
www.publico.es/catalunya

públic 7

+catalunya

dimarts, 12 de juliol del 2011

Nou ferits en una baralla en 
una discoteca d’Heron City

Nou persones van re-
sultar ferides en una baralla 
en una discoteca la matinada 
d’ahir. Un grup de persones 
van aconseguir, cap a les tres 
de la matinada, entrar al local 
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El complex Heron City.

nocturn del centre comercial 
Heron City, a Nou Barris, tot 
i que els serveis de seguretat 
van provar d’impedir-ho, i van 
iniciar el conflicte.

Els ferits tenen entre 18 i  26 
anys i presenten lesions per ar-
ma blanca i cops diversos. Els 

Mossos d’Esquadra van pre-
cisar que no es van fer ser-
vir armes blanques, sinó am-
polles de vidre, i que no es va 
produir cap detenció.

El Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques va acudir al lloc 
dels fets amb quatre ambu-
làncies i un vehicle de reforç. 
Tres dels ferits van ser atesos 
i donats d’alta allà mateix. 
Els altres sis van ser traslla-
dats, dos d’ells a l’Hospital 
Vall d’Hebron, dos al Dos de 
Maig i la resta al dispensari 
CAP Cotxeres.D

SucceSSoS

El crani de l’esquelet 
va patir greus 
desperfectes en un 
trasllat anterior

Barcelona torna 
a exhibir la seva 
balena símbol

El Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona torna 
a exposar des d’avui l’esquelet 
de la balena que durant dèca-
des i dècades va ser una de les  
atraccions favorites dels nens 
i nenes barcelonins al Parc de 
la Ciutadella. La balena, que 
és propietat de la Universitat 
de Barcelona, està exposada 
en un nou escenari, a l’entra-
da del Museu Blau, la iniciati-
va cultural que pretén ajudar 
a dinamitzar la zona del parc 
del Fòrum.

L’esquelet exposat és el 
d’una balena de l’espècie ror-
qual comú (Balaenoptera 
physalus), possiblement mas-
cle i de més de 80 anys, que 
fa una tona de pes i 20 metres 
de llarg. Des d’avui està penjat 
del sostre al vestíbul del Mu-
seu Blau, obra dels arquitec-
tes Herzog i DeMeuron, des-
prés de ser restaurada durant 
cinc mesos.

Aquest ha estat el tercer 
trasllat al qual s’han sotmès 
les restes d’aquest cetaci en 
150 anys. Les restes de l’exem-
plar de rorqual comú, que és la 
balena típica de les aigües del 
Mediterrani, van ser recupera-
des el 1862 a Llançà, on l’ani-
mal va quedar varat. Després 
del seu primer trasllat al Mu-
seu Martorell el 1917, el sostre 
del Castell dels Tres Dragons 
de la Ciutadella va ser la seva 
darrera ubicació. Allà va ro-
mandre fins al juny del 2010, 
quan un projecte de modernit-
zació va decidir incorporar-lo 
al nou edifici ubicat al Fòrum, 
una zona que l’Ajuntament in-
tenta revitalitzar. 

Al juny de l’any passat, l’es-
quelet va patir un trencament 
parcial quan l’estaven des-
muntant per traslladar-lo a 
les instal·lacions del Fòrum. 
La responsable de col·leccions 
del Museu de Ciències Na-
turals de Barcelona, Eulàlia 
Garcia Franquesa, va explicar 
que aquest incident va com-
plicar la restauració, que va 
qualificar de laboriosa i que ha 
costat 146.000 euros.

Després de l’accident, la re-
construcció de l’esquelet es-
tava prevista que finalitzés en 
quatre mesos, però es va allar-

3

Públic
barcelona

L’ossada de la balena, penjada al Museu Blau. efe

gar una mica més per poder 
reparar completament la part 
central del crani, que va resul-
tar danyada, cosa que ha su-
posat una despesa uns 30.000 
euros més.

Les novetats que ha apor-
tat la restauració de l’esquelet 
són bàsicament dues: la posi-
ció corbada i la longitud. L’es-
quelet restaurat representa la 
posició que adopta la balena 
en submergir-se al mar gràci-
es a la sustentació de l’esque-

let amb cables, en lloc de la 
postura recta que tenia quan 
era a la Ciutadella. Garcia 
Franquesa va explicar que 
“el pendent de les escales ha 
permès una posició més re-
al, la balena està en immer-
sió, i això és bo perquè mos-
tra molt millor l’animal, pe-
rò 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 pos-
sible 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 diver-
ses empreses especialitza-
des, que també han realitzat 
el muntatge seguint les ins-
truccions d’un equip d’arqui-
tectes del Museu de Ciències 
Naturals.

Ubicació per entretenir-se

La directora del Museu de Ci-
ències 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 pú-
blica 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 presen-
tació de la nova casa de l’os-
sada 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’opo-
sició contra la incorporació 
de l’Edifici Blau del Fòrum al 
Museu de Ciències Naturals, 
Ciurana ha descartat que 
ara proposi el canvi d’ubica-
ció del museu i va prometre 
l’ajut financer de la Generali-
tat de forma progressiva. .

ciència » A l’entrada del Museu Blau

El cetaci està 
situat ara de forma 
corbada, com si 
estigués dins el mar

Barcelona// Viviane Reding, vicepresidenta i comissària de 
Justícia de la Comissió Europea, va rebre ahir el premi Concòr-
dia de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya. La fe-
deració, creada l’any 1991 per al desenvolupament integral 
del poble gitano i per defensar la importància de la seva cultu-
ra en la societat catalana, va guardonar Reding per “la seva de-
fensa dels drets humans dels ciutadans gitanos d’Europa”.

premi per a la defensora dels gitanos
igualtat

La comissària europea Viviane Reding. acn

roma// El català Òscar Sán-
chez, que va ser condemnat 
a Itàlia a 14 anys de presó 
per un delicte de narcotràfic i 
que en realitat va ser víctima 
d’una suplantació d’identitat, 
serà absolt del segon procés 
que tenia pendent a Nàpols, 
acusat d’associació mafiosa. 
Sánchez, però, encara ha de 
complir la condemna d’un pri-
mer judici. 

Absolt el català pres a 
itàlia per narcotràfic

tribunals

Moda al Brandery.

Barcelona// La capital acull 
aquesta setmana tres esdeve-
niments del món de la moda. 
La passarel·la 080 Barcelona 
Fashion comença avui a l’edi-
fici històric de la Universitat 
de Barcelona. Demà comen-
ça el saló de moda urbana The 
Brandery i el dijous obre el 
mercat de ModaFad. Els tres 
esdeveniments s’allargaran 
fins divendres vinent.

Tres cites en una 
setmana a barcelona

Moda

Barcelona// L’Audiència de 
Barcelona va ordenar ahir re-
obrir la investigació contra 
tres mossos d’esquadra de 
la divisió d’Afers Interns que 
van denunciar dos agents 
del cos per haver maltrac-
tat un narcotraficant. L’Au-
diència els va absoldre i els 
dos agents investigats es van 
querellar contra els policies 
que els havien denunciat.

Reobren el procés 
contra tres mossos

policia

ulldecona// Els Mossos d’Es-
quadra van detenir ahir tres 
persones acusades de la mort 
d’una dona de 71 anys durant 
un robatori en un domicili el 
passat dia 4. Les autoritats van 
informar que van poder iden-
tificar quatre persones més 
presumptament relacionades 
amb el cas. El grup seria res-
ponsable de diversos robatoris 
en domicilis de la zona.

Tres detinguts 
pel crim d’Ulldecona

successos

Barcelona// Els expedients 
tramitats pels advocats d’ofi-
ci a Catalunya han baixat per 
primer cop des del 2008. En-
tre el gener i l’abril del 2011 
se n’han tramitat un 3,56% 
menys que en el mateix pe-
ríode del 2010. La causa del 
descens és la disminució dels 
assumptes penals. Aquestes 
xifres comporten un estalvi 
d’uns 400.000 euros.

Descens dels casos 
d’advocats d’ofici

Justícia
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