
L’institut Pere Borrell de Puig-
cerdà oferirà el programa Batxibac,
que permet cursar el Batxillerat ca-
talà i francès –un terç de l’horari
lectiu es fa en aquest últim idioma.
L’alcalde de Puigcerdà, Albert Pi-
ñeira, va explicar que els alumnes
faran les matemàtiques en francès.
A més, l’alumnat haurà de cursar
també llengua i literatura france-
ses i història de França. 

Aquesta nova oferta permetrà
que els estudiants de la comarca
que vulguin puguin obtenir el títol
de Batxillerat i el diploma de bac-
calauréat, després de superar una
prova externa. L’alumnat que vul-
gui accedir al Batxibac haurà d’a-
creditar un nivell de francès equi-
valent al B1 del Marc Europeu de
Referència per a les Llengües. Pi-
ñeira va dir que «aquest programa
permetrà els alumnes seguir els es-
tudis universitaris a qualsevol dels
dos països». De moment, s’hi han
inscrit 10 alumnes i, s’espera que
creixi en els pròxims anys.
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L’institut de
Puigcerdà té 10
alumnes per al
doble Batxillerat
català i francès

L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha començat aquesta set-
mana els treballs per retirar la ve-
getació acumulada en dos trams
de la llera del riu Terri, al seu pas
per Cornellà de Terri –al Pla de l’Es-
tany–, arran dels aiguats registrats
a les comarques gironines durant
la tardor passada.

L’actuació, executada per Fo-
restal Catalana sA, s’està duent a
terme en un tram de 550 metres de
longitud del curs del Terri, al vol-
tant de la resclosa de la Central de
sant Llogaia, i en un altre de 200
metres aigua amunt de la carrete-
ra de santa Llogaia, tots dos dins
el terme municipal de Cornellà.

Aquests treballs, amb un cost de
4.000 euros, pretenen recuperar la
capacitat hidràulica de la llera, tot
mantenint o millorant la seva fun-
cionalitat ambiental. En aquest
sentit, els treballs consistiran a re-
tirar arbres morts, caiguts o tom-
bats i eliminar de manera selecti-

va restes vegetals –arbres i mate-
rial arrossegat.

La mesura forma part del con-
junt d’actuacions aprovades al
març pel consell d’administració
de l’ACA.
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L’ACA neteja la llera del Terri
a Cornellà després dels
aiguats de la tardor passada

Experts de la Universitat de Gi-
rona i del Museu Memorial de
l’Exili (MUME) de la jonquera
han col·laborat en la creació d’un
portal a internet que conté infor-
mació de 7.000 membres de les
Brigades internacionals a la Guerra
Civil espanyol, siDBRiNT, que ha
promogut la Universitat de Bar-
celona i que s’ha proposat ampliar
la documentació fins als 35.000
brigadistes que es calcula que van
venir a combatre al costat de
la República.

La responsable del pro-
jecte, Lourdes Prades, va ex-
plicar que siDBRiNT combi-
na «les metodologies de la
història i la documentació
amb l’ús de les noves tecno-
logies digitals».

En el treball hi han parti-
cipat investigadors i histo-
riadors de les universitats de
Girona, la Complutense i Car-
los iii de Madrid, la de Cas-
tella-la Manxa, la de sala-
manca, la Politècnica de Va-
lència, la de Girona, la Rovi-
ra i Virgili de Tarragona, la de
Bolonya, la de Zuric i la d’Er-
langen-Nuremberg. 

Pel que fa a Girona, el di-
rector del MUME, jordi Font
va explicar que ell i jordi Gaig, de
la UdG, hi van col·laborar tot apor-

tant bibliografia sobre la presència
de brigadistes al territori. 

Lourdes Prades va recordar que
la participació dels interbrigadis-
tes a la Guerra Civil espanyola
juntament amb la República va ser
«un dels episodis que mostra mi-
llor la seva repercussió mundial i
com va ocórrer un símbol de la
lluita contra el feixisme». 

El portal siDBRiNT ofereix in-
formació de la procedència de
cada brigadista, els seus possi-

bles sobrenoms, professió, perti-
nença a organització política o
partit, la seva participació en ba-
talles o lluites de la Guerra Civil; i
què els va passar després, si van
morir, si van tornar als seus països
d’origen, si van ser detinguts o si
van ingressar a camps de con-
centració.

Per exemple, de l’enginyer nord-
americà Hams Amlie s’informa
que va ser ferit a Boadilla del Mon-
te, va lluitar al Batalló Lincoln i va

abandonar Espanya en protesta
per la campanya d’aplicació de la
pena de mort als brigadistes que
desobeïen les ordres estrictes. 

Actualment, Prades va infor-
mar que ja tenen documentats
més de 7.400 brigadistes dels en-
tre 30.000 i 40.000 que es calcula
que van venir, així com més de 900
fonts informatives, si bé aquestes
podrien superar les 10.000. 

En fase de desenvolupament, va
afegir Prades, el siDBRiNT prepara

un sistema de geolocalització
per ubicar els brigadistes en el
temps, així com un sistema de
classificació per data o en-
quadrament militar.

L’historiador alemany Wal-
ter Bernecker, de la Universi-
tat Erlangen-Nuremberg, es-
tudiós de la participació ale-
manya a la Guerra en els dos
bàndols, va indicar que el por-
tal és fonamental per a la his-
toriografia alemanya ja que
«la Guerra Civil espanyola
també va ser, a escala menor,
una guerra civil alemanya, i els
alemanys es van enfrontar a
les poques setmanes de l’ini-
ci de la contesa». «Per als an-
tifeixistes alemanys, l’anhela-
da derrota de Franco era equi-
parada a una minva de poder

per part de Hitler i Mussolini», va
apuntar Bernecker.
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UdG i Museu de l’Exili col·laboren
en un portal sobre els brigadistes 

El projecte vol documentar els 35.000 brigades que van participar en la Guerra Civil

El portal de la Universitat
de Barcelona.
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Paco Muñoz durant la primera sessió del curs dels Naturalistes. 
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El sector de l’hostaleria de Girona
aprèn a no malbaratar aliments

L’Associació de Naturalistes de
Girona (ANG) ha realitzat les dues
primeres sessions d’un curs adre-
çat a professionals de l’hostaleria,
la restauració i el catering per
combatre el malbaratament ali-
mentari. En la primera, el tècnic de
la Universitat Autònoma de Bar-
celona i membre de la Plataforma
Aprofitem els Aliments, Paco Mu-

ñoz, va abordar la problemàtica de
manera global. En la segona, l’es-
pecialista en producció agrària
Engràcia Valls va fer reflexionar els
assistents sobre el model agroali-
mentari imperant o l’emergència
d’una pagesia renovadora. 

La propera sessió serà el 22 de
juny, tractarà la gestió de la co-
manda i la faran Ester Mata i Mar-
tí Garcia, de l’empresa Hàbits. 
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La llera del riu abans de la neteja. 
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En fecha 8 de abril de 2015 el Juzgado Mercantil 2
de Alicante ha dictado Sentencia en el procedi-
miento ordinario 80/14 cuyo fallo es del siguiente
tenor:

FALLO
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
interpuesta por doña Cristina Quintar Mingot, Pro-
curadora de los Tribunales y de la mercantil, L’O-
REAL, S.A., contra COMERBAL, S.L. de tal manera
que se hacen los siguientes pronunciamientos, con
expresa desestimación de los restantes:

A) Declaro:
- Que L’OREAL, S.A. ostenta un derecho exclusivo
para la utilización en el tráfico económico y un de-
recho excluyente que les legitima para oponerse a
la oferta y comercialización de los productos dis-
tinguidos con sus marcas cuando existan motivos
legítimos que así lo justifiquen.
- Que al ofertar y/o vender en España productos
distinguidos con las marcas de su titularidad en
ciertas condiciones (sin encontrarse en un lugar
destacado; vendiéndose productos de gran for-
mato o tallas técnicas destinados exclusivamente
a uso profesional; careciendo de salones de pelu-
quería y de asesoramiento especializado) la de-
mandada ha infringido el derecho exlusivo que
ostentan las demandadas sobre sus registros
marcarios.
- Que con tal comportamiento ha generado un per-
juicio a L’OREAL, S.A.

B) Y en consecuencia, se condena a la demandada:
- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- A cesar inmediatamente y abstenerse en el futuro
de la oferta y/o venta en las referidas condiciones.
- A pagar a la actora L’OREAL, S.A. la cantidad que
resulte de aplicar la licencia hipotética con el mí-
nimo del 1% de la cifra de negocio en los términos
recogidos en el Fundamento Quinto de la presente.
- A pagar a la actora L’OREAL, S.A. la cantidad
DIEZ MIL EUROS (10.000€) en concepto de daño
moral.
- A pagar una multa coercitiva por el importe de
SEISCIENTOS EUROS (600 €) diarios por cada día
en que subsista la infracción.
- A publicar a su costa la sentencia en un diario de
ámbito provincial en Girona y en su defecto auto-
nómico de los de mayor tirada y únicamente del
fallo de la presente.

C) No se hace especial pronunciamiento en materia
de costas.

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la
demanda interpuesta por Que debo estimar y estimo
parcialmente la demanda interpuesta por doña Cris-
tina Quintar Mingot, Procuradora de los Tribunales y
de la mercantil L’OREAL ESPAÑA, S.A. contra CO-
MERBAL, S.L. con expresa condena en costas a la
demandante.
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