22 ACTUAL | DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2015
Detinguts cinc
menors per
assetjar i gravar
seminua una
companya a
Madrid
La Guàrdia Civil ha detingut
cinc menors per assetjar a una
altra menor d’un institut de Rivas Vaciamadrid (Madrid), a la
qual van arribar a gravar seminua en una festa, difonent després aquestes imatges en una
xarxa social, va confirmar ahir
la Comandància de Madrid.
Es tracta de tres nois i dues
noies de 14 i 15 anys, quatre
dels quals estudiaven al mateix
centre que la víctima. Tots han
quedat en llibertat després de
ser posats a disposició de la Fiscalia de Menors.

943 denúncies per
maltractaments
a gent gran en el
que va de 2015
Els Mossos han detingut
208 persones fins al maig
Barcelona
ACN
El nombre de denúncies interposades per persones majors de 65
anys que han estat víctimes de
maltractaments en l’àmbit familiar o de la llar es manté estable
durant els primers cinc mesos de
l’any respecte al període anterior. Segons els Mossos d’Esqua-

dra, entre gener i maig del 2015
s’han rebut 943 denúncies, una
xifra quasi idèntica (942) que en
els primers cinc mesos del 2014.
Paral·lelament, la policia catalana
ha fet enguany un total de 208
detencions relacionades amb
aquests casos –durant tot el 2014
es van fer 597 arrestos–. Els autors dels maltractaments, lesions
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i amenaces a persones grans són
majoritàriament (per sobre del
80%) cònjuges, fills i descendents,
coneguts o cuidadors. Segons el
Departament d’Interior, l’aprovació del Pla integral de seguretat
per a les persones grans ha contribuït de manera significativa a

aquesta estabilització. Aquest Pla
s’ha impulsat per garantir la dignificació d’aquest sector i impulsar el paper actiu de les persones
grans en la societat. Segons Interior es tracta d’un pla pioner a Europa que països com França, Itàlia
o Portugal estan seguint d’aprop.

VOLTA PEL MÓN
AMB LA SEU &VELLA
TANIT GONZÁLEZ

JORDI MERCADÉ

Moàis, vint anys de Patrimoni Mundial! / 08
RAPA NUI (ILLA DE PASQUA)
Després d’estar uns dies a Santiago de Xile, agafem un vol nacional en direcció a l’Illa de Pasqua
o Rapa Nui, que vol dir Illa Gran.
Avui és un parc natural de forma
triangular, que té el seu origen en
l’erupció de tres volcans, avui inactius. És un dels racons més aïllats del planeta, a uns 3.800 quilòmetres de distància de la costa
d’Amèrica del Sud. Els indígenes la
consideren el melic del món, ubicada en la Polinèsia, en ple oceà
Pacífic y habitada per poc més de
5.000 persones, és un dels territoris amb més encant de Xile.A nosaltres ens ha fascinat la màgia i
l’energia que es respira, sobretot
per l’enigmàtica presència dels
moàis, aquells peculiars i misteriosos gegants de pedra dels
quals es conserven prop del miler
repartits per tota l’illa; alguns tenen de més de 10 metres d’alçada
i 20 tones de pes. Quan arribarem
a Ahu Vai Ure saltàrem d’alegria
al veure aquelles escultures fetes “per titans o per homes de
raça gegantina” fa uns mil anys.
La Unesco va declarar Patrimoni
Mundial tot el Parc Nacional Rapa
Nui l’any 1995.
AMB EL SUPORT:

La Seu Vella darerra de l’Ahu Togariki. /

Situat en Hanga Nui, a la costa
sud-est de l’illa de Pasqua, a només 2 quilòmetres de la pedrera
de Rano Raraku, trobem el conjunt de moàis més famós: es tracta del Ahu Tongariki, una plataforma cerimonial de 220 metres de
longitud amb 15 escultures gegantines, emmarcades per un mar
turquesa de fons i amb el so de les
onades trencant en els penya-segats. Representa el moment de
màxim esplendor escultòric de
l’illa i és l’estructura d’aquesta naturalesa més gran de tota la Polinèsia.
Allí vàrem conèixer Benjamin
Tuki Hito, empresari de 39 anys

natural de l’illa de Rapa Nui; quan
veu les imatges de la Seu Vella
que li mostrem ens comenta que
“es un pedazo de cielo en medio
de la ciudad” i ens suggereix que
seria molt més bonic si es plantessin més arbres al voltant.
El que li crida més l’atenció és
el color que contrasta amb el de la
ciutat i ens diu: “¡Buf!¡Qué haría
yo si tuviera todo eso!”. El seu monument preferit és la Torre Eiffel i
ens diu però que li agradaria molt
anar a Praga i a Sant Petersburg,
sobretot a l’hivern amb la ciutat
nevada. L’any vinent té pensat visitar Europa i li agradaria molt venir a visitar Lleida. Ho Farà?

Benjamin Tuki amb la silueta de la Seu Vella / Jordi i Tanit salten
emocionats davant de l’Ahu Val Ure

