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Bromera publica el
llibre del programa
de FerranTorrent i
EmparMoliner
oCosins germans

L'espai, que es va estrenar
ahir al Canal 33, preten ser un
agoserat viatge per Catalunya
i la Comunitat Valenciana

LEVANFE-ENV VALENCIA• Edicions Bromera ha publicat la
versi6 literaria del programa d'Em-
par Moliner i Ferran Torrent CoSins
germans, que es va estrenar ahir al
Canal 33. En l'espai, el protagonistes
viatgen per diferents llocs de la Co-
munitat Valenciana i Catalunya,
anantmes enlla del tfpic quadern de
viatge o de la guia turfstica.
Edicions Bromera ha estat la res-

ponsable de publicar en format llibre
aquesta road movie divertida i ago-
sarada que, a mes de recollir l'expe-
riencia durant la gravaci6 del pro-
grama de Ferran Torrent i Empar
Moliner, permet tractar amb mes
detail algunes de les tematiques,
aportant dades histeriques i biogra-
fiques, receptes, fitxes comparati-
ves, etc.

Humor, ironia i literatura
oGastronornia, paisatges i ladicions,
una bona dosi d'humor, ironia i un
toc literati, donen forma a un llibre
que es converteix en una invitaci6 a
gaudir senseprejudicis del que corn-
partim -conscientment 0 incons-
cientment- amb els nostres cosins
germans i que ja podem trobar a les
llibreries», assenyala l'editorial en la
seua pagina web.

O

UrineMiguel
carmiqueldiego@gmail.com>

ELVIRUS LtBOLA,
UNPROBLEMAMPS
PERAFRICA

ara hi ha l'epidemia del virus d'Ebola.
Com si per al continent africa no n'hi
haguera prou amb ser el que to un index

mes alt de pobresa de tot el men. Corn si la po-
bresa no portara corn a consequencia la fam i els
problemes sanitaris greus que en aquell tros de
mon es viuen.
Les xifres en donen fe: nomes a l'Africa sub-

sahariana, 180 milions de persones pateixen
fam i desnutrici6 crenica. Una fam i una desnu-
tricio que per ellesmateixa provoquen la mort
alhora, comporten l'agreujament de qualsevol
afecci6 o malaltia que s'hi presente. I una po-
bresa que fa que no existisquen, o que es mini-
mitzen, els recursos i els tractaments addients a
les diferents problematiques santaries.Team l'exemple de la SIDA que en aquella
zona, i en aquestmoment, afecta tins 3o milions
de persones, dels quals un percentatge alt mo-
ren. Mentre que ala resta del mon la gravetat
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Emotiu homenatge a oMorenet de Benimodo»

EL MUSEU VALENCIA D'ETNOLOGIA va acollir diumenge passat I'homenatge a Anatoli Tormos qMorenet de Benimodo». L'acte va
reunir a destacades figures del cant valencia d'estil que vulgueren sumar-se al reconeixement a una de les veus mes importants d'a-questa modalitat. Morenet de Benimodo va rebre una distincio, que ye agrair amb unes sentides paraules.

ElCEUaborda el totalitarisme ant) un titledecinema
LEVANTE-MAV VALENCIA

La Ola, de Dennis Gansel, és la
pel•licula amb la qual va arrancar
ahir el cicle de cinemaRetrats del to-
talitarisme que organitza el Depar-
tament de Glandes Politiques, Etica
i Sociologia de Ia Universitat CEU
Cardenal Herrera junta l'Institut d'-
HumanitatsAngelAyala i CEUCine-

ma Club al Palau de Colomina.
El dilluns 14 d'abril s'aproftindira

en el funcionament d'estos regims
amb la projecci6 de Farenheit 451, de
Francois Truffaut. La responsabili-
tat dels quals els donen suport al
sera l'assumpte abordat el g de maig
amb la pel•liculaHannahArendt, de
Margarethe Von Trotta. Precisament

Nomes a Etiimia -espai que es caracteritza pels
periodes de sequera extrema- 32 companyies
estrangeres produeixen flors ornamentals per
a rexportacio. Pot ser act') aporta ingressos arestat. pen') perpetua Ia situaciii de manca
d'aigua i no ajuda al desenvolupament social.

d'aquesta malaltia s'ha redult de manera extra-
ordinaria i ja no provoca lamort.
I hi ha el problema de l'aigua, perque 30o mi-

lions d'africans no tenen acces a l'aigua potable.
I en son 35 els pdsos que no hi arriben a un con-
sum de so litres d'aigua potable per persona i
dia, que és el minim establert per 1'OMS. Amb
una dificultat afegida corn és la contamininaci6
produida per la deficient gestic!, de les aigiles re-
sidual.
Val a dir, que contribueixen a agreujar la si-

tuacio, les accions d'empreses multinacionals i
de pdsos del primermon que gasten aigua per a
activitats econemiques que res tenen a veure
amb les necessitats basiques. Per exemple, no-
mes a Etiapia—espai que es caracteritza pels
periodes de sequera extrema— trenta-dos com-
panyies estrangeres produeixen flors ornamen-
tals per a l'exportaci6.
Pot ser ace aporta ingressos a l'estat, pera per-petua la situaci6 de manca d'aigua i n9 ajuda al

desenvolupament social. Alla de «pa per avuf
(per a alguns etiops) i fam per a dema*.

la seua recent estrena a Espanya ha
estat el detonant per a posar enmar-
xa el cicle, l'objectiu del qual és ana-
litzar des de diverses perspectives el
desenvolupament del totalitarisme.
L'altima pel•licula, e112 de maig,

sera La vida de los otros, de Florian
Henkel, que permela analitzar les
fissures dels regims totalitaris.
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NOR TZONTALS.1. Tecnica de Fordenacio de
les ciutats i del territori. Consonant d'una poda.
2. De ford. Estimare amb deler. 3. Poliedre de
vint cares. Existeix. 4. Preu de les oses. Italia.
Ora. 5. L'est. Son d'una lira. Ens movem Iliscant
sobre patins. 6. Romania. Ha renunciat al tron.
Afirmatiu. 7. Amb trona salut. Euskadiko Ezquer-
ra. Cartes dun dels coils. El sud. 8. Acosten fins
a establir contacte. Amerat de tant de suar. 9.
Parsimoniosa. Orna. 10. Societats agricoles de
transformacio. Diligencia de la policiajudicial.

VERTICALS.1. Sen de tot l'univers. 2. Massa de
materia petria que s'alca ala terra o al mar. Dona
sense dee 3. Surt aigua de la terra amb impe-
tuositat. Gran cervid de pell de fer guants 4.

SOLUCIO A L'ENCREUAT NOMERO 5.104 IX.

Substancies so ides que assequen. 5. Fer un niu
i covar. Posa en lloc segur, deixa una cosa. 6. El
gel angles. Arb e defer pinyes. Lelectro. Austria.
7. Suecia. Grau dels diaques. 8. Gran extensiod'ai-
gua que no arr baa ser un ocea. Boyid d'aspec-
te de cabra. P eposicie. 9. son apropiats per a
fer-los merits 10. Alacant. Tractament mascu-
li. lx fora. 11. Dones privades de llibertat. Marxa.
12. Perdua de I amistat.
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