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La força del sol
Prop d’un centenar d’alumnes de l’IES Santa Eugènia creen uns 45
prototips propulsats amb energia solar i fets amb materials reciclats
DANI VILÀ / Girona

Gairebé un centenar
d’alumnes de l’institut
Santa Eugènia de Girona
van posar a prova ahir la
seva habilitat per crear
prototips propulsats només amb l’energia solar.
Agrupats en parelles o
trios, els alumnes d’ESO
van crear uns 45 models
complint amb el requisit
que el material del vehicles fos reciclat.
Des d’envasos de xampú o porexpan com a carcassa per al cotxes fins a
CD, taps de suro o d’ampolla d’aigua com a rodes
o fins i tot pals de pinxos
com a eixos eren alguns
dels materials usats en els
models que es van veure
ahir en la competició. La
idea va sortir de l’àrea de
tecnologia de l’institut i
servia de fase classificatòria per a la competició convocada per l’institut Montilivi de Girona.
Els vehicles ecològics
havien de recórrer una distància d’uns 15 metres i les
curses es van fer entre els

El Fòrum per la Veritat als Grans
Llacs espera que el jutge dictamini
la detenció d’alts càrrecs ruandesos
DANI VILÀ / Figueres

Els representants del Fòrum Internacional per la
Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs esperen
que ben aviat l’Audiencia
Nacional decreti l’ordre de
recerca i detenció dels alts
càrrecs ruandesos implicats en el genocidi a Ruanda entre el 1990 i el 2002 i
responsables també de
l’assassinat del missioner
empordanès Joaquim Vallmajó.
Ahir l’advocat que porta
la querella criminal, Jordi
Palou-Loverdos, va assegurar que «el jutge ja té sobre la taula tots els elements que mostren la intervenció del Front Patriòtic
Ruandès (FPR) en la mort
de Vallmajó, la manresana
Flors Sirera i els altres vuit
cooperants espanyols. La
querella impulsada des de
la Coordinadora d’ONG de
les comarques gironines
amb el suport dels ajuntaments de Figueres, Navata i
Manresa, es dirigeix contra
69 alts dirigents del FPR,
però Palou espera que l’or●
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Una de les curses, ahir a l’IES Santa Eugènia. / D.V.

models dels alumnes de
primer cicle de l’ESO i
posteriorment els de segon
cicle d’aquest tram educatiu. Els dos primers de cada categoria participaran a
la competició que es farà a
la plaça Constitució el pròxim 18 de maig i on participaran altres centres de la
ciutat.
Traslladar els prototips

a la realitat es va traduir
amb comportaments molt
diversos, des de cotxes que
amb prou feines es movien
fins a prototips amb problemes de direcció però
amb velocitat acceptable.
Tota la feina de disseny i
elaboració dels vehicles es
va fer de manera voluntària i fora de les hores de
classe.
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dre de detenció es pugui
dictaminar per a una desena dels denunciats. Un dels
fets excepcionals és que la
querella inculpa persones
que continuen en el poder a
Ruanda, a diferència del
que ha passat a Xile o a
l’Argentina.
Memorial a Vallmajó
Una quarantena de persones van participar ahir al
vespre en l’ofrena floral
que es va fer a la plaça de la
Solidaritat per recordar la
mort de Joaquim Vallmajó, assassinat el 26 d’abril
del 1994. El memorial
també va servir per recordar la figura del missioner
Joan Alsina, assassinat a
Xile. Entre els assistents hi
havia familiars d’aquests
dos personatges i diversa
representació municipal.
Destacava la presència de
l’excongressista
nordamericana Cynthia McKinney, que aquesta setmana ha declarat a l’Audiencia Nacional per un
doble motiu: com a querellant, conjuntament amb el

premi Nobel de la Pau
Adolfo Pérez Esquivel, i
com a testimoni. La denúncia també vol treure a
la llum crims de guerra i
contra la humanitat de què
van ser víctimes ruandesos
i congolesos. McKinney
va ser designada per Bill
Clinton com a emissària
dels EUA a la zona, però
des del seu primer viatge,
el 1996, i en els posteriors
va comprovar que la missió era «millorar les condicions d’empreses americanes per recursos com ara
l’or i els diamants». Segons va explicar McKinney, el tràfic d’armes era
un altre dels objectius i
ahir admetia que sentia
«vergonya» que el seu país
contribuís a una massacre
que es calcula que va costar uns 4,5 milions de vides. Els actes es van acabar a l’ajuntament de Figueres amb un acte institucional amb la participació
de les persones involucrades en el procés judicial
per posar de manifest la
realitat de Ruanda.
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