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La dos
LLETRES

AL TWITTER

DEMÀ, A
L’ENDEMÀ

ANIOL RESCLOSA

VADOR GARCIA-ARBÓS
PERIODISTA

@Vadorgarbos

«Donar per amortitzats partits
centrals i que han connectat
amb la societat és un error»
eia el poeta Yeats que el
demà és un pont per creuar, ple d’esperances i
problemes. Un pont amb
fonaments desgastats i tanta història
al damunt, amb la fortalesa fràgil de
les coses antigues. Vegin la notícia que
el Banc Popular, la sisena entitat bancària del país, amplia capital en borsa,
ﬁns a la meitat del capital actual en
circulació, per ajudar a digerir, diuen
els entesos, un estoc immobiliari convertit en una càrrega pesant per a la
companyia.
Ningú pot dir com serà l’endemà.
Les tendències polítiques. Vegin que
es dibuixa un tripartit, possiblement
d’esquerres, a Catalunya, amb una
ERC central, que cal esperar que hagi
après d’errors de gestió anteriors.
Mentrestant, a la Moncloa es dibuixa
un Govern de coalició, que pot ser de
dretes, transversal o d’esquerres, però
que obliga als polítics a pactar amb
realisme, a negociar i enfrontar els
problemes.
Per aquells que pensin que partits
hegemònics com Convergència, que
corre el risc de veure’s fagocitada pels
republicans –si aquests saben ocupar
posicions moderades–, o el PSC, poden ser semienterrats, que pensin en
el PRI mexicà, organització en el poder uns 70 anys, que va transformar
Mèxic i que, un cop perd el poder, governa avui. Donar per amortitzats
partits centrals i que han connectat
amb la societat és un error. És cert
que si avancem cap a un sistema italià
podem tenir grans coalicions de partits diversos, inestabilitat en els Governs i moltes sorpreses, en desaparèixer les majories absolutes del passat, que si bé podien covar algunes pràctiques de gestió
perilloses, també donaven
sensació de fortalesa i seguretat al país.
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LA FOTO DEL DIA

«No us revelaré el
nom, però en un
restaurant em van
retocar tres plats
amb Photoshop i es
notava molt»
CARLES RIBAS
REGIDOR DE CULTURA DE
GIRONA

@carlesribas

«10 anys que
Girona va crear un
equipament bàsic
per la promoció d la
musical. Gràcies a
tots els treballadors
Auditori per la feina
feta»
ROGER PRIMS VILA
@sistomatiques

«La mani de
legionaris és dins
del programa
d’actes de la
consulta de
Tortosa?»

Una gran catifa a la Catedral obre el Corpus a Girona
0 La confecció d’una catifa de flors naturals de grans dimensions a l’interior de la Catedral va obrir, ahir a la tarda, les celebracions del Corpus a Girona. Els autors de la catifa, de més de 50 metres quadrats i situada darrere l’orgue del temple, van ser els
integrants de la Confraria de Jesús i els Nens. Aquesta tarda se celebrarà la processó de Corpus a la ciutat.

LA FINESTRA

AMADEU BRUGUÉS
@AMADEUBRUGUES

TWITTER/@LAURATRAFACH

«En diuen
manifestació, però
això dels legionaris
sembla més aviat
una exposició
itinerant»

@SantiVila

«Lleó d’Or de
@la_Biennale al
pavelló espanyol.
Més del 40% dels
projectes són
d’arquitectes
catalans!
L’enhorabona»

GIRONA ÉS LA DEMARCACIÓ
CATALANA MENYS HIDRATADA
Coincidint amb el Dia Nacional
de la Nutrició, que es va celebrar ahir i que enguany portava per
lema «La hidratació és salut», una
empresa d’assessorament nutricional
a les farmàcies, Super Premium Diet,
ha fet un informe sobre el comportament dels catalans en relació a la hidratació. Després de recollir informació en més de 3.000 farmàcies de
Catalunya, l’estudi assegura que Girona és la demarcació de Catalunya
amb un menor índex d’hidratació,
mentre que Tarragona ocupa el primer lloc. Girona es troba, a més, en el
darrer lloc en resultats de balanç hídric a nivell estatal a partir dels 36
anys.
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SANTI VILA
CONSELLER DE CULTURA

TWITTER/BOMBERS

SALUT

GIRONA
JANE GOODALL MOSTRA EL SEU
SUPORT A L’ACAMPADA EN DEFENSA DELS REFUGIATS
La primatòloga Jane Goodall,
que divendres va ser a Girona
per impartir una conferència, va voler
mostrar el seu suport amb la causa
dels refugiats. Goodall va passar per
l’acampada de la plataforma Girona
Acull davant la subdelegació del Govern i es va fotograﬁar amb diversos
activistes.
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EMERGÈNCIES
ELS BOMBERS RESCATEN UN GOS

A PALAFRUGELL
El grup d’actuacions especials
GRAE dels Bombers van rescatar, ahir al migdia, un gos que va caure per un barranc al mig del camí de
ronda de Palafrugell. A la imatge, un
bomber descendint per la paret de
roca amb una corda, per arribar a l’alçada de l’animal.
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