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MARIANO RAJOY

La dos

«El Govern ha escollit com a
enemics els EUA, l’Església,
els catòlics i els jutges»

LA FRASE
DEL DIA

President del PP

LLETRES
MOISÈS de Pablo

Cadaqués,
la memòria

penjar això?».

EL CIRC I LA XIFRA
Mifas. L’associació de minusvàlids
físics compleix 25
anys i supera els
2.000 socis.

Platja d’Aro. El
TSJC ha anul·lat la
taxa turística que
l’Ajuntament ha
cobrat durant 12 anys

7
milions de fullets edita
l’Església en una campanya
contra l’eutanàsia

LA FOTO

imecres vinent inauguren l’exposició L’ull invisible,
amb fotografies
inèdites, a voltes,
sorprenents, del secretari de
Dalí, l’Enrique Sabater. Potser
un dels homes, amb les crítiques
que vulguin, que ha conegut millor el pintor. La mostra, vinguda
del Palau de la Virreina de Barcelona, forma part de la impressionant rècula d’actes programats per l’Ajuntament cadaquesenc per celebrar el centenari del
pintor.

D

● Montserrat Palma, a Logronyo. La portaveu d’Educació
del PSOE al Congrés, Montserrat
Palma, ha deixat enprempta al pas
per Logronyo. Mentre a les parròquies es recullen firmes en defensa de l’assignatura de Religió a
l’escola, Palma sosté públicament
que «no està bé utilitzar la religió
com a arma d’enfrontament». Ho
raona en una entrevista publicada
al periòdic La Rioja. Diu que
«s’han de tenir en compte totes les
opinions» i, alhora, «deixar clar
quines són les normes del joc». Per
Montserrat Palma, la religió és
part de les «conviccions morals»
de la persona i explica que el
PSOE no adoptarà cap postura de
tall «fonamentalista».

➾ «La memòria
i el paisatge són
dos grans tresors
del país»
Des d’un indret que conserva
el seu entorn com una joia valuossíma, ens demostren que
conservar és fer rendible. Si la
vila creix, ha de ser molt curosa i
tenir en compte que és un dels indrets del litoral on l’especulació
no s’ha sortit amb la seva. Els
exemples són minsos: Portbou,
Tossa, certs racons de Blanes, a
Portbou, el cementiri laic, atapeït
de símbols republicans, maçons
i lliurepensadors, desapareix perquè als nous morts els emplacen
allà, sense adonar-se que perdem
una part del nostre passat que cal
retenir, perquè és un tresor cultural i una lliçó moral, amb l’al·licient del monument i la tomba de
Benjamin.
Alguns parlen de la memòria,
mentre durant dècades no han fet
res per conservar-la, el que és pitjor, han malversat el paisatge dels
nostres avis. Vés per on, descobrim que la crisi turística és un
canvi d'hàbits i que les pernoctacions a la Costa Brava creixen un
2%. Hauríem d’entendre també
que la memòria i el paisatge són
dos grans tresors dels país i que
el ciment, és ciment a tot arreu.

● Patinatge a Vilablareix. La
gent que habitualment circula per
la carretera que connecta Girona
amb Santa Coloma de Farners ja
està habituada a les dificultats que
sol presentar la via; ramats de xais
que creuen, grups de ciclistes circulant en paral·lel, camions i tractors diversos, etc. Aquests dies
s’hi ha afegit un rou repte ja que
una de les rodones de Vilablareix
s’ha convertit en poc menys que
una pista de patinatge. Un munt
de terra escampada per l’asfalt en
té la culpa. Els dies passen i la terra segueix allà mateix.

EPA

Apareix una
balena morta a
Biarritz

Una balena de grans dimensions va generar, ahir, una gran
expectació davant les platges
franceses de Biarritz. El cetaci, de l’especie Balaenoptera

physalus, va morir prop de la
sorra per causes que es desconeixen però no és el primer cop
que succeeix un fet similar en
aquesta zona.

davant els exresponsables
d’Ensenyament, Comerç, Indústria i Turisme, Cultura i Governació: Carme-Laura Gil, Antoni Fernández Teixidor, Jordi
Vilajoana i Josep Maria Pelegrí.
A la platea del teatre de Sant Feliu de Guíxols també hi havia
una bona representació de dirigents de CiU, com Pere Macias,
David Medir, Trinitat Neras, Esteve Vilanova, Lluís Maria Corominas, Eudald Casadessús,
Josep Sala o els alcaldes de Sant
Feliu i Calonge.

● Presència d’Artur Mas a
internet. La presidenta de la
JNC, Ester Roca, va ser l’encarregada de presentar el secretari general de CDC. Ho va fer d’una manera original, buscant
“Artur Mas” al Google i li van
aparèixer 82.500 entrades.

LA FINESTRA
Exconsellers de
CiU donen suport
al congrés de la
JNC a Sant Feliu
El tretzè congrés de la Joventut
Nacionalista de Catalunya, que
se celebra fins avui a Sant Feliu
de Guíxols, va comptar ahir amb
la presència d’exconsellers del
govern de CiU. Artur Mas va
pronunciar la seva comunicació

● Mas acreditat. Artur Mas,
no es va lliurar de portar penjada la targeta d’acreditació durant el congrés de la JNC. Fins
i tot li va sorprendre a ell mateix
i va comentar «jo també m’he de

● Calendari. Alguns establi-

ments de la demarcació de Girona venen agendes de l’any 2005
en què destaca el calendari de
ponts i festes a celebrar. Entre
aquests, el pont de la Constitució.
El 6 de desembre és un dimarts i
el 8 –festivitat de la Immaculada–
un dijous, cosa que provoca un
aqüeducte que, per alguns, començaria el divendres 2 de desembre al migdia, i acabaria el diumenge 11 a darrera hora de la nit.
● Altres festes. Cal remarcar

també que l’1 de gener de 2005 és
un dissabte, i la festivitat de Reis
–dia 6– un dijous, cosa que també
incita a un nou pont per cloure les
vacances de Nadal. Finalment, tot
i que la Diada Nacional de Catalunya de 2005 caurà en diumenge,
el Dia de la Hispanitat tindrà un
pont. El 12 d’octubre és un dimecres. Un altre pont possible serà
el de l’1 de novembre, que l’any
vinent cau en dimarts.

Loteries
LA PRIMITIVA

LOTTO 6/49

BONOLOTO

TRIO

EUROMILLONES

DISSABTE, 6 NOVEMBRE

DISSABTE, 6 DE NOVEMBRE

DIVENDRES, 5 DE NOVEMBRE

DIVENDRES, 5 DE NOVEMBRE

2 / 8 / 28 / 32 / 33 / 45

13 / 21 / 25 / 28 / 31 / 37

8 / 18 / 22 / 34 / 39 / 41

Complementari 24 Reemborsament 6
6
0
2.890.710,60
5+c
11
40.429.52
5
309
2.878,48
4
16.258
82,06
3
295.943
8,00

Comp. 29 Reemb. 6 Jòquer 937288
6
0
3.805.528,89
5+c
0
10.727,74
5
8
1.340,96
4
473
45,36
3
7.653
8,41

Complementari 44 Reemborsament 8
6
POT
408.423,86 €
5+c
0
0€
5
66
4.950,59 €
4
4.235
40,72 €
3
82.552
4,00 €

Sorteig
Núm. premiat
Dissabte, 6 de novembre
792
Divendres, 5 de novembre
668
Dijous, 4 de novembre
418
Dimecres, 3 de novembre
628
Dimarts, 2 de novembre
834
Dilluns, 1 de novembre
769
Diumenge, 31 d’octubre
143

DIJOUS, 4 NOVEMBRE

DIMECRES, 3 DE NOVEMBRE

17 / 18 / 21 / 27 / 34 / 42

13 / 16 / 27 / 32 / 44 / 46

ONCE COMBO Dissabte 6 novembre DIVENDRES, 5 DE NOVEMBRE

Complementari 23 Reemborsament 3
6
1
2.925.062,92
5+c
10
45.000,97
5
289
3.114,25
4
16.056
84,08
3
303.673
8,00

Comp. 12 Reemb. 6 Jòquer 857692
6
0
3.751.836,58
5+c
2
88.267,68
5
4
2.326,39
4
260
71,58
3
5.623
9,92
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Reemborsament 7 Doble 4 / 4 Triple 5 / 8 / 5 Combola 11
Combo
Ple
Triple + combola
Triple
Doble + combola
Doble
Reemborsament + combola
Reemborsament

0
629.532,11 €
0
0€
122
286,66 €
1.252
143,33 €
2.039
10,00 €
21.624
5,00 €
22.971
2,00 €
228.866
1,00 €

PICA 3

6 / 19 / 25 / 42 / 49
Estrella 1 / 7
5+2

EURO POT

17.253.133,50 €

5+1
5

0
2

0€
918.290,19 €

4+2

36

8.055,18 €

4+1
4

637
958

303,49 €
141,26 €

4 / 37 / 58

3+2

1.961

98,58 €

Complementari 33

PICA 5

3+1
2+2

29.878
29.744

33,00 €
28,60 €

DIVENDRES, 5 DE NOVEMBRE

3+0

45.614

19,92 €

22 / 24 / 25 / 27 / 32

1+2
2+1

158.141
459.329

12,35 €
10,10 €

Complementari 2

