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Somnis
Si ens deixem anar la cabellera romàntica potser ens costarà poc
admetre que si la humanitat és
una mica millor ara que fa uns
quants decennis ha estat gràcies a
uns pocs individus que han imaginat un futur diferent i han perse-
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guit el seu somni fins a les darreres
conseqüències. A l’entrevista publicada al Diari, l’exjutge i ara també
exsenador Santiago Vidal esmentava Martin Luther King i Nelson
Mandela com a exemples de somiadors que han canviat el món, i
hi afegia en el mateix sac, estirant
una mica massa la sinècdoque, que
Catalunya també en té un, de somni, que casualment coincideix amb
el seu particular. De fet, Vidal persegueix dos somnis: que en cosa
d’un any i mig Catalunya serà una

república independent, i que aleshores ell tindrà enllestit el text
constitucional que farà d’aquest
nou país una arcàdia de llibertats i
benestar com no s’ha conegut mai
abans. El primer somni, ara mateix
sembla poc factible, i el segon encara menys, perquè si mai hi ha
una república catalana dubto molt
que els que tindran la paella pel
mànec acceptaran la Constitució
Vidal sense voler ficar-hi cullerada,
com ha passat sempre des que el
món és món. El magistrat, és clar,
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>> Entendre millor els infants
40 anys dedicat a l’estudi i tractament dels nens amb trastorns del desenvolupament.
Avui (19.30 h) ofereix la conferència ‘Com funciona el cervell dels nens?’ a Andbank.

“Com més tard comencin els
nens amb la tauleta, millor”
CINTA AUDÍ
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uins anys són clau
per al desenvolupament cerebral dels
nens?
Sempre s’ha d’anar segons la capacitat madurativa de cada nano,
però ja s’ha d’actuar des del naixement. Sovint, quan van a les
llars d’infants no es dóna valor al
fet que els facin gatejar i fomentar
la manipulació, però és la base.
Per què?
Dels 0 a 3 anys s’estructura la base del llenguatge, l’atenció, el moviment... Les etapes següents
també són importants, però si
s’ha fet un bon treball de base l’aprenentatge i el desenvolupament seran més sòlids.
Els nens d’avui i els de fa uns
anys són molt diferents?
Els cervells són iguals però la di-

és molt lliure d’utilitzar les seves
capacitats intel·lectuals com més li
plagui, però d’algú amb la seva formació s’espera que almenys no sigui tan imprudent d’afirmar que
“Andorra defensarà el dret de Catalunya a la llibertat”. Si arriba el cas,
Andorra haurà de resoldre un problema diplomàtic gens fàcil, i ara
com ara no és gaire elegant anar
donant lliçons a la bestreta. A banda que a Vidal li pot passar com al
dinosaure de Monterroso: “Quan
va despertar, encara era allà.”

nàmica d’estímuls que reben ha
canviat molt.
El canvi és per millorar?
Em preocupa que ara des de ben
petits es dóna molta més importància a l’aprenentatge cultural i
oblidem el moviment, un aspecte
clau en el desenvolupament.

Si s’usa molt es genera cert vici.
Per tant, com més tard, millor.
A llegir quan creu que s’ha de
començar?
Hi ha molta controvèrsia. Hi ha
nens que amb 4 anys estan preparats però altres que no estan
prou madurs fins als 6. I si ens hi
posem als 4, un percentatge de
nens no ho gaudiran, ho patiran, i
tindran la sensació que no ho fan
com els altres.
Què proposa?
Començar el procés de lectoescriptura més tard. A Finlàndia es
fa amb 7 anys i el nen està molt
preparat. I als 9 ja són els més
bons lectors de la CEE.

Quines conseqüències té?
Si els processos de gatejar, córrer i
saltar no s’estimulen en la mateixa proporció que el vessant mental hi una un desfasament en el
desenvolupament global.

Ara hi ha més nens hiperestimulats?
Sí, ara n’hi ha amb més inquietud, més necessitat de moure’s
perquè els arriben molts estímuls
i ho han de canalitzar d’alguna
manera i una via és moure’s. Però
també han d’aprendre a controlar
el moviment i a centrar l’atenció.

Quins efectes tenen les tauletes
en els nens petits?
Si s’usa molt, el nen s’acostuma a
tenir un camp visual molt reduït.
La visió se centra específicament
en el centre de la imatge però no
desenvolupa la visió perifèrica
tant com el que està a la muntanya, corre o salta. I aquesta visió
és important per fer una bona
lectura, per exemple, i important
per al procés educatiu.

Hi ha predisposició genètica a
patir TDAH?
Hi ha gent que sí. Si és el cas, he
d’educar el nen perquè cada cop
sigui menys impulsiu: li hauré
d’abaixar el nivell d’estímuls i ferli fer activitats tranquil·les, com
escoltar música i no anar a la seva
dinàmica que té per predisposició. I això en l’àmbit educatiu s’ha
de potenciar.

A partir de quina edat recomana, doncs, l’ús de la tauleta?
J. C.
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CONSELL ORDINARI

El Comú d’Encamp acceptarà la
construcció de l’heliport nacional
L’oposició torna a carregar contra «la gestió del personal» del comú i n’exigeix una reglamentació
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la ubicació de l’heliport a la
parròquia encampadana perquè l’opció encara està sent
estudiada des de l’administració central. La possibilitat, no obstant, que
la instal·lació s’emplaci als terrenys
propers a FEDA no desagrada al sí de
la corporació. També està sent objecte d’anàlisi l’«organigrama» de la casa comuna, una qüestió que ahir era
motiu de crítica per part de l’oposició encampadana, que novament va
aprofitar la sessió ordinària de consell per carregar contra «la mala gestió del personal». La qüestió portava
la formació socialdemòcrata a exigir
«un reglament per regular la mobilitat i la promoció interna del personal» per tal que se segueixi un procés
«equitatiu».

Tot responent a la demanda del
conseller de PS+Independents Joan
Sans al respecte de les declaracions
dels ministres d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, i el titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, sobre
la hipotètica projecció a la parròquia
de l’heliport nacional, el mandatari
encampadà va reconèixer reunions
en aquest sentit. «No hi ha hagut una
comunicació oficial» però sí que s’ha
celebrat una trobada en què a través
dels dos ministres, el Govern va fer coneixedor el cònsol sobre l’interès per
la parcel·la ubicada a «la zona industrial» propera a Forces Elèctriques.
No hi ha res tancat, però, segons
va traslladar el líder de la majoria encampadana, «és una opció que està
prenent forma». Les característiques
del terreny agraden a l’Executiu: «Té
l’espai necessari i una bona accessibilitat». A més, compleix amb els crite-

ris de «proximitat a Andorra la Vella
i Escaldes-Engordany». Sans va saltar
en aquest punt: «Proximitat amb Andorra la Vella i Escaldes-Engordany,
només m’ha faltat sentir Encamp»,
va atacar. Malgrat les diferències,
ambdós van veure en l’heliport una
oportunitat per a la parròquia, sempre que no intercedeixi en el projecte
d’urbanització de la Cabeca. Emplacen a la finalització dels estudis el seu
posicionament definitiu però avancen que si els plans de vol no «afecten
de manera considerable», es podria
estudiar.
La
consellera liberal Maribel Lafoz va
mostrar-se ahir especialment exigent
en matèria de recursos humans en
vista de la manca d’informació per
la que es lamenta afectada malgrat la
necessitat d’abordar una qüestió que
denuncia «des de l’inici de la legislaORGANITZACIÓ DELS TREBALLADORS/

33 Un helicòpter nacional.

tura». Juntament amb Joan Sans, van
fer al·lusió reiterades vegades a la necessitat de posar solució a l’assumpte tot promovent la mobilitat interna
per cobrir baixes o jubilacions, d’una
banda i, de l’altra, posar fi a la «preca-

balladors contractats en règim eventual. En aquest sentit, la minoria no
demana únicament «una fotografia
de l’organigrama» sinó l’actuació des
de la comissió de recursos humans
per tal de posar fi a «situacions de malestar» en el sí de l’organ.
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VALL DEL MADRIU/ Com ja va fer durant
la legislatura passada, Sans va traslladar al grup demòcrata el descontent
per l’escassetat de recursos que es dediquen a la Vall del Madriu-PerafitaClaror, la comissió gestora de la qual
creu que hauria de tenir participació
per part del Govern, tot donant-li la
importació –i partida pressupostària– de què necessita com a Patrimoni de la UNESCO tant per a la seva promoció com per a potenciar-la.
INCOACIÓ D’EXPEDIENT/ El conseller de
Ld’A per Encamp Jordi Troguet va arremetre contra l’agrupació al capdavant del comú per trigar quatre mesos en actuar davant la seva denúncia
pel fet que una empresa operés illícitament al Funicamp: «Convido al
poble a muntar una empresa il·legal,
tenen quatre mesos per a fer-ho», va
ironitzar. El cònsol va defensar-se assegurant que el comú va haver d’estudiar la concessió de la zona abans de
poder emprendre actuacions. H

breus
d’horts socials

Creixen un 6,2% les
matriculacions

GENT GRAN En la celebració del sorteig dels Horts de Mascaró d’ahir, Canillo va distribuir ahir 14 claus per
a l’explotació dels espais. Dels nou
terrenys que s’engegaven el 2010, es
passa a les 14. 11 d’aquestes parcelles van ser entregades als padrins de
Canillo, una a l’escola andorrana de
la parròquia, una altra al punt jove
i, per primera vegada aquest any i tal
com informa l’agència de notícies
ANA, un hort passarà a ser cultivat
per Andorra Sostenible, amb la finalitat d’engegar un hort ecològic. Rosa Mari Mandicó, consellera de social del Comú de Canillo va explicar
que l’ampliació de les parcel·les i els
horts ha permès que no hi hagi llista d’espera. Javi Gómez, d’Andorra
Sostenible que compta amb una de
les parcel·les que ofereix el Comú ha
explicat com el projecte s’ha consolidat després de quatre anys.

AUTOMOBILISME El passat mes
d’abril, les matriculacions de vehicles van augmentar en un 6,2% en
comparació amb el mateix mes del
2015. Així, tal com destaca el servei d’Estadística del Govern a través
d’una nota de premsa, el passat mes
es van matricular 324 automòbils
més que l’abril de l’any passat. Pel
que fa a les matriculacions dels darrers dotze mesos, les xifres s’instal·len 3.443 matriculacions, és a dir,
un 5,3% més que en el període anterior, quan se’n van matricular 3.270.
A l’abril, el grup turismes va repuntar amb un increment del 10,6% i el
de motocicletes i ciclomotors amb
un augment del 7,7%. Per contra, el
grup altres, amb un 46,2% i el de camions i camionetes, amb un 3,4%,
van registrar variacions negatives.
Durant el primer quadrimestre, les
matriculacions han pujat un 4,6%.
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Escaldes-Engordany El doctor Jordi Catalán va intervenir ahir davant de desenes de persones per abordar les
principals causes per les quals l’aprenentatge dels infants es pot veure alterat i que passen, primordialment, pel
Trastorn de Dèficit d’Atenció, en ocasions lligada a la hiperactivitat. En una xerrada organitzada per Andbank i
celebrada a la seu de l’entitat, Catalán va parlar d’aspectes com la prevenció i detecció d’aquests símptomes.
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EEQUIPAMENTSACREU QUE LA JUNTA DELS ARQUITECTES ES VOL PENJAR MEDALLES

Torres defensa l’actuació del
Govern a l’estació de busos
El ministre diu que tot s’ha fet “correctament” i amb “total transparència”

XAVIER PUJOL

G. C.
Andorra la Vella

QUÈ HA DIT

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va defensar
ahir l’“actuació correcta” i la “total transparència” del Govern en
el procés de construcció de l’estació d’autobusos, després que dimecres el Col·legi d’Arquitectes
denunciés que el projecte presentava deficiències greus i amenacés d’emprendre accions le-

Jordi Torres
MINISTRE D’ORDENAMENT TERRITORIAL

“Poden fer el que
creguin convenient si
consideren que s’han
vulnerat els seus drets”
gals. “M’agradaria saber si tots els
membres del col·legi estan d’acord amb aquestes manifestacions. Potser la nova junta es vol
penjar més medalles de les que li
corresponen”, va lamentar el ministre, que va recordar que no fa
gaire temps que van mantenir
una reunió amb ells i es va parlar
de tirar endavant un conveni de
col·laboració per a futurs concursos d’idees i licitacions d’obres.
Respecte al fet que no s’hagi realitzat un concurs per a l’estació,
Torres va assenyalar que quan
s’estava fent la primera fase dels
vials del Prat del Rull van detectar
que podia ser un bon emplaçament i que permetria un estalvi

respecte al primer emplaçament
escollit, que havia de ser a la Borda Nova, i tenia un cost estimat
de 13 milions d’euros. “El vial tal
com estava projectat ja no es va
acabar i es va aprofitar el mateix
per fer les andanes, les taquilles i
la cobertura del riu”, va indicar
Torres, que va recordar que es va
optar per fer una segona fase del
mateix projecte perquè “els enginyers tenen també la competència de fer instal·lacions de
transports”. Una decisió que comportarà que “sigui un dels projectes cost-benefici per a l’Estat més
importants de la legislatura”.
Torres no entén quines deficiències greus han pogut trobar
els arquitectes en un projecte que
és bo energèticament, compleix
tots els requisits i fa que l’estació
estigui en un bon emplaçament.
“Hem intentat ser àgils perquè ja
és hora de tirar les coses endavant”, va dir el ministre, que hi va
afegir que “els arquitectes poden
fer el que creguin convenient si
consideren que s’han vulnerat els
seus drets. En cap cas des del Govern els hem volgut vulnerar”.

ELA FOTOAANDBANK

ANDORRA LA VELLA. Prop de 170 persones van assistir ahir a la xerrada
del doctor Jordi Catalán, organitzada per Andbank. Membre de l’Institut mèdic del desenvolupament infantil, l’especialista va analitzar les
principals causes que alteren l’aprenentatge, com ara el TDAH.

