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Un artista viurà
nu dues setmanes
a la Biennal d’Art
de São Paulo

El jaciment d’ambre de Cantàbria
és el més important d’Europa
ESTEBAN COBO/EFE

L’artista brasiler Mauricio Ianés ha sorprès el públic de la
Biennal d’Art de São Paulo
quan ha iniciat, completament
nu, una performance que durarà fins al 16 d’aquest mes i amb
la qual pretén reclamar la
«bondat dels estranys». Ianés,
de 35 anys, dormirà, s’alimentarà i farà les seves necessitats
sense sortir del recinte i sobreviurà gràcies a les donacions
dels visitants, i intenta així que
el públic sigui part activa i fonamental de la seva obra. A
més, l’artista no es comunicarà
amb ningú i no pot rebre ajuda
de coneguts o treballadors de
la biennal. Mitja hora després
de començar la performance,
un dels visitants li va donar una
ampolla d’aigua i, després, altres li van donar samarretes i
menjar, i fins i tot un amic imaginari de paper. Ianés va estudiar Art a São Paulo i treballa
amb instal·lacions i vídeos.-Efe

EFE
Cantàbria

El jaciment d’ambre del cretàcic
descobert l’estiu passat a l’entorn
de la cova d’El Soplao, a Cantàbria, no només ha resultat ser el
més important d’Europa, sinó
que a més ha aportat per primera
vegada proves de com es va formar aquesta resina fòssil i de quina planta concreta prové. Les boles d’ambre són «càpsules del
temps» en les quals se solen trobar petits invertebrats (en general insectes i aranyes) que van
quedar atrapats a la resina dels
boscos de coníferes fa milions
d’anys, en l’època dels dinosaures.
L’ambre d’El Soplao es va formar
fa 110 milions d’anys, prop del
mar, i al seu interior es poden observar mosquits, vespes i altres tipus d’insectes i artròpodes, diversos d’ells d’espècies no descrites
fins ara, segons ha explicat l’especialista en insectes fòssils de la
Universitat de Barcelona Xavier

Una peça d’ambre d’El Soplao

Delclòs. Els científics de l’Institut
Geològic Miner d’Espanya (IGME), que s’ocupen de la investigació, consideren que aquest jaciment és «d’excepcional importància» per la quantitat de ambre
que conté (fins al moment han
trobat una bossa de 25 metres de
longitud i un metre de gruix) i

perquè gairebé tot està format
per ambre blau-púrpura, un tipus
«extremadament rar» i que fins
ara només s’havia trobat a la República Dominicana. Però, sobretot, destaquen que aquest jaciment pot aportar les claus necessàries per resoldre la incògnita
científica del procés de formació
d’aquesta resina fòssil i de la planta que la produïa. Segons apunta
Delclòs, fa temps que se sospitava
que l’ambre el produïa una conífera arbustiva anomenada frenelopsis, perquè amb freqüència es
troben les seves fulles als jaciments. A El Soplao, s’ha descobert, a més, una colada d’ambre
que té gravades les alineacions típiques de les fulles d’aquesta
planta. «Molt probablement ens
trobem davant de la prova que
aquest grup de coníferes va ser el
productor de l’ambre. Això és extremadament rar. És una peça única i excepcional», afegeix Xavier
Delclòs.-Efe

NECROLÒGIQUES
 Manresa
–Jaume Rodergas i Rabeya
ha mort a l’edat de 92 anys.
El funeral per la seva ànima
se celebrarà avui, dimecres,
a les 10 del matí, a l’església
parroquial de Sant Josep
del Poble Nou de Manresa.
–Catalina Eustaquio Navarro ha mort a l’edat de 84
anys. La cerimònia tindrà
lloc avui, dimecres, a les 11
del matí, a la sala Montserrat de Funerària Fontanova
de Manresa.
 Puig-reig
–Llorenç Sanmartí Barat ha
mort a l’edat de 83 anys. El
funeral per la seva ànima se
celebrarà avui, dimecres, a
les 11 del matí, a l’església
parroquial de Puig-reig.
 Calders
–Maria Sala Creus ha mort a
l’edat de 84 anys. El funeral
per la seva ànima se celebrarà avui, dimecres, a les 11
del matí, a l’església parroquial de Calders.
EFEMÈRIDES

ARXIU PARTICULAR

L’escola Dr. Ferrer
d’Artés celebra la
castanyada
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Tal dia com avui:

L’escola Dr. Ferrer d’Artés va
celebrar la castanyada després de
preparar la diada amb anterioritat decorant les classes i preparant jocs. El dia de la festa, al matí,
els més grans van jugar amb els
més petits als més d’onze jocs
pensats. A la tarda es van menjar
les castanyes, van beure most amb
porró i van acabar ballant.

–1940: Franklin D. Roosevelt és reelegit per segona
vegada president dels Estats Units.
–1968: el republicà Richard
Nixon és escollit president
dels Estats Units amb el
43,4 % dels vots.
El matí de la diada es va dedicar a jugar als més d’onze jocs que s’havien preparat durant la setmana

ARXIU PARTICULAR

La dietista Emma Casals durant la xerrada a la biblioteca de Sant Vicenç

Catalina Eustaquio
Navarro
Vídua de Manel Campàs Esparbé

Emma Casals
parla de dieta i
salut a Sant Vicenç

Girona aplicarà
sistemes biològics
contra les plagues

La dietista de Sant Vicenç de
Castellet Emma Casals va oferir
una xerrada sobre alimentació i
salut que va organitzar l’associació cultural i gastronòmica Ceps i
Manduca, emmarcada en les seves activitats de tardor. La dietista
va explicar com fer una dieta sana
i equilibrada, i alhora, gaudir de la
gastronomia.

L’Ajuntament de Girona preveu aplicar progressivament
sistemes biològics per al control de plagues als arbres i jardins a tot el terme municipal,
atès l’èxit de l’experiència pilot
de l’estiu passat. La idea és treballar perquè arribi un dia en
què només s’hagin d’instal·lar
els insectes de manteniment.

–1996: Bill Clinton és reelegit president dels Estats
Units amb el 49 % dels vots,
enfront del 41 % del seu rival, el republicà Robert Dole.

RECTIFICACIÓ: en la informació publicada ahir del
Pla Estratègic Manresa
2015 informàvem que l’estudi que ha encarregat l’Ajuntament de l’estació central de Manresa el fa el Cidem quan, en realitat, qui el
fa és la consultora Cirem.

Jaume Rodergas i Rabeya
Vidu de Teresa Lladó i Claret
Morí cristianament el dia 4 de l’actual, als 92 anys
A. C. S.

Pere Ges
Macarulla

Els seus familiars: fills, Joan i Rosa; fills polítics, Lourdes i Francesc; néts, Mila, Sergi i Clàudia; nebots, cosins, família tota i la
jove Mònica, preguen que la tinguin present en el record i l’oració.

Els seus familiars: fills, Josep i M. Carme; néts, M. Carme i Josep; nét
polític, Samulí; besnét, Àlex; germanes polítiques, nebots, cosins i
família tota assabenten llurs amics i coneguts de tan dolguda pèrdua i
preguen que el tingueu present en el record. El funeral tindrà lloc
avui, dimecres, a les 10 del matí a l’església de Sant Josep (P.N.),
sortint del Tanatori Fontal Mémora de Manresa, c/ Bruc, 19-21.
Domicili del finat: c/ Verge de las Angustias, 17. Manresa.
(per a notes de condol: www.funerariafontal.com)
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FONTANOVA DE FONTANETI SUNYÉ

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

Ha mort el dia 4 del corrent als 84 anys d’edat confortada
amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

E. P. D.

A. C. S.

Els seus familiars volem expressar
el més sincer agraïment a tot el
personal de l’Hospital de Sant
Andreu el tracte i l’atenció rebuts
durant la seva estada.

