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Estar amb
els difunts

MIQUEL SÁNCHEZ

“A Manlleu és necessari que
una coalició d’esquerres
transformadora es presenti a
les properes eleccions municipals, per donar solucions ja”.

Jordi Soler

www.twitter.com/miquel_sanchez
CARLES MUNDÓ

“De manual: 1) Podemos
pot guanyar. 2) Votants del
PP, no us quedeu a casa. 3)
Votants del PSOE, el vot útil
és el PP. 4) El PP guanya les
eleccions”.
www.twitter.com/CarlesMundo
JOAN TURRÓ

JORDI PUIG

Un any més
la tradició ens
recorda que en
aquestes dates
hem de recordar-nos dels
nostres difunts i honrarlos de la manera que creguem més oportuna. Totes
les formes de dur-ho a
terme són vàlides i respectables, tot i que és habitual
anar al cementiri a dedicar
uns moments de silenci i
reflexió a les persones que
trobem a faltar. La connexió que podem arribar a
establir amb elles va més
enllà del que ens pensem i
si som capaços d’aprofundir en aquest aspecte descobrirem que sempre estan
entre nosaltres encara que
no es mostrin físicament.
Els nostres costums i el
que ens han ensenyat ens
fa entendre la mort com
una pèrdua o la fi d’una
relació amb un altre ésser
que ja no estarà més entre
nosaltres i que per tant
sol crear un sentiment de
tristesa i dolor. Crec que
el millor que podem fer
és intentar canviar aquest
sentiment per estimació,
acceptació i desaferrament
de la seva presència física.
Si som capaços de fer
aquest esforç aconseguirem satisfer els seus
desitjos, recuperar la seva
presència continuada i
restablir el buit que ningú
va demanar i que només
nosaltres podem reomplir.
El dol davant d’una pèrdua és inevitable i pot ser
més o menys llarg, però la
nostra actitud i l’estima
per la persona que ha traspassat ens ha de donar la
força per dedicar-li molt
més que un ram de flors
i un parenostre el dia de
Tots Sants.

“Amb l’èxit de Podemos la
casta política veu perillar el
seu poder però molts ciutadans ens identifiquem en el
seu diagnòstic de la situació”.
www.twitter.com/joanturrov

Al curs, que es fa a El Roser, hi participen alumnes tant d’El Roser com de l’escola Bellpuig

Aprendre no té preu
Una dotzena d’escolars de Sant Julià participen en un curs gratuït de
programació informàtica impulsat per una entitat constituïda per voluntaris
Sant Julià de Vilatorta
Meritxell Vilamala

Una dotzena de nens i nenes
de 5è i 6è de Primària van
començar durant l’octubre
un curs gratuït de programació informàtica a Sant Julià
de Vilatorta. Són alumnes
tant de l’escola Bellpuig
com del col·legi El Roser,
que s’han acollit a la iniciativa de Codeclubvilatorta,
una entitat constituïda per
voluntaris que vol integrar
la programació informàtica
entre els coneixements dels
estudiants.
“És una matèria amb moltes possibilitats de futur i
encara no s’inclou al currícu-

lum de les escoles”, explica
la voluntària Laia Albó.
Enginyera i investigadora en
tecnologia i aprenentatge,
adverteix que aquesta activitat no només està pensada
per a nens interessats en
ciències, sinó que “és útil per
a tothom, perquè millora el
raonament lògic i la manera
d’encarar els problemes”.
Els estudiants han començat per aprendre a programar
amb Scratch, un sistema
senzill que funciona a mode
de joc. Cada pràctica presenta un conjunt de reptes
i, inicialment, l’alumne els
resol amb indicacions. En
un nivell més avançat, ha de
fer servir el seu enginy, però

la voluntat és que aprengui
divertint-se. “No hi ha límits.
Són nadius digitals i saben
fer més coses de les que ens
pensem”, comenta Albó.
El de Sant Julià s’ha convertit en el primer codeclub
de la comarca d’Osona, però
a tot Catalunya d’aquest curs
n’hi ha una trentena, majoritàriament ubicats en biblioteques municipals. La iniciativa va arribar a Catalunya
l’any passat i des d’aleshores
la quantitat de clubs s’ha triplicat. Arreu del món, la xifra
ascendeix a més de 2.600, ja
que el projecte va néixer a la
Gran Bretanya fa dos anys i
actualment és present a una
cinquantena de països.

DANI VILASECA

“Sense els vots de Catalunya
Podemos guanyaria a Espanya? #éspregunta”.
www.twitter.com/danivilaseca
TONI RUBIA

“Què voleu que us digui, a
mi tant messianisme profètic
amplificat mediàticament
em crea algunes contradiccions i recels #Podem #Iglesias #willsee”.
www.twitter.com/tonirubia
ARNAU MARTÍ

“Podemos també és l’enemic?
Va home va...! L’arbre o les
lectures interessades i partidistes que no deixen veure el
bosc d’oportunitats. En fi”.
www.twitter.com/ArnauMarti
JOAN COMA

“Ara ve quan “l’esquerra”
apoltronada, vist d’on vénen
els vots de Podem #CEO, es
posa cueta i camisa. Bé, això
últim ja fa temps que ho fan”.
www.twitter.com/joancomaroura
XEVI BARDOLET

“Preu: 10€. Anticipat: 8€.
Compte destí: BBVA. Compte
origen: La Caixa. Comissió:
3,45€. Preu final: 11,45€. No
és corrupció, això, també?”.
www.twitter.com/xbardolet

Nova crida de
donants de medul·la
òssia a Taradell
Aquest dimarts es
farà un nou acapte de sang i
de donants de medul·la òssia
a Can Costa i Font de Taradell
de 2/4 de 5 de la tarda a 9 del
vespre. Després de la crida
de fa quinze dies a Vic, més
d’un centenar de persones
van quedar pendents en llista
d’espera. Per això, des de la
delegació de l’Associació de
Donants de Sang es fa una
nova crida ja que un nen de
Taradell necessita urgentment un trasplantament de
medul·la.

L’hospital del
futur, a debat
aquest dijous a Vic

Taradell

El director general del
Consorci Hospitalari de Vic,
Antoni Anglada, i el de l’Hospital Clínic, Josep M. Piqué,
participaran dijous a les 6
de la tarda a la sala d’actes
de l’Hospital en un col·loqui
moderat pel director general
d’EL 9 NOU, Jordi Molet,
amb el títol “L’hospital del
futur”. L’acte clou les trobades mèdiques mensuals que
s’han estat fent per compartir experiències en l’àmbit de
les malalties cròniques.

Vic

Una delegació holandesa s’interessa a Tona
pel lligam de l’atenció social i sanitària
Tona Una delegació holandesa de 25 professionals del sector de la salut, formada per
investigadors en política social i professionals que treballen pels diferents proveïdors
de salut a Holanda, va ser dilluns a Tona per
conèixer el model d’atenció social i sanitària.
Aquest model col·laboratiu d’atenció social i
sanitària s’està desenvolupant a Tona des de

Dilluns, 3 de novembre de 2014

fa dos anys. La jornada va començar amb un
dinar a l’Escola d’Hostaleria i va continuar
a la sala de plens de l’Ajuntament amb les
explicacions relatives a les diferents branques
del projecte. Rosa Planesas, regidora de Benestar Social; Aida Guillaumet, coordinadora
de l’Àrea de Serveis Socials i Ciutadania de la
Mancomunitat La Plana; Amaya Epelde, metgessa, i Eva Serra, infermera del CAP de Tona,
van ser les encarregades de transmetre les
claus d’aquest projecte pioner a Catalunya.

