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AGENDA
Sants Bonifaci, Doroteu, Faustí, Nicanor i
Sixt. Santa Màrcia.
BADALONA
22.00: al polisportiu (Primer de Maig) del barri de Pomar, concert de rock amb els grups
Sangtraït i Resaka.
BARCELONA
09.30: a l'Auditori de la plaça Sant Jaume
(Jaume I, 2), jornada de clausura de la IV Trobada Internacional de Barcelona de Justícia i
Pau, en què es tracta Quina defensa per a
l'Europa de demà?
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11.00: al Museu d'Història de la Ciutat, dintre
del cicle La mort a Barcelona, conferència de
Raquel Lacuesta sobre Urbanisme i art en el
cementiri del Poblenou.
11.00: a la Universitat Pompeu Fabra (Balmes, 132), sessió de clausura del cicle sobre La
legislació europea de medi ambient i la seva
aplicació a Espanya, amb la conferència Perpectives de futur en la política mediambiental
europea: el Cinquè Programa d'Acció.
17.30: al Casino L'Aliança del Poblenou
(Rambla del Poblenou, 42), festival del 25è
aniversari de l'escola de dansa Esbart Sant
Martí.
18.00: a la plaça Salvador Allende del barri
del Carmel, festival flamenc.
18.00: al local del CCU (Villaroel, 81) i dintre
del cicle Civisme, convivència i democràcia,
conferència de Josep Delàs sobre La democràcia ens pot encisar de nou. Què cal fer?
20.00: a l'Auditori del Centre Cultural Calassanç (Diputació, 275), i dins del Maig Coral
del Barcelonès, concert de les corals Espígol,
Catalunya i Sant Jordi.
21.00: al Palau de la Música Catalana, I Memorial Josep M. Bernat i Coloma, amb un
concert de les cobles Juvenil de Bellpuig, Mediterrània (ex-components), Sabadell i Tres
Turons de Bellpuig.
21.00: a l'església de Sant Medir, concert de
l'Orfeó de Sabadell.
21.30: al col·legi La Salle de Gràcia (pl. del
Nord, 14), concert de la Coral Juvenil Sinera,
amb motiu del seu 25è aniversari.
BELLATERRA
22.30: a l'estació de Bellaterra dels Ferrocarrils de la Generalitat, el Grup Inestable de Bellaterra representarà L'home de la flor a la
boca.
COLLBATÓ
22.00: dintre dels Concerts de Primavera
d'Orgue de Collbató, a l'església parroquial de
Sant Corneli, actuació de Roland Mühr.
POBLA DE SEGUR, LA
18.00: a la plaça de l'Arbre, inici de la campanya El Pallars Jussà amb Bòsnia, amb l'elaboració del mapa de Bòsnia amb monedes.

FARMACIES

El Santuari Ecològic de
Gallifa
JOSEP DALMAU

D

ins l'ampla copa de la —al cor mateix de la naturalesa
vall de Gallifa hi ha viva i verge— per recuperar
assentat el nou San- aquell món perdut de tranquil·lituari Ecològic. Aquí, tat i pau. Són una mena de nous
demà 6 de juny hi eremites que viuen austerament,
haurà un esclat prima- lliures, alegres i en pau. Quan ens
veral ple de colors, de topem amb ells, ens fan somiar i
moviments, de pregà- descobrir actituds que bullen inries, cants i ballades. Serà l'aplec conscientment dins nostre. Tamanyal del Dia Internacional de bé nosaltres desitjaríem viure
així... si ens fos possible! En tol'Ecologia.
D'ençà que l'home modern par amb ells cara a cara és com si
s'ha vist arrossegat a apilotar-se a ens trobéssim davant d'un mirall
les grans ciutats, té nostàlgia i ne- que ens revela allò que no ens
cessitat de trepitjar les munta- veiem nosaltres mateixos directanyes verges. Aquest instint an- ment, camuflats per les pellerincestral de la Naturalesa viva i gues de la modernitat que constiverge rebrota, ara, dins nostre, tueixen una segona naturalesa.
en forma d'enyorança. La terra i És un primer benefici que rebem
els turons, els rius i els arbres ens d'ells.
criden amb veu d'encís de follets
Aleshores agafa nou significat
del bosc.
la necessitat imperiosa de respiI, com a contrast, arriba un rar aire pur; d'escoltar el concert
moment que els sorolls imperti- de les granotes dins els espais
nents del carrer, els cops i crits buits de la nit transparent; coninesperats dels nostres nínxols templar el nombre infinit d'estels
veïns, les presses inevitables per que ens admiren des de l'immens
arribar tard a tot arreu amb la firmament i estan reflectides en
llengua fora, la rutina persistent les aigües del gorgs de les rieres;
del treball parcel·lat... tot el cú- de sentir la suau música dels
mul de paràsits que ens fa la guit- vents i percebre les siluetes dels
za a tothora sense parar... Arriba turons i els arbres del capvespre.
un moment que l'home i la dona Aleshores hom entreveu que
necesiten allunyar-se d'aquests aquest conjunt de meravelles
maldecaps insuportables i van a perdudes et fan costat; hi pots esrefugiar-se a les muntanyes. Aug- tablir una bona relació i arribarmenta cada dia més l'èxode de les hi a ser amic. Aleshores et veus
grans ciutats, malgrat el seu con- empès a alenar una pregària com
fort tècnic. La segona residència a desfogament i fer un salt qualia mar o a muntanya, per a totes tatiu:
les famílies que ho poden, avui
Tu ets la Presència impercepticonstitueix ja un fet consumat.
ble!
Aquest fenomen és un avís per
Tu ets l'Absència manifesta!
al qui vulgui veure'l. Ens ve a
Tot això dit de correguda —jo
dir, amb un crit d'alarma, que també em sento víctima de la
l'home i la dona moderns, a les gran ciutat pol.lucionada!— quegrans ciutats, estan vivint en ter- da encarnat en els diversos corra estranya.
rents de simpatia per l'ecologia. I
Avui hi ha senyals ben signifi- sobretot queda visible en la figucatius que s'està fent un pas més ra del nou tipus de vida que està
en la mateixa direcció de rebuig plantant tenda dins les nostres
de la vida urbanícola moderna. muntanyes per formar part d'eCada dia és més freqüent el cas lles: el nou eremita o ermità del
de persones que trenquen les ca- gran temple de la naturalesa.
denes del confort pol.lutiu i se'n
Quan hom arriba a aquesta
van a viure dins les muntanyes simbiosi entre la naturalesa (amb

MISTER HYDE

FIGUERAS

RUBÍ
22.00: al Teatre La Sala (Cervantes, 126), el
grup Gresol representarà Un milionari del
Putxet.
SANT JULIÀ DE LÒRIA
22.00: a l'Auditori. Claror del Centre Cultural,
concert de cant coral a càrrec de la Coral Elisard Sala d'Hospitalet.
SITGES
12.30: al Centre d'Estudis del Mar (passeig
Marítim, 72), presentació del llibre L'arquitectura del territori. Planejament territorial i mediambiental de la Diputació de Barcelona. Pla
d'objectius 1992-1995, dins de la celebració
del Dia Mundial del Medi Ambient. A les
13.30, plantació de margallons al Parc Natural del Garraf.

CHARLIE BROWN

VENDRELL, EL
22.30: al Teatre La Lira, homenatge a Maria
Aurèlia Capmany amb la representació de l'obra Preguntes i respostes sobre la vida i la
mort de Francesc Layret, advocat dels obrers
de Catalunya.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
22.30: al Teatre Municipal Cal Bolet (Duc de
Avui, 1993-06-05,
p. 16. 3), actuació dels grups d'havanela Victòria,
res Cavall
Bernat,
i Xaloc.
Servei de Gestió
Documental,
ArxiusCérvol
i Publicacions
de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

SCHULZ

tot el que s'hi mou) i la pròpia
vida, se sent realment lliure i ben
acompanyat, malgrat la soledat i
l'aïllament aparent.
Seria bo fer un estudi de totes
aquestes noves experiències aparentment estrafolàries i fora del
temps, cada dia més abundants a
les nostres muntanyes —en especial a la de Montserrat— i els
motius que les han provocades o
catapultades. Potser hi trobarem
signes de les grans mancances o
atrofiaments de la vida moderna
urbanícola.
De moment, m'ha semblat bo
fer ressaltar que l'Aplec del Santuari Ecològic del Castell de Gallifa enguany va revestit i ve enriquit de l'experiència d'un nou ermità que hi dóna vida i que ens
pot servir de mirall per entendre
els corrents de simpatia pels valors ecològics que van brollant
dins nostre i l'atracció que exerceix la Naturalesa viva i verge
per fondre'ns amb ella, allunyats,
retinguts i presoners com estem
del benestar mutilador, encara
que confortable, de les grans ciutats. (Sentiria ofendre l'anonimat
i la modèstia de l'ermità del Santuari! M'agradaria que aquesta
meva reflexió fos sols un reflex i
un refermament del seu convenciment!)
L'home des del mateix néixer
viu en terra estranya. Però té
iniciat un projecte i un trajecte
que van més enllà de les estrelles; més enllà de l'espai i del
temps. Descobrir això ens permet donar un sentit transcendent a la pròpia vida d'una riquesa incalculable. Ve a ser
aquella pedra d'ensopec que els
constructors del nostre model
de societat han rebutjat perquè
els entrebancava i els feia caure,
i que ara els pacífics acusadors
eremites moderns han assolit
—sembla— com a pedra angular del nou edifici vital.
M n . Josep Dalmau és rector de Gallifa

Obertes de les 9 del matí d'avui
a les 9 del matí de demà
DALMASES. Aragó, 97. Calàbria.
ESPINOSA. Rambla, 118. Cant. Portaferrissa. GARCÍA. Guadiana, 39.
Sants. SUNYER. Pg. St. Joan, 111.
Provenca.
Obertes de les 9 del matí
a les 10 de la nit d'avui
ÀLVAREZ. Palència, 35-41. C. Sagrera - Felip II. BERTRAN. Wad-Ras,
147. Badajoz. CAMPS. Planeta, 39.
Menéndez Pelayo. CUARTERO. Gran
Via, 688. Girona. GINÉ. Av. Sarrià,
125. Prop Camp RCE Espanyol. PUJOL. Ample, 25. Cant. Avinyó, 60.
ROMERO. Princesa, 7. Via Laietana.
RUBIRALTA. Nou de la Rambla, 28.
Guàrdia. SANTAMANS. València,
440. Marina. SERRA. Av. Diagonal,
478. Via Augusta. SOLER. Pl. Bonanova, 6. Final Muntaner. TORRES.
Aribau, 62. Aragó.

TELEFONS
HOSPITALS: Barcelona. St. Pau: 347
31 33 / Del Mar: 309 22 08 / Clínic:
454 70 00 / Creu Roja: 235 93 00 /
L'Esperança: 285 02 00 / Vall d'Hebron: 418 34 00, 358 33 11 / St.
Joan de Déu: 203 40 00 / Urgències
mèdiques: 061 / Badalona. Germans
Trias i Pujol: 465 12 00 / Calella de la
Costa. St. Jaume: 769 02 01 / Granollers. H. General: 849 10 11 / L'Hospitalet. Bellvitge: 335 70 11 / Igualada.
Sant Hospital: 803 46 54 / Manresa.
Centre Hospitalari: 873 25 50 / St.
Joan de Déu: 874 21 12 / Martorell.
St. Joan de Déu: 775 03 16 / Mataró.
St. Jaume: 796 41 41 / Sabadell. Edifici Tauli: 723 10 10 / Terrassa. Mútua: 783 51 11 / Vilafranca del Penedès. Comarcal: 890 23 00 / Blanes.
St. Jaume: (972) 33 15 50 / Campdevànol: (9721 73 00 13 / Figueres:
(972) 50 14 00 / Girona: "Doctor Josep Trueta": (972) 20 27 00 / Sta.
Caterina: (972) 20 14 50 / Olot. St.
Jaume: (972) 26 00 12 / Puigcerdà:
(972) 88 01 50 / Lleida. Arnau de Vilanova: (973) 24 81 00 / La Seu d'Urgell. Sant Hospital: (973) 35 00 50 /
Tremp: (973) 65 00 11 / Viella. Vall
d'Aran: (973) 64 00 04 / Tarragona.
St. Pau i Sta. Tecla: (977) 23 50 12 /
Joan XXIII: (977) 21 15 54 / Tortosa.
Verge Cinta: (977) 44 33 00.
SALUT: Salus (servei religiós urg.):
202 06 96 /Creu Roja: 205 14 14 /
Ambulàncies Creu Roja: 300 20 20 /
Inf. sanitària: 218 18 00 / Tel. Esperança: 414 48 48 / Línia verda d'inf.
drogodependència: 412 04 12.
BOMBERS I SEGURETAT: Generalitat: 692 80 80 / Barcelona: 080 / Girona: 085 / 23 33 80 / Lleida: 085 /
24 80 80 / Tarragona: 085 / 54 60 80
/ Mossos d'Esquadra: 300 22 96.
TRANSPORTS: Renfe: 490 02 02 /
Aeroport de Barcelona: 301 39 93 / Informació carreteres: 204 22 47 / Protecció Civil: 319 25 00 / Taxis: 300 38
11 - 490 22 22 - 330 08 04 - 358
11 11/ Ferrocarrils de la Generalitat:
205 15 15 / RACC: 200 33 11 / Accidents en carretera: 352 61 61.
CONSUM: Associació de Consumidors de la Província de Barcelona
(ACPB): 488 16 16 i 487 58 58.

