerra es pogués
dedicar al teatre”
Montserrat Carulla
ACTRIU

Moisès Broggi contempla com el president Montilla col·loca la medalla d’or a Montserrat Carulla ■ FRANCESC MELCION


