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EDITORIAL

ENQUESTA

Uno de los principales problemas de las grandes ciudades es sin duda la movilidad, es
decir, los desplazamientos de

Movilidad
sostenible

un lugar a otro, tanto a pie, en

nes de CO 2 en la tarea de aparcar el coche.
En L’Hospitalet este mes son
noticia dos importantes iniciativas para avanzar en la movili-

transporte público o en vehículo privado. Cuando nos

dad sostenible. Por una parte, se mejora el servicio de

movemos a pie, hay que recorrer las aceras sorteando

autobús con nuevas líneas, más vehículos y trayectos

los vehículos aparcados, cuando nos decidimos por el

que permiten conectarlas con otros transportes públi-

transporte público necesitamos de una buena combi-

cos y llegar a nuevos destinos. Por otra, se impulsa la

nación que nos permita llegar a donde deseamos y,

primera fase del Plan de Aparcamientos 2003-2007

cuando optamos por el vehículo privado, a menudo

con seis nuevos párkings subterráneos que crearán en-

nos vemos atascados en la calzada cuando el tráfico

tre 1.196 y 1.457 plazas para residentes y también de

supera la capacidad de la vía, por no hablar de cuando

rotación.

Francisco Martínez

buscamos desesperadamente un lugar donde aparcar.

Estas, entre otras medidas como establecer el míni-

Poner solución a estos problemas supone progra-

mo de las nuevas aceras en dos metros de ancho, per-

mar un conjunto de actuaciones dirigidas a conseguir

siguen conseguir que la ciudad sea más para las per-

una movilidad sostenible: eliminar coches de las calles,

sonas y menos para los coches. El parque de automó-

incrementar el transporte público y crear aparcamientos que
además de ganar espacio en
las calles, reduzcan las emisio-

viles crece cada día y si no

Con más aparcamientos y más
transporte la ciudad será más para las
personas y menos para los coches

Troba que està
justificada la
guerra dels EUA
contra l’Iraq?

buscamos alternativas acabará

jubilat

No. Crec que aquest Bush només vol la guerra per treure el
petroli de l’Iraq. Tot el món està en contra de la guerra i no
trobo que aquesta sigui la solució, sinó que es podria arreglar dialogant.

por dejarnos tirados en la cuneta .

LA FIRMA

Els orígens de l’amor

Jordi
Serrallonga
Professor de la UB
Director d’HOMINID
Grup d’Orígens
Humans-Parc
Científic de
Barcelona

De l’únic que sí que
podem estar ben
segurs és que els
dos primers
enamorats no van
ser ni Adam ni Eva

Elena Barba
mestressa de casa

S’apropa el dia dels enamorats per a aquelles parehaver de transportar, nodrir i educar la descendènlles que segueixen la tradició de Sant Valentí; altres
cia; aleshores, un mètode per garantir els requeriho festegen seguint un costum de casa nostra: el
ments nutricionals hagués estat aliar-se amb un
regal de la rosa i el llibre durant la Diada de Sant
mascle que l’hauria proveït d’aquests aliments. A
Jordi. Però això forma part de la cultura actual…
canvi, el mascle asseguraria l’accés sexual a una fequè és el que va passar ara fa uns quants milions
mella determinada fent així possible la pervivència
d’anys enrere? Els nostres avantpassats s’enamoradel seus gens. Segons aquesta provocadora teoria
ven? L’enamorament és exclusiu de l’espècie humaexistiria una entrega de menjar i protecció a canvi
na? Quan podem situar els dos primers enamorats
de sexe (el contracte sexual) que explicaria l’aparide la nostra història evolutiva?
ció de la monogàmia. I l’amor? Bé, segons altres
Són preguntes diespecialistes, quan
fícils per als especiaun mascle i una feAlguns investigadors creuen que es va
listes que estudiem
mella homínids senel passat biològic i
ti re n u n a atracci ó
començar a viure en parella a causa
cultural de l’ésser
epigàmica (l’atracció
de les dificultats de supervivència
humà, tot i que algue x te rn a marcad a
nes aproximacions
pels caràcters corpohan estat plantejades des de l’Arqueologia i la Parals) algunes d’aquestes unions podrien haver-se
leoantropologia (de l’únic que sí que podem estar
mantingut durant un període més o menys dilatat
ben segurs és que els dos primers enamorats no
de temps gràcies a la invenció de l’enamorament.
van ser ni Adam ni Eva).
El dard de l’amor hauria unit els dos sexes.
Per exemple, un grup d’investigadors opina que
El problema, i és el meu parer, és que no sabem
els primers homínids fòssils que trobem a l’Àfrica
de ciència certa res referent a l’amor, l’atracció i el sepotser van començar a viure en parella –la famosa
xe entre els nostres ancestres més llunyans. Els cienmonogàmia– a causa de les dificultats de supervitífics no disposem dels vídeos de la prehistòria que
vència en un medi com la sabana (aliment escàs i
ens permetin contrastar aquestes dades, alhora que
dispers, i perill dels predadors). La femella hauria
no podem endinsar-nos en la ment d’altres animals
vist minvada la seva capacitat d’obtenir menjar en
per dir si això és propi només de la nostra espècie.

No. Abans de fer qualsevol cosa s’hauria d’intentar resoldre
el conflicte a través de la via
diplomàtica. La guerra hauria
de ser l’últim recurs. Tot i així,
penso que Bush farà el que li
passi pels pebrots.

Carmen Muñoz
agent de viatges

No. Gens justificada. No m’agrada. Trobo que cap guerra
ho està i crec que parlant es
pot entendre la gent, però, vaja!, cadascú... Tampoc no crec
que nosaltres tinguem res a
veure amb aquesta guerra.
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