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Més que 
paraules 
boniques

La solidaritat és un 
concepte que sem-
pre queda molt bé 
als llibres, als arti-

cles i a les conferènci-
es, als mitjans de comu-
nicació, i fins i tot en un 
sopar entre amics... Es 
tracta d’un tema cent per 
cent políticament correc-
te, que aporta connotaci-
ons humanistes i altru-
istes, un mot carregat de 
significacions que tot-
hom aplaudeix i respecta 
des del quòrum més abso-
lut. Però massa sovint 
tots aquells focs d’arti-
fici de la bona voluntat 
s’acaben cremant en un 
no-res o, en tot cas, en un 
ben-poc! Doncs resulta 
que ara, gràcies a la ini-
ciativa d’onze ciutadans 

santcugatencs que aquest 
mateix estiu han deci-
dit viatjar fins a la ciu-
tat nicaragüenca de Cola-
ma, aquella gent del país 
americà podrà dispo-
sar d’una nova bibliote-
ca. En concret, els impul-
sors d’aquest projecte, 
que ja és una tangible rea-
litat, són els membres de 
l’entitat Rostros, Colo-
res y Sueños, i gràcies al 
seu esforç i la seva volun-
tat, les prestatgeries del 
nou centre cultural nica-
ragüenc ja disposen des 
d’ara de més de 500 lli-
bres. I cal destacar que 
els integrants d’aques-
ta lluminosa iniciativa es 
mouen entre els 16 i els 17 
anys, i que van ser rebuts 
amb tots els honors 
pel vicepresident de 
Nicaragua, el senyor Jai-
me Morales Carazo. Sem-
pre que les paraules boni-
ques i els somnis s’acaben 
convertint en transfor-
macions necessàries en el 
món real, d’alguna mane-
ra tots plegats tornem a 
renovar la confiança en la 
condició humana. •

Sovint tots aquells 
focs d’artifici de 
la bona voluntat 
s’acaben cremant
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Els santcugatencs, 
els que més utilitzen 
l’e-administració 

TeCnologia. Els santcuga-
tencs prefereixen comunicar-
se amb l’Ajuntament a través 
de la xarxa. El web munici-
pal és l’e-administració que 
més tràmits i gestions va 
registrar a través del servei 
e-TRAM del Consorci Admi-
nistració Oberta Electrònica 
de Catalunya, segons ha fet 
públic el consorci Localret, 
que coordina el desenvolupa-
ment de les xarxes i els serveis 
de telecomunicacions. 

L’entitat confirma que 
els habitants van contac-
tar amb l’Ajuntament 1.269 
vegades entre el març del 

2009 i el del 2010. Després de 
Sant Cugat se situa l’Ajunta-
ment de Palau-solità i Plega-
mans, amb 1.092 contactes, i 
el de Castellar del Vallès, amb 
1.033 usos. Un total de 649 ens 
locals inregren l’e-TRAM al 
seu web corporatiu.  

“Des de l’Ajuntament estem 
fent esforços per avançar en 
la implantació de l’adminis-
tració electrònica, malgrat el 
poc suport que rebem de l’ens 
central, que va aprovar la llei 
per desenvolupar els serveis 
d’e-administració. Encara ens 
queda camí per recórrer, però 
estem en la bona línia”, ha 
explicat el regidor de Comu-
nicació i Innovació, Jordi 
Puigneró en assabentar-se de 
la dada.

el web municipal és l’e-administració que més tràmits va registrar  #A.R.

 _M. Sagalés

En un any els habitants 
van contactar amb el 
consistori 1.269 cops

els cugatitus per Josep Maria Cabrerizo
cabrerizo@indubruc.com

PonènCia
Una xerrada obre la 
porta a conèixer el 
sincrotró alba
El doctor en ciències físi-
ques de la UAB Ramon 
Pascual protagonitzarà la 
ponència El sincrotró Alba. 
La xerrada, organitzada 
per l’Associació Astronòmi-
ca Valldoreix-Sant Cugat 
(AAVSC), es farà el dilluns 
13 de setembre, a les 20 h, a 
la Casa de Cultura. Pascual 
és el president del laborato-
ri del sincrotró.

infànCia
el projecte ‘Per 
menjar-te millor’ 
arriba a Barcelona
El projecte Per menjar-te 
millor, que impulsa l’Institut 
de la Infància de Sant Cugat i 
Bopan, ha arribat a Barcelona 
quatre mesos després d’es-
trenar-se a la ciutat. El pro-
jecte uneix alimentació i lite-
ratura i es fa als establiments 
de Bopan.

pinyons

ViolènCia de gènere
Una xerrada 
aBorda elS 
TòPiCS de l’amor
16 DE SEtEMBRE
Casa de Cultura, 19.30 h

El psicopedagog i huma-
nista Daniel Gabarró refle-
xionarà sobre la necessitat 
de donar i rebre en aquesta 
xerrada que organitza l’as-
sociació Noestasola.

Nova sortida del Club 
Mini Sant Cugat
CondUCCió. El Club Mini 
Sant Cugat ha organitzat per 
al 18 de setembre la tercera 
sortida de l’entitat. La sor-
tida, que es farà per l’Ano-
ia, està oberta a tots els pro-
pietaris de Minis, tant nous 
com antics, per barrejar car-

reteres i gastronomia, i la ins-
cripció s’haurà de fer a club-
minisantcugat@gmail.com. 
A més, el club estarà present 
a la I Concentració de Minis, 
que se celebrarà a Andorra els 
dies 23 i 24 d’octubre.

 _Redacció

deCiSió. El 30 de setem-
bre finalitzen les entrevis-
tes d’orientació acadèmi-
ca i professional, que s’or-
ganitzen al Casal de Joves 
TorreBlanca. Aquestes 
entrevistes, totalment per-
sonalitzades, es realitzen 
les tardes dels dilluns i els 
dijous de maig, juny i setem-
bre, coincidint amb el perí-
ode de les preinscripcions 
els dos primers mesos i amb 
les noves sol·licituds de pla-
ces durant aquest mes. Una 
empresa especialitzada en 

temes educatius s’encarrega 
durant trenta minuts d’asses-
sorar aquelles persones que 
no tenen clar cap on encami-
nar la seva trajectòria edu-
cativa.

Anualment, el servei gra-
tuït atent una quarantena de 
persones entre joves que dub-
ten quin rumb educatiu seguir 
i dones que volen ampliar els 
seus coneixements per la seva 
satisfacció personal, segons 
han explicat des del Servei 
d’Informació Juvenil.

les enquestes es fan al Casal de Joves TorreBlanca  #ARTUR RIBERA

 _M. Sagalés

Últims dies per anar a les 
entrevistes acadèmiques


