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IV PREMI CAFÈ MÓN DE NARRATIVA 2007

L’increment de
preus del gener,
com creus
que t’afecta?

L’hospitalenc Diego Prado és l’autor de Domingos buscando el mar, un llibre que ha guanyat el
IV Premi Cafè Món de Narrativa 2007. L’escriptor, de 36 anys, viu al barri de Can Serra i ha
publicat, a més la novel·la curta En algún lugar te espero i també el llibre de relats Las espigas de
la imprudencia.
Domingos buscando el mar ja es pot trobar a Perutxo Llibres. “És un recull de tretze relats que
tenen com a fil conductor uns personatges amb incapacitat per viure el present i tendència
a viatjar al passat anhelant coses impossibles que ja han succeït i d’altres que no es podran
aconseguir mai. És una metàfora de la vida perquè el més important és el camí vital
d’esperança que tots tenim”. Així defineix Diego Prado el seu últim llibre.
L’autor és un fervent estusiasta dels textos curts. “No entenc com en aquesta vida moderna
on els ciutadans diuen que no tenen temps de llegir, no ho proven amb llibres de relats curts,
que es poden llegir de mica en mica i no en perds el fil”, diu.
Diego Prado compta també amb els premis Mateo Seguí Puntas, d’Articles (1994), el Casa d’Andalucía de
Narrativa (1998) i un accèssit del Premi Gabriel Sijé 2000 amb la novel·la En algún lugar te espero.

Frederic Solé
funcionari

FITXA: Edita: La Guantera 16, de La Bolsa de Pipas, una publicació dedicada a la creació literària; pàgines: 145; any de publicació: 2007

La pujada de preus d’aquest mes
de gener l’he vist reflectida sobretot en els productes i serveis
bàsics, com la llet, el menjar en
general o les factures de telèfon,
gas, electricitat, aigua, etc. Em
sembla molt malament que hi
hagi un increment d’aquests productes tan elevat i la inflació de
preus del pròxim any.

INFRAESTRUCTURES

met contac tar direc tament amb
l’agenda del professional requerit.
Aprofitant l’ampliació d’aquest
servei de gestions on line, l’Institut
Català de la Salut també ha renovat
el disseny de les pantalles per tal de
millorar l’accessibilitat, la funcionalitat i la navegació.
Una altra de les novetats és que
l’usuari pot consultar o anul·lar totes
les visites programades pel metge o
pediatre, la infermeria, l’odontòleg i
de treball social, tant les assignades
per Internet com per telèfon o al
mostrador.
Cal recordar que el servei de
programació de visites per Internet
està disponible les 24 hores dels
365 dies de l’any i serveix per a
tots els centres d’atenció primària
de l’Institut Català de la Salut, que,
actualment, donen ser vei a una
població de gairebé sis milions d’habitants de tot Catalunya.
Per demanar visita:
www.gencat.net/ics
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gabriel cazado

L’ICS l’amplia a infermeria,
odontologia i treball social
Els usuaris dels centres d’atenció pri
mària de l‘Institut Català de la Salut
(ICS) que ho desitgin poden demanar dia i hora de visita per als professionals d’infermeria, odontologia
i treball social a través de la pàgina
web de la institució sanitària.
D’aquesta manera l’ICS pretén
millorar i facilitar l’accés dels ciutadans als serveis d’atenció primària
i suposa una ampliació del servei
de programació per Internet per al
metge de família i el pediatre, que
l’Institut Català de la Salut va posar
en marxa l’any 2002.
El procediment per fer aquestes
gestions és molt senzill. Només
cal entrar a l’adreça que l’ICS té
a Internet, triar l’opció de programació de visites i introduir el codi
d’identificació personal de la targeta
sanitària individual. A partir d’aquí,
l’usuari rep una proposta immediata
de visita que pot acceptar o modificar segons les seves necessitats.
Aquesta immediatesa de resposta
és possible perquè el sistema per-
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Domingos buscando el mar, un llibre
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Dolors Garreta

Obert el pas inferior
entre Bellvitge i el Gornal
Adif ha obert de nou el pas inferior per a vianants que dóna accés
a l’estació de Rodalies de Bellvitge pel costat del Gornal. L’entrada
es va tancar amb motiu de les obres de construcció del túnel de la
línia de l’alta velocitat. Ara, el pas inferior ha estat totalment renovat,
té sis metres d’amplada per tres d’alçada i dóna accés a l’estació pel
costat més propera a l’avinguda de Vilanova.
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Crec que es passen una mica
amb la pujada de preus. Abans,
sorties amb mil pessetes a comprar a la plaça i ara, amb sis
euros no compres res. Com a mínim he de sortir a comprar amb
vint euros i la veritat és que volen
en un no-res. La pujada de preus
l’he notat en el menjar, sobretot
amb l’encariment del peix.

M. Dolores Bueno
mestressa de casa

El menjar és el que més s’ha
apujat. Sobretot la carn, la llet i
els cereals per a als meus néts,
que són caríssims. No obstant
això, crec que els preus ja els van
apujant durant tot l’any perquè
després no notem tant la diferència. El que no augmenten mai
són els sous, que no són equivalents amb els preus actuals.

