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Girona

exposicions
Figueres Art a les obres, bellesa o 
atzar exposa pintures de Carme 
Boixadós. Castell de Sant Ferran. 
Pujada Castell. De 10.30 a 15.00 h.

HoMenATGes
Torroella de Montgrí Acte en 
memòria de la geògrafa Ivette 
Barbaza. Museu de la Mediterrània. 
Ullà, 27. 19.00 hores.

infànciA
Gastronomia Petit xef: divertim-
nos amb les verdures, taller de Cesc 
Fernández. Mercat del Lleó. Plaça 
Calvet, 15, 11.00 a 12.30 h. 5 €.

soLiDARiTAT
Xile Jornada per les víctimes del 
terratrèmol de Xile, amb la música 
d’Orchestra Fireluche, Urban, The 
Forrest Band i The Sords (20.00 h) 
i pantalla gegant per veure el Madrid-
Barça (22.00 h). Centre La Mercè. 
Pujada de la Mercè, 12. 6 euros.

Lleida

exposicions
Solsona Fira del Llibre de Cooperació 
organitzada pel grup solsonès 
Trenkalòs. Dominics, 14. D’11.00 a 
14.00 i de 17.00 a 20.00 hores.

TRADicions
Sardanes Sardanes amb la Cobla 
Municipal de Lleida. Avinguda Blon-
del, 64 (davant de l’IMAC). 18.30 h.

Tarragona

TeATRe
Ulldecona Xou del mag Manu. Orfeó 
Monstià. Major, 147. 18.00 h.

fARMàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

al gra

–¿Qualsevol persona pot matar?
–No. Encara que l’ésser més pacífic 
pot matar i el més impulsiu ser-ne 
incapaç. El que m’atrau del com-
portament humà és que és impre-
visible.
–¿Han canviat els assassins?
–En el fons, gens ni mica. Un crim 
és un crim. Però avui els assassins 
tenen accés a més informació i a 
més mobilitat.
–També la policia disposa de més 
mitjans.
–¡Afortunadament! La informàti-
ca i l’ADN són uns grans avanços. 
Les videogravacions també hi aju-
den molt. Avui els investigadors es-
tan preparats i mostren molt d’en-
tusiasme.
–¿Catalunya és segura?
–Moltíssim. Els carteristes són una 
plaga, però el nombre d’homicidis 
és baix i l’índex de resolució és al-
tíssim, per sobre del 90%. H

«A Catalunya, l’assassí acostuma  
a ser algú pròxim a la víctima»

DANNY CAMINAL

Marc
Pastor
Criminòleg
i escriptor

19.30
DEBAT SOBRE 
‘CRIMS RURALS’ Can 
Trincheria. Sant Esteve, 
29. Olot (Garrotxa)

Fins i tot de les mirades en treuen 
ADN.
–¿Quina mena d’assassinat és el 
més habitual a Catalunya?
–El de parentiu, sigui per violència 
domèstica o per venjança. L’assassí 
acostuma a ser algú pròxim.
–¿Què diferencia el crim rural?
--Que és menys mediàtic. A la ciutat 
de seguida se’n fan ressò. Encara que 
arran de la matança de Puerto Urra-
co prolifera la creença que el crim 
rural és més violent. Només canvia 
el context, les persones no depenen 
del lloc, sinó de les motivacions i de 
les actituds.
–¿Existeix l’assassinat perfecte?
–Si és així, no hi ha ni cos ni autor.
–¿Com compagina la seva tasca ci-
entífica amb la literària?
--El meu treball m’estimula per es-
criure. M’agrada observar com actu-
en les persones en situacions extre-
mes. Això és molt literari.

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

Marc Pastor (Barcelona, 1977) tre-
balla a la policia científica dels 
Mossos d’Esquadra. Per la seva fa-
ceta d’escriptor de novel·les negres 
i de criminòleg, avui participa en 
el debat que convoca Olot Negre 
sobre casos de criminals catalans 
en l’àmbit rural. L’acompanyen 
Sebastià Bennassar, Albert Vilaró, 
Josep Torrent i Jordi Cervera.

–¿Què és un policia científic?
–Un CSI. Ens ocupem d’inspecci-
ons oculars al lloc del delicte, de 
la recerca d’indicis, dels informes 
pericials, de la comparativa d’em-
premtes, de les anàlisis i de la do-
cumentoscòpia. La meva especia-
lització són les empremtes i els re-
trats robots. De feina mai en falta.
–¿És versemblant la sèrie CSI?
–En la ficció tot sembla més fàcil. 

DE TIENDAS

Muna és una jove botiga de moda 
infantil que respira aquell aire mo-
dern i avantguardista d’alguns co-
merços del Born. Va obrir fa sis me-
sos amb la idea de descobrir peces 
especials, chics i creatives per ves-
tir els més petits de la casa (de 0 a 

33 Muna. Flassaders, 34. Telèfon: 93.310.13.56

8 anys). La seva és una aposta pels 
teixits orgànics, les tendències i les 
col·leccions de joves dissenyadors 
internacionals. Lili & The Funky 
Boys, Caramel, Finger and the nose, 
Rita&Rita i Noro són algunes de les 
seves firmes estrella. E. FUENTES

Moda infantil d’avantguarda

ruta en bici

Aquesta ruta proposa visitar el castell de 
Requesens, una fortalesa d’origen me-
dieval en procés de restauració, i pujar-
hi des del bonic i ben conservat poble de 
Sant Climent Sescebes, al nord de l’Alt 
Empordà.
 Un cop situats a la part baixa de la vi-
la, s’han de seguir les indicacions de Re-
quesens i travessar el nucli històric de 
cap a cap. Al sortir del poble (2,4 km), 
a l’esquerra, s’ha de travessar una rie-
ra i seguir en direcció a Requesens i Vi-
lartolí de Dalt (2,8 km). Sempre recte, es 
van deixant camins secundaris a tots 
dos costats. Aviat s’arriba a la cruïlla de 
Santa Fe de Solers (5,1 km), que s’ha 
de deixar a la dreta. Es passa al camí de 
Cantallops, que queda a l’esquerra  (6,6 
km) i se segueix sempre en suau ascens 
pel camí principal.
 El sender travessa una tanca (8,45 
km) i entra al Paratge Natural de l’Albera. 
A l’encreuament següent  (8,5 km) s’ha 
de continuar per la dreta (8,5 km), enlla-
çant amb les marques grogues i blan-
ques d’una ruta PR. A partir d’aquest 
punt, el camí inicia l’ascens final fins al 
castell, i deixa algunes pistes secundàri-
es als dos costats.
 A l’arribar al quilòmetre 11,6 de la ru-
ta s’ha de girar a la dreta gairebé 180º, i 
voltar una petita casa al cap d’uns 500 
metres. Ja només falta l’esforç final per 
arribar al castell (12,6 km), des d’on, 
després d’un descans ben merescut, 
iniciarem el retorn cap al punt d’inici pel 
mateix camí (25,2 km). H
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SANT CLIMENT
SESCEBES

De sant climent 
al castell de 
Requesens

Urgències mèdiques 061 
Creu Roja 93.300.65.65 
Clínic 93.227.54.00 
Sant Pau 93.291.91.91 
Vall d’Hebron 93.274.60.00 
Sant Joan de Déu 93.280.40.00 
Emergències 112 
Mossos d’Esquadra 088 
Guàrdia Urbana 092 

Policia Nacional 091 
Síndic de Greuges 900 124.124 
Bombers-urgències 080 
Serv. Funerari BCN 902.076.902 
Inf. Renfe 902.24.02.02 
Inf. aeroport 902.40.47.04 
Inf. port 93.298.60.00 
Ràdio Taxi 93.303.30.33 
Taxi Minusv.  93.420.80.88

«Un tron només és un tamboret de fusta forrat de seda» NAPOLEÓ BONAPARTE, polític francès
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eL GATo VoLADoR
12.00 3 L’extraordinària història 
d’en fum, el gat que un dia va 
volar, conte de Maria Mercè 
Roca amb il·lustracions d’Anna 
Viñas. Museu del Joguet. Sant 
Pere, 1. Figueres (Alt Empordà).

fesTiVAL A nÚRiA
11.00 3 La Vall de Núria (Ripollès) 
acull aquest cap de setmana 
el Cremallera Festival, amb 
diverses activitats relacionades 
amb la neu per acomiadar la 
temporada d’hivern.


