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«Maragall no va tenir
la sortida de la vida
política que mereixia»
Exvicepresident del Govern

LLETRES

EL CIRC I LA XIFRA

SEBASTIÀ Roig

Figueres,
capolada

Mifas. El col·lectiu i l’Ajuntament
volen millorar l’accés dels discapacitats als bars i restaurants.

Ajuntament de
Figueres. Ha
gastat 12.000 euros per un fer un
pregó de festes.

4,2
per cent s’ha situat l’IPC
harmonitzat després del
descens registrat a l’abril

LA FOTO

osep Pallach, l’any
1977, deia
que Figueres era
una vila liberal,
d’esquerres. Dissabte passat, Santi Vila li penjava aquests adjectius: oberta,
bonica, liberal i fraternal.
Tot i que han passat tres dècades entre les dues versions,
ambdós polítics coincideixen
en el terme liberal. I si m’ho permeteu, podem entendre fraternal i oberta com una altra manera de dir «d’esquerres». Pallach i Vila li haurien trobat trets
afins.
La nostra ciutat, al llarg del
segle XX, ha rebut força epítets
que volien ser idiosincràtics. Li
hem dit comercial i gastronòmica, arrauxada, ciutat mare de
la sardana, aturada, morta de
nits, entramuntanada, surrealista… I li hem dit tant, que algun d’ells s’ha petrificat i convertit en un tòpic.
De les etiquetes que ha rebut Figueres, la més hardcore
que conec la va encunyar el patrici Federico López Tabar. La
va llançar al vol en plena Rambla, un gloriós 14 de setembre
de 1941, envoltat de rojigualdas
i capitostos enllustrats.
Segons la crònica d’El Pirineo, el nostre prohom va dir que
Figueres acollia un homenatge
als Caballeros Mutilados por la
Patria perquè, entre els seus
millors títols, ostentava el de
«ciutat mutilada». Qualificatiu
valleinclanesc que, tot seguit, li
va servir per condemnar la destrucció de la vila per la crueltat
marxista.
De tot plegat, d’aquesta ciutat capolada i bombardejada, reconstruïda i depurada, no
n’hem sentit a parlar gaire. Tant
de bo que la capitalitat que exhibirem el 2009 ens ajudi a ferla reemergir. Seria una eina valuosa per entendre millor el present que tenim.

J

Porrera, el poble natal de la seva
mare, situat al Priorat, i on Llach
passava llargues temporades
des que era petit. Juntament
amb un altre soci van plantar
4.000 ceps en un intent de fer reviure a la comarca i l’èxit ha estat notable ja que el vi que surt
de Vall-Llach té una altíssima
puntuació i rep nombroses crítiques positives dels màxims experts en la matèria.
 Genís Marcó situa el fill de
Carlos Sáinz com un pilot de
futur. Genís Marcó, l’escalenc
que va «descobrir» Fernando
Alonso i que està considerat com
l’alma mater del món del kàrting
a Espanya situa el fill de l’excampió mundial de ral·lis, Carlos Sáinz, com un dels pilots a tenir en compte de cara al futur. En
una entrevista a la revista oficial
del Reial Automòbil Club de Catalunya, Marcó assegura que
juntament amb el fill de Sáinz hi
ha altres pilots, com el fill del periodista de motor Jaime Alguersuari, que també tenen moltes
possibilitats d’arribar molt
amunt. Marcó lidera un projecte
per buscar joves promeses en el
món del kàrting. També hi ha el
fill de l’excampió mundial de
Fórmula 1, Michael Schumacher.
 Sies.tv dedica un espai a l’ex-
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La població de Suffolk, a l’estat
de Virginia als Estats Units, es
va veure afectada pel pas d’un
violent tornado que va arrasar
tot el que trobava al seu pas. L’e-

fecte del vent va provocar la
mor t d’una persona i ferides a
200 més així com estralls en
nombrosos habitatges, vehicles
i mobiliari urbà.

Penyes gironines
a Manchester

ben visibles les pancartes i banderes de les penyes blaugranes
de Santa Coloma de Farners i
Torroella de Montgrí.

reixeran properament i es podrà
veure el pont de les Peixateries
Velles, el local de la Carbonera i
alguns altres indrets del Barri
Vell.

Els esports del Telenotícies Migdia es van emetre, ahir, en directe des de Manchester, amb motiu del partit de la semifinal de
Champions entre els blaugranes
i els anglesos. Durant l’emissió
diversos seguidors blaugranes
estaven situats darrere el periodista que feia la connexió. N’hi
havia alguns de gironins. Eren
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ONCE

TRIO

GORDO, DIUMENGE 27 D’ABRIL

DISSABTE, 26 D’ABRIL

Dimarts, 29 d’abril

75358

Sorteig

6 / 18 / 23 / 30 / 34

5 / 19 / 33 / 38 / 43 / 47

Dilluns, 28 d’abril

53403

Complementari 10 Reemborsament 3 Jòquer 609358
6
0
1.849.984,95
5+c
0
6.710,09
5
7
958,58
4
276
48,62
3
4.535
8,87

Diumenge, 27 d’abril

74200 (027)

Divendres, 25 d’abril

04857 (115)

BONOLOTO

ONCE COMBO Dissabte 26 d’abril

DIMARTS, 29 D’ABRIL

Reemborsament 6 Doble 2 / 5 Triple 7 / 6 / 9 Cómbola 7

SÚPER 10

13 / 26 / 28 / 31 / 40 / 46

Combo

0

0,00

Complementari 11 Reemborsament 9
6
1
2.145.496,90
5+c
0
0
5
107
3.543,76
4
5.939
33,70
3
108.744
4,00

DIMARTS, 29 D’ABRIL

Ple

3

4.653,70

567

36,93

6.260

5,00

Un mort i 200
ferits per un
violent tornado
LA FINESTRA

i la policia local de Girona. En
els títols de crèdit del primer capítol de la nova temporada de la
sèrie de Ventdelplà van aparèixer
en els agraïments l’Ajuntament i
la policia local de Girona. Fa unes
setmanes l’equip de rodatge es
va traslladar a la ciutat per filmar
algunes imatges exteriors. Apa-

 Lluís Llach parla del seu vi.
En un suplement comercial dedicat al mon del vi, el cantant de
Verges, Lluís Llach parla del
seu celler de Porrera i de l’èxit
que està tenint amb la seva producció. Tot va començar l’any
1994 quan unes inundacions
van deixar totalment negat

posició «Projeccions. Interiors amb artista». Sies.tv,la televisió catalana que emet a través d’Internet, ofereix un espai
dedicat a l’exposició «Projeccions. Interiors amb artista» que
estableix un diàleg entre fotografia i literatura, entre imatges
i paraules, a partir dels tallers de
36 pintors. La mostra es pot veure aquests dies a la sala d’exposicions de la Fontana d’Or de
Caixa Girona i és obra del fotògraf gironí Pep Iglesias. L'exposició ha estat comissariada
per Enric Ansesa, mentre que
els textos són de l'historiador de
l'art i crític de Diari de Girona
Eudald Camps.
 Pagans recupera l’alcaldia.
Anna Pagans torna a exercir d’alcaldessa de Girona. Quan va
marxar al Brasil, al Congrés de
Ciutats Educadores van ser alcaldes per delegació Cristina Alsina (ERC) i Joan Olóriz (ICV),
quan Alsina va anar a París.

Loteries
Reemborsament 4
5+1
POT
5+0
3
4+1
48
4+0
385
3+1
2.021
3+0
16.919
2+1
30.993
2+0
256.601

8.182.523,66
94.896,44
1.078,37
156,85
34,15
13,26
5,57
3,00

DISSABTE, 26 D’ABRIL

10 / 14 / 23 / 25 / 38 / 41
Complementari 8 Reemborsament 8
6
1
2.732.816,06
5+c
9
46.714,80
5
340
2.473,14
4
17.306
72,88
3
306.266
8,00
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Dijous, 24 d’abril

47848

Dimecres, 23 d’abril

58935

Triple
Doble
Reemborsament

48.926

1,00

Combola

33.237

1,00

Dimarts, 29 d’abril
Dilluns, 28 d’abril
Diumenge, 27 d’abril
Dissabte, 26 d’abril
Dissabte, 25 d’abril
Dijous, 24 d’abril
Dimecres, 23 d’abril

EUROMILLONES
Núm. premiat

448
799
197
197
093
058
129

7 / 8 / 16 / 17 / 20 / 22 / 24 / 27
/ 29 / 33 / 36 / 37 / 41 / 47 / 57 /
58 / 59 / 62 / 67 / 68 /
Diana: 24

DIVENDRES, 25 D’ABRIL

4 / 19 / 26 / 27 / 30
3/8
5+2
5+1
5+0
4+2
4+1
4+0
3+2
3+1
2+2
3+0
1+2
2+1

0
7
6
107
1.766
2.546
5.053
72.836
72.057
110.891
373.668
1.026.597

–
396.094,85
131.139,51
5.252,58
212,17
103,02
74,15
26,24
22,88
15,88
10,13
8,76

