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No és el Ganges
Encara que a primera vista pogués semblar-ho, la fotografia superior no recull una d'aqueUes típiques imatges de l'índia en les quals
es veuen grups de dones o d'homes, vestits amb les robes que porten
habitualment, banyant-se al riu sagrat Ganges. Si us hi fixeu, veureu que a l'aigua de la fotografia, s'hi veuen onades, i que al fons hi
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ha iina de les illes Medes. La imatge va ser captada fa uns dies a la
platja de l'Estaitit, i mostra precisament això, tm grup de dones hindús banyant-se en aquesta platja sense treure's els seus vestits, ben'
igual com fan al riu Ganges. I, pel que es veu a la fotografia, sembla
que, a més, s'ho passaven prou bé.
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Francesc Francisco
i el pas de vianants
per a disminuïts

Ells radars mòbils no Julio Salinas entra
estaven homologats en la història negra
i encara no s'usen
del futbol espanyol

La corrupció
pública i la privada,
a la Tribuna Política

Divendres publicàvem en
aquesta mateixa pàgina u n a
fotografia d'im pas de vianants
adequat per facüitar l'accés dels
dismimaïts psíquics, i comentàvem que ens semblava molt gros
que al mig del pas hi hagués im
fanal. Però el tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Girona, Francesc Francisco, ens ha aclarit
que la possibilitat que el fanal
fos al mig del pas va ser consultada amb Mifas, que ho van trobar bé, perquè hi ha prou espai
per al pas de cadires de rodes i
no hi ha perill per als cecs.

Després que Trànsit fes la
presentació dels radars mòbils,
que mentre circulen per u n a
caiTetera podran detectar els
excessos de velocitat dels vehicles en qualsevol dels dos sentits
de la marxa, es va animciar que
entrarien en servei a principis
d'aquest mes de jxiliol. Ara, però,
s'ha sabut que l'ús d'aquests
raólars mòbils es retardarà perquè no estaven homologats. No
se']i podien haver assabentat,
qu6! calia homologar-los abans de
muntar tota la parafemàha que
es \^a fer per presentar-los?

El Diari de Girona publica
avui en la seva secció "Tribuna
Política un article del senador
per Girona d'Unió Democràtica
de Catalunya, Manuel Ibarz, en
el qual afirma que, a l'hora de
parlar de corrupció, s'ha de tenir
en compte que n'existeix tant en
l'àmbit públic com en el privat;
Ibarz reivindica en aquest article tm «urgent» procés de regeneració cívica a l'Estat espanyol,
que sigui capaç de «crear una
nova consciència col·lectiva que
canviï les conductes que estan
en l'arrel de la corrupció».
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Julio Salinas és un jugador
que no deixa indiferent: té acèrrims detractors i grans partidaris. Però Salinas es va guanyar,
ahir, un lloc al capdamunt de la
història negra del futbol espanyol, al costat de JuHo Cardeiiosa (aquell jugador que, fa anys,
va ser incapaç de marcar a porta
buida contra Brasil). La comparació entre l'efectivitat de Salinas i Baggio en jugades decisives
del partit d'ahir també va servir
per acabar d'aclarir per què hi
ha estrelles en el món del fiítbol,
i altres jugadors que no ho són.

EL COL·LEGI D'AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILL^IA DE GIRONA
C/ Francesc Eiximénis, 18, entresol. Tels. 20 36 17 / 20 39 78
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URBANITZACIÓ
- BíSCAHÓ -

INFORMA
Qvie malgrat els diversos anuncis que apareixen dient que l'activitat
immobiliària és de lliure exercici

ACLAREIX
Qi.ie el Govern central, reiteradament, i l'última vegada el dia 22 de
mtirç de 1994, afirma categòricament que l'única professió regulada en
el nostre país a l'àmbit de la intermediació immobiliària és la d'«API».
En qualsevol cas, el Col·legi facilitarà còpia de la resposta donada en el
Congrés dels Diputats a qui la demani i, si es creu convenient, es poden
interessar el MOPTMA, que és qui tutela l'esmentada professió.
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'opinió pública catalana
ja comença d'estar acostumada als exabruptes
del secretari general d'Izquierda Unida, senyor Julio Anguita. PoKtic brillant i dotat d'una
gran dialèctica, en aquests
moments sembla posseït, com
el propi José Maria Aznar, de
la síndrome de la impaciència.
Tenen més vots que abans,
però el protagonisme polític és
el mateix. Això els posa negidtosos i els impulsa, al preu que
sigui, a cridar l'atenció de I'»pinió pública ni que sigui amb
declaracions exacerbades.
En aquest darrer cas, ei
blanc de la indignació d'Anguita ha estat un col·lectiu
molt concret: la burgesia catalana. Té raó el senyor Anguita
quan afirma que, en l'àmbit de
l'Estat, la burgesia catalana és
«la pitjor de totes». Per què?
Quina és la «bona burgesia» per a un poh'tic pragmàtic
procedent dels àmbits marxistes que aspira a una alternativa de poder? Indubtablement,
la burgesia caciquil tancada
en l'estret nacionalisme carpetovetònic. La tradicional dreta
política espanyola contra la
qual pot exposar amb efecte la
seva dialèctica.
Una burgesia que no ha de
pensar ni tan sols en pactes
puntuals amb els neofeixistes,
perquè ha esdevingut el «vot
útil» de l'extrema dreta; una
burgesia tancada en si mateixa, recelosa envers Europa i
carregada d'animadversions
gratuïtes pel fet català o basc.
Aquesta és la «bona burgesia»!
Com que l'enfrontament
poKtic amb la burgesia catalana en aquests moments no és
rendible políticament, cal optar per la fàcü demagògia. Per
què no és rendible? Perquè es
tracta d'una burgesia liberal,
integrada plenament dins Europa, oberta el diàleg amb les
forces sindicals i capaç d'arribar a pactes puntuals amb el
Govern socialista. Malgrat trobar-nos en plena canícula,
hom diria que el senyor Julio
Anguita té fred de peus.

