let amb cables, en lloc de la
O.J.D.:
9816 quan
postura recta
que tenia
E.G.M.: 32000
era a la Ciutadella.
Garcia
FranquesaTarifa:
va explicar
553 € que
“el pendent de les escales ha
permès una posició més real, la balena està en immersió, i això és bo perquè mostra molt millor l’animal, però també és més complicat el
muntatge per l’espai”.
A més, Garcia Franquesa
considera que la longitud de
la carcanada és més correcta,
ja que fa dos metres més que
la que tenia en el muntatge
anterior. Això ha estat possible perquè s’hi han afegit
els discos intervertebrals que
substitueixen els de cartílag
que van desaparèixer fa 150
anys, quan es va preparar
el cadàver de la balena per
exposar-lo.
Del trasllat de l’esquelet
se n’han encarregat diverses empreses especialitzades, que també han realitzat
el muntatge seguint les instruccions d’un equip d’arquitectes del Museu de Ciències
Naturals.
Ubicació per entretenir-se

La directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona,
Anna Omedes, va destacar
ahir que la balena “està en
un lloc en què el visitant es
podrà entretenir mirant-la”
i va explicar que, quan es va
decidir condicionar l’Edifici
Blau per fer la part més pública del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, ja es
tenia clar que era una bona
ubicació per a l’esquelet.
El nou tinent d’alcalde de
Cultura de l’Ajuntament de
Barcelona, Jaume Ciurana,
va assenyalar en la presentació de la nova casa de l’ossada del cetaci que “amb la
instal·lació d’aquest esquelet
comença una nova etapa del
museu”.
Malgrat les crítiques que
va fer quan estava a l’oposició contra la incorporació
de l’Edifici Blau del Fòrum al
Museu de Ciències Naturals,
Ciurana ha descartat que
ara proposi el canvi d’ubicació del museu i va prometre
l’ajut financer de la Generali-
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La comissària europea Viviane Reding. acn
igualtat

premi per a la defensora dels gitanos
Barcelona// Viviane Reding, vicepresidenta i comissària de

Justícia de la Comissió Europea, va rebre ahir el premi Concòrdia de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya. La federació, creada l’any 1991 per al desenvolupament integral
del poble gitano i per defensar la importància de la seva cultura en la societat catalana, va guardonar Reding per “la seva defensa dels drets humans dels ciutadans gitanos d’Europa”.
Moda

Tres cites en una
setmana a barcelona
Barcelona// La capital acull
aquesta setmana tres esdeveniments del món de la moda.
La passarel·la 080 Barcelona
Fashion comença avui a l’edifici històric de la Universitat
de Barcelona. Demà comença el saló de moda urbana The
Brandery i el dijous obre el
mercat de ModaFad. Els tres
esdeveniments s’allargaran
fins divendres vinent.

Moda al Brandery.

tribunals

policia

Absolt el català pres a Reobren el procés
itàlia per narcotràfic contra tres mossos
roma// El català Òscar Sán- Barcelona// L’Audiència de
chez, que va ser condemnat Barcelona va ordenar ahir rea Itàlia a 14 anys de presó obrir la investigació contra
per un delicte de narcotràfic i tres mossos d’esquadra de
que en realitat va ser víctima la divisió d’Afers Interns que
d’una suplantació d’identitat, van denunciar dos agents
serà absolt del segon procés del cos per haver maltracque tenia pendent a Nàpols, tat un narcotraficant. L’Auacusat d’associació mafiosa. diència els va absoldre i els
Sánchez, però, encara ha de dos agents investigats es van
complir la condemnaETNIA
d’un pri-GITANA
querellar contra els policies
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