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Informe sobre la terra
A mil anys llum, sortint a l’esquerra
de la galàxia d’aquí al costat,
hi ha un planeta de nom la Terra
que els nostres savis han estudiat.

Al davant tenen dos ulls de vidre
que se’ls encenen allà a les set
i uns de minúsculs que els utilitzen
per saludar-se picant l’ullet.

Cada set voltes que fa el planeta
se’ls desperten estranys instints
i tots alhora surten de casa
i atapeeixen tots els camins.

Allà a la Terra, sembla mentida,
i el nostre informe ho ha demostrat,
encara es troben formes de vida
si es pot dir vida d’allò que hi ha.

D’igual manera que fem nosaltres,
també els terraqüis van numerats,
i, orgullosos, en unes plaques
els seus noms porten il·luminats.

I s’estomaquen i s’agredeixen
i s’escridassen amb brusquedat;
i és que els terraqüis són uns
pallussos,
tenen un rotllo molt mal muntat.

Són, els terraqüis, de vàries mides,
de pell metàl·lica i relluent,
amb quatre potes arrodonides,
de goma negra i plenes de vent.

Quan el terraqüi està d’ullera
en sec s’atura i és molt normal
que el de darrera el cul li esbotzi
i així consumin l’acte sexual.

Ells de les races en diuen marques,
de les famílies en diuen models,
i n’hi ha de rojos i n’hi ha de grisos
i n’hi ha de liles i de blau-cels.

Tenen un rígid metabolisme
que els funciona molt malament:
inunden l’aire de pets i llufes
i arreu deixen un rastre pudent.

I així demostra aquest informe
l’errat que anava tota la gent
quan defensaven que allà a la Terra
hi havia vida intel·ligent.
(Cançó de La Trinca
«Informe sobre la Terra»)
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EL PERIÓDICO, divendres 24 de setembre de 2010

Tres manifestants entren al palau presidencial després de demanar una entrevista amb
representants del Govern

Unes 50 persones protesten davant la Moncloa contra el
cementiri nuclear de Zarra
La Vanguardia

jueves, 16 de diciembre 2010

Dimecres 14 d'abril de 2010, El Periódico

La "huella ecológica" del ser humano
se ha duplicado en sólo quince años

La responsabilidad varía fuertemente entre los países ricos
y en desarrollo, así la de un habitante de EE.UU. es seis
veces superior que la de un africano

Eyjafjallajoekull
paralitza el trànsit
aeri mundial
L’erupció d’un volcà a Islàndia
provoca cancel·lacions de vols arreu
del món

La Vanguardia
sábado, 1 de enero de 2011
Diumenge, 28 de novembre de 2010

El 80% de los
trabajadores cree
que las mujeres
son discriminadas
por ser madres
ARA

Dijous, 14 decembre 2010

Onze entitats
veïnals ja van
demanar fa 3
anys pacificar la
Meridiana
L'octubre del 2007 van elaborar un
document en el que reclamaven
convertir l’”autopista Meridiana”
en l’”avinguda Meridiana”
Aquest cap de setmana es va
produir un atropellament mortal
a la Meridiana, cantonada amb
Espronceda, sembla que per un
excés de velocitat.

ARA

Els països pobres esperen ben poc de la Cimera del Clima de Cancún

Associacions ambientals i socials
demanen resultats.
Representants d’ONGs ecologistes i
d’associa-cions socials reclamen als líders
reunits a la conferencia de la ONU sobre
el Canvi Climàtic que recuperin el temps
perdut i evitin una catàstrofe natural
i humana, després del fracàs del la trobada de l’any passat, a Copenhagen

un acord contrasta amb les baixes expectatives
dels participants.
Si la cimera no aconsegueix un pacte eficient
per reduir seriosament les emissions de CO2,
l'escalfament global podria afectar centenars
de milions de persones que viuen en les àrees

LAIA GORDI. Barcelona.

més pobres del món i hi ha un gran perill que

Greenpeace avisa als països participants que no

puguin els nivells del mar, la sequera i la fam.

s’amaguin rere l’argument que EUA és un dels

Les decisions de la cimera de l'any passat a

majors contaminants.

Copenhagen no va ser suficient ni tant sols per

Els ministres de més de 190 països són a Mèxic,

assolir la meitat dels objectius per mantenir

a la ciutat de Cancún on hna començat les

l'escalfament a 2 graus centígrads en 100 anys.

converses del clima per minimitzar l'impacte de

Si continuem com fins ara, diuen els científics,

l'escalfament global, la necessitat que s'arribi a

les temperatures pujaran entre 3 i 4 graus.

ARA

Dijous, 30 novembre 2010

Creu Roja alerta que la concentració de
població en zones urbanes incrementa
les víctimes de desastres
MEDI AMBIENT
El 2009 hi ha hagut més de 17.000 víctimes mortals a causa de desastres
naturals i tecnològics arreu del món i el 2010 la xifra serà molt superior,
segons l'organització
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El Periódico

DIJOUS 29 DE JULIOL DE 2010

Foment dibuixa el
quart cinturó fins a
Granollers com una
autovia
El nou recorregut és molt
similar a l'alternativa
plantejada per la
Conselleria de Política
Territorial. El traçat que
falta de la B-40 surt a
exposició pública amb un
pressupost inicial de 400
milions d'euros
Ja està. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicarà avui l'obertura del tràmit d'exposició pública del tram de carretera de
què probablement s'ha parlat més durant els últims anys: el quart cinturó. El Ministeri de Foment ja ha decidit per on vol
que passi el recorregut entre Terrassa (Vallès Occidental) i Granollers (Vallès Oriental). Però el més important de tot és que
ha posat negre sobre blanc quin tipus de carretera vol: una autovia.

Público

29 de decembre del 2010

La cara invisible de la pobresa
La crisi econòmica ha posat fi a les expectatives
de molta gent i ha creat noves demandes socials

La Blanca recorda quan
ser pobre volia dir no
tenir res. D'això ja en fa
molt de temps. Avui està
asseguda al menjador
de casa seva, amb l'abric
posat. Al darrere té un
televisor enorme i un
aparell de DVD. No els
sap fer funcionar. No
ho vol saber. La Blanca
només vol tornar a ser
pobra, a no tenir res.
Ara és una persona amb
moltes coses, però amb
molts deutes, sobretot

amb molts deutes. "A
l'Equador no tenia res
però era feliç amb el
poc que tenia". I ara les
llàgrimes li rodolen galtes
avall amb força. Pensa en
la "cabana" on vivia amb el
seu marit, una caseta de
fusta que s'inundava amb
quatre gotes però on la
paraula morós no existia.
Ara, en canvi, dorm sota
cobert però els deutes
no la deixen dormir i no
troba consol en res.

Vilaweb

Diumenge 2 de gener de 2011

Prohibit fumar en recintes
públics i parcs infantils
• Des d'avui ja no es pot fumar a cap local d'oci,
bar, restaurant, hospital ni parc infantil; a cap
establiment d'ús públic tancat. La llei, més restrictiva
que no l'aprovada el 2005, s'apropa més als cànons
de salut de la Unió Europea. Ara, el sector de l'oci
nocturn i de l'hostaleria es mostra preocupat, tal
com han expressat a VilaWeb els seus responsables.

Pugen les temperatures,
baixa el cabal dels rius i
les platges estan en perill
La Segona Edició de l'Informe sobre el Canvi Climàtic
a Catalunya diu que la temperatura augmentarà
2ºC fins a mitjans de segle. Aquest informe aporta
més evidències a les tendències que apuntaven en
l'anterior edició. ■
ARA

Dijous 16 de desembre de 2010

27 de abril del 2010

El pozo vierte casi 200.000 litros de crudo al mar cada día desde el accidente

Público

El vertido de BP amenaza la costa de EEUU
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AVUI

10 de novembre de 2010

Haití decreta el còlera un
“problema de seguretat nacional”
L'epidèmia ja ha deixat 583 víctimes mortals i
hi ha 3 milions de persones amenaçades
El sotsdirector de l'Organització Panamericana
de la Salut (OPS), Jon Andrus, ha dit que la
capital haitiana, que abans del terratrèmol

el Periódico			

de gener ja tenia greus deficiències en els
seus sistemes de sanejament, està “a punt”
d'experimentar una ràpida propagació de la
malaltia, que es transmet a través de l'aigua
contaminada.

22.12.2010

ARA

Els EUA aproven una
llei de cobertura
mèdica gratuïta per
als equips de rescat
de l'11-S

Recoder creu que cal buscar
alternatives als 80 km/h per
garantir la qualitat de l'aire
20-21
El responsable de Territori i Sostenibilitat en el nou
Govern d'Artur Mas, Lluís Recoder, assegura que
els 80 quilòmetres per hora no són l'única manera
de "garantir la qualitat de l'aire" a l'àrea metropolitana de Barcelona. "Es poden buscar altres solucions, però encara no sé quines", ha puntualitzat,
recordant que fa tot just 24 hores que ha pres
possessió del càrrec.

• Molts bombers i policies presenten greus
afeccions després d'estar exposats a gasos
tòxics a les Torres Bessones

VIERNES, 20 DE DICIEMBRE DEL 2010

Dijous, 30 de decembre del 2010

SOCIEDAD

LA VANGUARDIA

Una campaña reclama volver al retorno de envases para reducir
el volumen de residuos
MEDIO AMBIENTE
• El contenedor amarillo tiene sus
limitaciones: depende de la voluntariedad del ciudadano y la separación
resulta compleja para algunos. Las
máquinas que recuperan envases en
el comercio han disparado las cuotas
de reciclaje de materiales y la reutilización en Alemania. En España, sólo
se recicla uno de cada cuatro envases
domésticos de plástico, concretamente el 26% (2008)

30 COSAS DE LA VIDA

Martes, 14 de diciembre del 2010 La Vanguardia

Los fabricantes reducen la vida útil de los
productos para incentivar el consumo
Las bombillas están diseñadas para durar mil horas cuando podrían hacerlo más de
cien años y un chip limita el tiempo de vida útil de las impresoras, según demuestra
el documental "Comprar, tirar, comprar", que denuncia la obsolescencia programada
por las empresas para incentivar el consumo.

Cambios en el uso y consumo de la moda por la crisis
Cuando el bolsillo mengua, la estridencia y la ostentación ceden paso a las prendas
de moda básicas y a la reutilización.
La Vanguardia

Diumenge 2 de gener del 2011
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20 de Decembre del 2001

La Vanguardia

Finalizan la secuencia genética del cromosoma 20
Se lo ha relacionado con enfermedades como la diabetes o la obesidad

AVUI

AVUI 20 de desembre del 2010

Nova víctima de violència de
gènere a l'Estat
La Guàrdia Civil va detenir dissabte a la nit un home de 29
anys com a presumpte autor de la mort, a ganivetades, de la
seva dona, de 24, a la localitat de Porzuna (Ciudad Real). Amb
aquesta mort, ja són sis les dones assassinades en mans de les
seves parelles durant el desembre i 71 al llarg de tot l'any.

AVUI

15 de febrer del 2003

Aturem la guerra!
Un milió de manifestants a Barcelona per
atura la guerra d’Iraq. La manifestació es fa
simultàniament en diversos llocs del món. És la
mobilització ciutadana global més gran de la
història. A Catalunya se succeeixen cassolades i
mostres constants de rebuig a la guerra.

5 de setembre del 2010

Protestes arreu d'Europa
per l'expulsió de gitanos
de França. El govern
francès promet lluitar
contra la delinqüència
“sense estigmatitzar cap
comunitat”
Desenes de milers de persones es van manifestar
ahir a més d'un centenar de ciutats franceses
i a les ambaixades i els consolats de França de
diferents capitals europees com Brussel·les, Roma,
Lisboa, Madrid i Barcelona, contra la política
d'expulsió dels gitanos del president francès,
Nicolas Sarkozy.

La Vanguardia

28 de julio del 2010

La revista 'Time' corona el
fundador de Facebook

El Parlament prohíbe
las corridas de toros en
Catalunya

La idea que Mark Zuckerberg va
tenir amb 20 anys, quan encara era
estudiant a Harvard, ha canviat el
model de comunicació. Amb set anys
de vida, la xarxa social compta amb
500 milions d’”amics”.■

El Parlamento de Catalunya en una ajustada
votación ha aprobado hoy por 68 votos
favorables, 55 en contra y 9 abstenciones la
prohibición de las corridas de toros en esta
comunidad a partir de 2012, siguiendo una
Iniciativa Legislativa Popular.

el Periódico

16 de desembre del 2010
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Plantilla de classificació
Desequilibris en la població i en la distribució de recursos
fam, escassetat/malbaratament, analfabetisme, opressió, armament

Esgotament de recursos
sòls fèrtils, materials, combustibles, aigua potable, etc.

Canvis en les condicions globals
temperatura de la Terra, capa d’ozó, riscs nuclears , canvi climàtic

Pèrdua de biodiversitat
extinció d’espècies, disminució de recursos

Intoxicació ambiental
contaminació de l’aire, de l’aigua i del sòl;
residus tòxics, riscs per a la salut

Destrucció física d’espècies i d’hàbitats
disminució de poblacions vegetals i animals, artificialització del territori, possible extinció d’espècies

Deficiències ambientals en l’entorn local
brutícia, desordre, soroll, lletjor, agressivitat
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