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divendres

16 d’abril del 2004

✃el diari A V U I us convida al teatre:
SA HISTÒRIA DES SENYOR
SOMMER de Patrick Süskind
Sa història des senyor Sommer, de Patrick Süskind, es va estrenar a la Sala Muntaner a
finals de gener, 10 anys després de la seva temporada al Teatre Artenbrut. . Ara el
Teatreneu ha volgut commemorar el desè aniversari de l'estrena d'aquest màgic, tendre,
irònic i enigmàtic espectacle. Premi a la Crítica, 1994

Divendres 16 i dissabte 17, a les 21.00 h;

DIUMENGE 18, A LES 19.30 H (nou horari).

C/ Terol, 26 - BARCELONA
Tel. 93 285 37 12

Presentant aquest anunci a la taquilla del teatre
PER LA COMPRA D’UNA ENTRADA

TE'N REGALEN UNA ALTRA D’IGUAL
Només originals. No s’admeten fotocòpies. Entrades
limitades a l’aforament. Promoció vàlida només per a

aquests tres dies2x122xx11

JORDI GARCIA

Sala i Martín, al centre de la taula, durant la seva intervenció a la Fundació Catalunya Oberta

El professor assegura que el segle XXI ha trobat la seva religió en el mediambientalisme

Sala-i-Martin qüestiona la validesa
científica del Protocol de Kyoto
L’economista critica el poc debat que genera el tractat

Laia Bruguera
BARCELONA

El professor de la
Universitat de Columbia
demana a la ciència que
torni a tenir un paper
serè i imparcial

En el to provocador que el ca-
racteritza, l’economista Xavier
Sala-i-Martin va qüestionar
ahir la validesa científica del
Protocol de Kyoto, tot assegu-
rant que s’ha convertit en els
Deu Manaments del segle XXI.
“En aquest segle en què han
perdut terreny les religions
tradicionals, n’hi ha una de
nova, el mediambientalisme, i
només una manera de sal-
var-nos i viure amb harmonia,
que és complir amb el Protocol
de Kyoto sense discutir-lo”, va
criticar, no amb duresa sinó
amb una bona dosi d’humor.

Així, sota el títol de Sosteni-
bilitat: la religió del segle XXI, el
professor d’economia de la
Universitat de Columbia va
anar desgranant les similituds
entre la fe i el que ell va batejar
com a mediambientalisme. “El
capitalisme, sobretot el neoli-
beral salvatge, és el gran pecat
–va sentenciar– i el Dia del
Judici Final es valorarà si hem
actuat de forma sostenible”.

Actitud menys partidista
El Protocol de Kyoto esta-

bleix que els membres de la
Unió Europea s’han de com-
prometre a reduir les emissi-
ons de gasos que causen l’e-
fecte hivernacle un 8 per cent
entre el 2008 i el 2012 res-
pecte als registrats el 1990.
“¿Per què s’ha fixat el 1990 i
no una altra data?”, es va pre-

guntar el professor de la Uni-
versitat de Columbia.

Més enllà de la ironia que va
protagonitzar el seu discurs,
el que va reivindicar Sa-

la-i-Martin –amb la conformi-
tat de bona part dels assis-
tents, però també algun re-
cel– és que “just en el mo-
ment en què els científics
haurien de tenir un paper serè
i imparcial” es tanquen al de-
bat i “tiren a la foguera” els
que gosen discutir el que es
dóna com a cert quan és incert.
Com a exemple concret, l’eco-
nomista va citar el gran debat
que hi ha actualment sobre
l’escalfament de la Terra.

Citant estudis i estadísti-
ques, va apuntar que periò-
dicament s’han llançat mis-
satges catastrofistes que des-
prés no s’han complert i que,
en tot cas, s’han d’analitzar
moltes variables que fins ara
no s’han tingut en compte.
“El mediambient és massa
important per deixar-lo en
mans dels pseudocientífics i
dels sacerdots de l’actual
moviment mediambientalis-
ta”, va concloure.

La pròxima cita
de la fundació

E
l dinar debat protago-
nitzat per l’economista
Sala i Martín forma

part del seguit d’activitats
impulsades per la Fundació
Catalunya Oberta, una or-
ganització que es presenta
com una “entitat indepen-
dent sense vinculació a cap
formació política”. Presidi-
da per l’exconseller de Cul-
tura Joan Guitart, el seu ob-
jectiu és “incidir en l’estat
d’opinió de la societat civil”
tot elaborant estudis o orga-
nitzant actes com aquests
dinars. El pròxim convidat
en aquestes xerrades és l’ex-
primer ministre italià Giulio
Andreotti, que parlarà sobre
política europea.

Petits accionistes demanen
anul·lar la junta de Bankpime
Crítiques a la gestió del president i
la forma de fer l’ampliació de capital

Redacció
BARCELONA

Els accionistes minoritaris de
Bankpime van sol·licitar la nul-
litat per “defectes de convoca-
tòria” de la junta general que es
va celebrar ahir a Barcelona,
alhora que van qüestionar la
gestió del president, Jordi Co-
nejos, i l’actual consell d’admi-
nistració. Abans de la junta
l’expresident de Bankpime Jo-
sep Jané Solà havia creat una
agrupació d’accionistes que de-
manen, entre altres mesures,
tenir representació legal en el
consell d’administració.

Jané Solà va dir que el seu
grup representa prop del 7,5%
del capital i va criticar dura-
ment la gestió de l’actual con-
sell, que, segons ell, és “domi-
nat per l’Agrupació Mútua”,
entitat que té el 32% del capital.

Conejos va presentar ahir un
pla a quatre anys per “ajustar la
dimensió, tancar oficines no
rendibles i separar el negoci
assegurador del bancari, cen-
trant-se a fer banca universal
amb les 22 oficines actuals i
aprofitar que s’ha retallat el
30% de la plantilla per que-
dar-se amb 280 persones”.

El gruix de les crítiques a
Conejos es va centrar en la
manera en què farà la nova
ampliació, privant del dret de
subscripció els minoritaris, i
que el president de Bankpime
ocupa simultàniament el càr-
rec de conseller delegat de l’A-
grupació Mútua. Alguns accio-
nistes també van prendre la
paraula per criticar Jané Solà,
per preguntar si està cobrant
complements de pensions del
banc i per posar en dubte que
representi 5 milions d’accions.

B R E U S
Rañé reclama una línia

elèctrica Sentmenat-Bescanó

E l conseller de Treball i
Indústria, Josep M. Rañé,

va advocar ahir per la
construcció de la línia
elèctrica d’alta tensió
Sentmenat-Bescanó, de 400
quilovolts, que permetria
“alimentar” el TGV, garantir
el subministrament a Girona
i permetre l’accés al mercat
europeu a través de la
frontera francesa. Rañé va
recordar que és el govern
central qui ha d’aprovar-ne
l’execució. [Redacció]

Calzada valora la millora
del mercat borsari espanyol

E l president de la CNMV,
Blas Calzada, va valorar

ahir positivament la situació
de la borsa espanyola i va
augurar un fort creixement
en els pròxims mesos.
Calzada va fer aquestes
declaracions en una roda de
premsa prèvia a la celebració
d’una jornada per a inversors
que va organitzar Caixa
Terrassa. [Redacció]

Colonial reconeix que està
interessada a comprar SFL

E l president d’Inmobiliaria
Colonial, Ricard Fornesa,

va reconèixer ahir durant la
junta d’accionistes celebrada a
Barcelona que la companyia
“està interessada” a comprar
la immobiliària francesa
Société Fonciere Lyonnais
(SFL). “Encara no s’han iniciat
les negociacions, però el
grup està interessat en
l’oferta que hem rebut”, va
contestar Fornesa a un dels
accionistes. [Redacció]

Roca Junyent Advocats
factura 18 milions d’euros

L a companyia Roca
Junyent Advocats va

augmentar el seu volum de
negoci un 20% el 2003, fins a
assolir els 18 milions d’euros.
D’aquesta manera, “es
ratifica el creixement sòlid
que la firma ha mantingut
des del 1996”, segons el bufet
d’advocats. [Redacció]


