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FELICITACIONS

¡Feliz cumpleaños! 
Felicidades mi amor, 
que pases un buen 
día. Besos, te quere-
mos.

La salut de la salut

TRIBUNA

La salut no és només un ser-
vei públic sinó un dret con-
querit amb molts esforços 
per les societats democràti-
ques. I ens ha de preocupar 
mantenir una adequada sa-
lut de la salut atès que ens hi 
juguem un bé bàsic per asse-
gurar la qualitat de vida de 
les persones. I hem de reco-
nèixer que el vigor de la salut 
pública està en risc. Només 
cal acostar-se als hospitals 
de Tarragona, Reus, Tortosa 
o Amposta per comprovar 
com l’esforç dels professi-
onals que hi treballen està 
pal·liant temporalment els 
efectes negatius de les man-
cances de recursos sobre 
els usuaris/pacients. Llistes 
d’espera inacabablement 
llargues com a conseqüèn-
cia de la insuicient dotació 
de recursos humans i també 
materials. Una situació que 
s’està croniicant posant en 
perill el magníic sistema 
d’atenció sanitària pública 
catalana i que exigeix una 
urgent resposta política i so-
bretot pressupostària. 

El pròxim 10 de desem-
bre es compliran 70 anys de 
l’aprovació de la Declaració 
Universal de Drets Humans 
per l’assemblea de les Naci-
ons Unides reunida a Paris. 
És il·lustratiu recordar l’arti-
cle 25 d’aquesta declaració: 
«1. Tota persona té dret a un 
nivell de vida adequat que li 

asseguri, així com a la seva 
família, la salut i el benestar, 
i especialment l’alimentació, 
el vestit, l’habitatge, l’assis-
tència mèdica i els serveis 
socials necessaris; té així 
mateix dret a les asseguran-
ces en cas de desocupació, 
malaltia, invalidesa, viude-
tat, vellesa o altres casos de 
pèrdua dels seus mitjans de 
subsistència per circumstàn-
cies independents de la seva 
voluntat. 

2. La maternitat i la infàn-
cia tenen dret a cures i as-
sistència especials. Tots els 
nens, nascuts de matrimoni 
o fora de matrimoni, tenen 

dret a igual protecció social». 
Que lluny estem de la ga-
rantia i protecció d’aquests 
drets, també del de la salut! 
Que les administracions 
competents aquesta matè-
ria s’atrevissin a planiicar 
el funcionament i la gestió 
dels hospitals sense conces-
sions als localismes miops 
o als interessos partidistes 
miseriosos ajudaria bastant 
a protegir als pacients i als 
professionals. 

La salut no entén de ban-
deres i menys de banderins 
d’enganxament electoral.

JOSEP MARIA ARIAS

Periodista

El vigor de la salut 
pública està 
en risc

Carles Gosálbez

El Teatre Tarragona acollirà el 
pròxim dissabte, 17 de novem-
bre, a les 21 hores, l’espectacle 
25 il·lusions de Mag Lari. Josep 
Maria Lari va presentar ahir 
a Tarragona les línies mestres 
d’aquesta proposta on adapta 
els millors espectacles que ha fet 
en el decurs dels últims 25 anys, 
els mateixos que fa que va iniciar 
la seva trajectòria professional. 
«Normalment, en un espectacle 
faig uns dotze jocs de mans, i 
en aquest en són 25, per la qual 
cosa el ritme és més ràpid», va 
dir en roda de premsa celebrada 
al vestíbul del Teatre Tarragona. 
Lari va afegir que farà «un joc de 
mans en què hi participarà tot 
el públic i jo endevinaré la carta 
que tinguin», va dir, per assegu-
rar que, «si l’encerto, tindré un 
any de molta bona sort».

Lari ha estat amb el seu espec-
tacle tres mesos a Barcelona i, en 
tres més, farà una gira per Cata-
lunya. «Estic molt tranquil, per-
què sé que funciona», va dir amb 
el seu característic to humorístic. 
25 il·lusions de Mag Lari «està 

sent un èxit», va subratllar da-
vant la presència del regidor 
d’Ensenyament, Francesc Roca.

El preu de l’espectacle és de 
30 euros. Roca va avançar que el 
divendres es posaran a la venda 

dos paquets especials per a les 
primeres 25 persones que com-
prin, destinats a famílies. Un, de 
50 euros, inclou dues entrades 
d’adult i una de menor i, l’al-
tra, de 60 euros, dues entrades 

d’adult i dues de menors. Roca 
va reconèixer que «només he vist 
el Mag Lari a la televisió i em fa 
molta il·lusió que porti la seva 
màgia a Tarragona i comparteixi 
l’espectacle amb nosaltres».

CULTURA

El Mag Lari porta l’espectacle dels 
25 anys de professió al Tarragona 
En un dels jocs de mans farà participar tot el públic i l’objectiu serà encertar la carta que tinguin

OLÍVIA MOLET

Josep Maria Lari, ahir al Teatre Tarragona, mostrant el cartell que anuncia la seva obra.

URBANISME

DIARI MÉS

La font segueix sense ser reparada després de caure a terra.

Una font del Parc del Francolí, 
a terra des de fa setmanes
Han passat unes setmanes des 
que va caure una font d’aigua 
del Parc del Francolí i les coses 
gairebé no han canviat. L’Ajun-
tament només ha posat una 
tanca de seguretat al seu vol-
tant, però la font segueix a terra 
i està del tot inutilitzada. Des 
de feia temps, l’estat de la font 
presentava danys importants 

en la seva estructura, sobretot 
per l’oxidació de la seva base.  
La font es troba en un punt 
elevat del terreny, a pocs me-
tres de distància d’un conjunt 
d’estanys d’aigua i en la visual 
de la comissaria de la Guàrdia 
Urbana. La font no va resistir al 
seu estat de conservació i, inal-
ment, va caure. Redacció

Redacció

Més de mil alumnes de 23 cen-
tres escolars de les comarques 
de Tarragona passaran des 
d’ahir, dilluns, i ins divendres 
pel CRAI del campus de Sescela-
des de la Universitat Rovira i Vir-
gili, per participar en algun dels 
set tallers cientíics que s’han 
dissenyat per als escolars de 
primària i de secundària. Els ta-
llers, que reben el inançament 
de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT), 
tracten de disciplines molt vari-
ades com ara la instal·lació d’un 
hort urbà sostenible, la recerca 
sobre la naturalesa dels imants 
i els materials ferromagnètics, 

l’eiciència de les bombetes o la 
valorització dels residus. També 
s’ha organitzat una activitat en 
què els alumnes apliquen el mè-
tode cientíic en la determinació 
de la coniguració interna d’una 
caixa negra. Les activitats es van 
inaugurar ahir al matí en un 
acte en què hi va estar present 
Josep Francesc Font, president 
de l’AEQT, i María José Figueras, 
rectora de la URV.

La Setmana de la Ciència 
compta un any més amb les 
rutes per aproximar la igura i 
aportacions cientíiques d’An-
toni de Martí i Franquès, que 
van començar dimarts, dia 9, i 
s’acabarà el pròxim dissabte, dia 

17. I durant aquest darrer trimes-
tre de l’any centenars d’alumnes 
passen pels laboratoris i aules de 
la URV en una nova edició del 
programa Fem Recerca.

D’altra banda han començat 
ja les activitats de la Setmana 

de la Ciència al Campus Extens, 
amb 11 xerrades i tallers que ar-
riben a tot el territori. El passat 
divendres, a Bonavista, va tenir 
lloc la primera activitat, plante-
jada per l’Escola Tècnica Superi-
or d’Arquitectura.

CEDIDA

La inauguració de la Setmana de la Ciència va tenir lloc ahir.

Més de mil alumnes de 
23 centres participen en 
la Setmana de la Ciència

ENSENYAMENT

Proposa activitats per a totes les edats


