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Jove refugiada amb nadó i ajuda alimentària 
 Una jove de la minoria musulmana rohingya porta en braços el seu nadó després de rebre aliments a la zona fronterera entre Birmània i Bangla Desh.
L’ONU va anunciar una revisió del pla de resposta a la crisi humanitària a Birmània i va sol·licitar 434 milions de dòlars als donants.

Els espectacles de la fira Me-
diterrània són normalment

més curts de l’habitual, però es fa
difícil per a algunes persones es-

tar-se aquesta estona sense mirar
ni remenar el mòbil. Hi ha qui obre
el telèfon per llegir els whatsapps, i
enlluerna la fila de darrere. O qui fa

fotografies amb flaix, una pràctica
que no té cap sentit perquè només
serveix per il·luminar qui hi ha més
a prop. Tot això ho va patir en el
seu concert al teatre Kursaal la
cantant portuguesa Mísia, que,
amb molt bones paraules, no es va

estar de comentar-ho: «Deu ser im-
possible enfrontar-s’hi. Però cada
vegada que il·lumineu un mòbil
sembla que s’aparegui la Verge.
Dels iPads ja ni en parlo!», va dir.
Resignació continguda i nou avís
per a navegants. 
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«Prefereixo que
guanyi Espanya que
no que guanyi el
PSOE a les properes
eleccions gene-
rals». Vol dir que són

aspiracions incompatibles? Què hi
diu el comitè disciplinari del partit?
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Dedicat als malalts del mòbil

Una vegada més ha quedat desmen-
tida aquella frase d’«a Berga no es
fa mai res». Això no és veritat, al-

menys no sempre. Ara fa una setmana la
capital bullia d’activitats de tota mena: des
de tallers de meditació a mil concerts, pas-
sant per tallers de castells, observació d’es-
tels, paellades o activitats esportives. Es po-
drà dir que era per un motiu molt específic:

l’ocupació ludicofestiva dels punts de vota-
ció i col·legis electorals de l’1-O per evitar-
ne el tancament i garantir que es pogués
votar al referèndum d’autodeterminació.
D’acord. Però la capacitat de mobilització
que va demostrar el teixit social berguedà a
través d’associacions, entitats i persones
que a títol individual es van sumar espon-
tàniament i voluntària a aquest moviment

va ser notabilíssima. Ho posa de manifest
el potencial d’autoorganització que té la
ciutadania. Es va palesar en un altre exem-
ple: una assemblea popular que va tenir
lloc dilluns passat a la plaça de Sant Pere i
que va aplegar un miler de persones. En
aquest mateix acte, inèdit fins ara a Berga,
hi va haver qui va reclamar que aquesta
mobilització de la societat civil berguedana
vagi més enllà d’un cap de setmana. I apro-
fitar aquest motor ciutadà per programar
noves activitats i propostes que es puguin
dur a terme de forma periòdica amb l’ob-
jectiu de dinamitzar la ciutat, enfortir el tei-
xit social i fer poble. Un repte per a Berga.
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Un repte per a Berga
Aprendre de Lego

Quan els videojocs van es-
devenir la joguina preferi-
da dels noranta, els direc-

tius de Lego van entrar en pànic.
Les vendes queien i els estudis de
mercat deien que la nova generació
exigia sensacions trepidants i resul-
tats immediats, cosa que sentencia-
va els jocs de construcció. Van po-
sar al mercat peces més grosses i
models més fàcils, però no va fun-
cionar. No van trobar la llum fins
que, estudiant directament cente-
nars de famílies, van intuir que el
que més busquen els infants és
l’admiració del seu entorn. Van gi-
rar cap a l’estratègia contrària: van
sofisticar els seus jocs de construc-
ció vinculant-los a fantasies tipus
Harry Potter i els van fer més com-
plexos, amb peces més petites, de
manera que cada joc fos un desa-
fiament i completar-lo deixés pares
i companys amb la boca oberta.
L’èxit va ser immediat. De vegades,
el que sembla evident no ho és. De
vegades, la dificultat estimula. A al-
guns analistes i polítics no els aniria
malament tenir-ho en compte.
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RAS I CRU

A part de fer-vos les fotogra�es 

en aquest gran dia, també

DISPOSEM D’UN SERVEI D’ORGANITZACIÓ

DE BODES TOTALMENT GRATUÏT!!

Us organitzem el comiat de solter/a,

el restaurant, els vestits dels nuvis, etc.

Només haureu de gaudir del vostre dia,

nosaltres ens ocuparem de la resta.

Sònia Parra Garcia


