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Recta final de los Campeonatos de Natación en Barcelona

S abíeu que només l’u per cent dels oceans
del món està considerat reserva marina i,
per tant, protegit? Sí, només un u per cert,

una xifra insignificant que no augmenta per in-
teressos econòmics i pressions, però que no min-
va també per l’esforç de conscienciació i lobby
que fan organitzacions com la societat National
Geographic (NGS). Fa dos anys vaig visitar la se-
va històrica i impressionat seu que tenen aquí, a
Washington, i ho vaig fer de la mà d’un català que
hi treballa, l’Enric Sala. Aquest jove ecòleg marí
n’és un dels seus Explorador en Residència, i,

amb la National Geographic, l’Enric combina el
seus coneixements de ciència i comunicació per
ajudar a restaurar la vida marina. Aquesta set-
mana s’ha embarcat en una expedició a l’arxipèlag
conegut com la Terra de Francesc Josep, un con-
junt de 191 illes cobertes en un 85 per cent pel gel
situades a l’oceà Àrtic, al nord de Rússia.

En els últims anys, i gràcies a anteriors expe-
dicions similars, la National Geographic ha acon-
seguit que es protegeixin 400.000 km d’oceans
–una extensió similar a la de Grècia o Califòrnia.
Amb aquesta nova expedició, la NGS vol avançar
cap a l’objectiu de protegir el 10 per cent dels
oceans del món abans del 2020. Un repte tan di-
fícil com necessari.

Podeu seguir l’expedició de l’Enric al portal
www.pristineseas.org

Protegir els oceans
GUSTAU ALEGRET

■ El nadador suizo Dominik Meichtry (c) compite en las prelimi-
nares de 100m mariposa masculinos de los Campeonatos del
Mundo de Natación que se celebraron ayer en la piscina del Palau

Sant Jordi de Barcelona. El certamen vive su recta final, puesto
que termina mañana domingo. Con él dejaremos por un tiempo
de disfrutar de bellas imágenes como esta. FOTO: KRAEMER/EFE
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Anna M. Bofarull
Directora de cine
Las primeras escenas de la pelí-
cula Barcelona 1714 se han filma-
do en Bràfim. El equipo de roda-
je se ha trasladado al municipio
del Alt Camp para empezar a
hacer realidad el proyecto. P 22
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Christine Lagarde
Directora del FMI
El Fondo Monetario Internacio-
nal publica una nueva batería
de previsiones y recomenda-
ciones pesimistas sobre España,
entre ellas que bajen los sala-
rios para crear empleo. P 32
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4.300EL DATO clientes de Bankia han recuperado ya el 100% de su
inversión en preferentes tras ir al proceso de arbitraje

@GustauAlegret

Txema Valenzuela Conclusión del CIS: Los españoles están dispuestos a votar a políticos a los que
suspenden. Luego no vale decir «yo no lo sabía». @txemavalenzueladel día

Mark Pulido
Músico especialista en
Didjeridú (campanas planas)
Mark es el impulsor en Europa de
este instrumento musical que tie-
ne su origen en en los aborígenes
australianos y que los indúes re-
bautizaron como Biles. P 23
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Miki Oca
Seleccionador español de
waterpolo femenino
La selección femenina españo-
la de waterpolo se colgó ayer el
oro. El equipo de Miki Oca domi-
nó el encuentro contra Austalia
desde el inicio. P 53
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MESA DE REDACCION

El ‘fin de la cita’ del presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
está dando que hablar en las te-
levisiones de todo el mundo.
Ayer, por ejemplo, el informa-

tivo vespertino del canal de no-
ticias TN de Argentina recogía
la anécdota del presidente duran-
te su comparecencia parlamen-
taria sobre el caso Bárcenas.

Mientras el locutor narraba la
noticia, un rótulo acompañaba
la información: «El presidente
leyó lo que estaba entre parén-
tesis en un discurso».

La TV argentina se mofa del ‘Fin de la cita’ de Rajoy
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Son d’estiu
Diu que la qualitat del son

disminueix a partir dels
26 graus i que costa dor-

mir a més de 30, com es pot com-
provar aquests dies. No cal cul-
par el llit, la suor o la parenta. La
cosa té explicació científica: a
més temperatura corporal, el
cervell genera menys melatonina,
l’hormona responsable del son.
El que passa és que els consells
per dormir millor són abomina-
bles: no fer migdiada, sopar poc,
no beure alcohol, no fumar, evi-
tar activitats estimulants al ves-
pre, evitar l’aire condicionat, no
anar a dormir tard... En fi, millor
l’insomni que aquest reguitzell
de penitències. L’altre dia era a
Capafonts i vaig fotre una mig-
diada de tres hores. Llavors en
vaig responsabilitzar un senyor
dinar que m’havia cruspit al Grè-
vol, amb mel i mató de postres i
un gintònic com a digestiu. Ara
ja sé que la gran becaina va ser
deguda a la melatonina que el meu
cervell generava gràcies a la fres-
queta del poble. Podré continu-
ar amb menús similars.
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