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LA DOS

 La informació de loteries i el temps és ara a la penúltima pàgina 

LA FOTO DEL DIA
EFE

LLETRES

UNA DE JUTGES
«Un jutge sap que, alarma
social a part, tots els pederastes,
com els violadors, més aviat o
més tard reincideixen»

E

ls jutges han tornat a ser
notícia. I això mai no és
bo per a la justícia, que
porta els ulls embenats
per indicar que s’aplica sense discriminació, però també per destacar
que no té identitat visible, justament
per no ser vulnerable a manipulacions. Dos principis violats aquests
darrers dies. La sentència que condemna a . de multa el jutge Tirado considera que ell no és responsable absolut que Santiago del Valle
no estigués internat en una presó i
pogués matar Mari Luz Cortés. Un
jutge sap que, alarma social a part,
tots els pederastes, com els violadors,
més aviat o més tard reincideixen. Si
s’hagués preocupat –ell, no un funcionari– de seguir-li el rastre, o fer
que l’hi seguissin, Del Valle no hauria
estat més de dos anys en llibertat
amb el risc de seguir delinquint. Una
negligència molt greu, amb un càstig
que fa tuf de corporativisme, una característica dels qui volen mantenir
privilegis o se senten tan dèbils que
necessiten ajudar-se entre ells per
combatre els aliens. En qualsevol
cas, circumstàncies incompatibles
amb la justícia.
L’altre cas és l’elecció dels màxims
dirigents del Consejo General del Poder Judicial. PSOE i PP han triat jutges de la seva corda, respectivament,
fet que, com en la legislatura anterior, incapacitarà o desprestigiarà
encara més –si és possible– aquest
organisme. El fet que un jutge sigui
triat per una tasca d’imatge jurídica
però de valor polític en funció de la
seva ideologia, el descarta totalment
per ser jutge. Podrà ser una altra
cosa, però no jutge, perquè ha perdut
l’equanimitat que ha de presidir la
seva actuació professional. En
qualsevol cas, una altra circumstància incompatible
amb la justícia.

Fèlix Pujol

AMUNT

JOAQUIM
MATEU
Llicenciat en
Filosofia i Lletres,
especialitat
d’Arqueologia, és el
nou director del
Museu Etnològic
del Montseny, a
Arbúcies.

Índia La gran festa del déu elefant

AVALL

CARME
CAPDEVILA
Mifas acusa la
Conselleria d’Acció
Social i Ciutadania
de no informar i de
confondre sobre la
Llei de
Dependència.

La Frase

CARLES
CAMPUZANO
PORTAVEU
DE POLÍTICA SOCIAL
DE CIU

«La comunitat
més solidària en
l’assignació
tributària de
l’IRPF per a
altres finalitats
d’interès social
és Catalunya»

 Devots indis participen en una de les celebracions del festival dedicat a una de les divinitats hindús més populars, el déu elefant
Ganesh, un esdeveniment religiós que es va acabar ahir a Mumbai, Índia. Els devots de Ganesh ballen, criden i transporten fins a la
platja a poc a poc els ídols de Ganesh, de grans dimensions, que han tingut als barris perquè fossin adorats pels devots. En un acte
de mort i renovació, les efígies de Ganesh, modelades amb fang, són llançades a l'aigua i es van desfent a poc a poc.

LA FINESTRA
GIRONA
L’ESCUT DEL C.B. SANT JOSEP RECUPERA EL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA
L'escut del Club de Bàsquet Sant
Josep recupera el campanar de
l'església parroquial situada al carrer
Emili Grahit de Girona. El bàsquet gironí
no oblida el pavelló de Sant Josep, origen del que, després, ha estat el bàsquet professional a la ciutat. Per cert,
l’enciclopèdia d’Internet Wikipèdia té
una entrada, en anglès, sobre el club gironí. El text, molt breu, diu que la LEB
Bronze és la quarta divisió del bàsquet
espanyol. Wikipèdia avisa que el text
sobre el Sant Josep és un stub: un article amb poques paraules que necessita
una ampliació.

edició de la festa del pedal començarà a
Girona i passarà per Llambilles i Fornells
de la Selva abans d'arribar a les
instal.lacions del GEiEG a Palau. La sortidà serà a la plaça del Vi, a les nou del
matí.

GEIEG.
«XUMET» ÉS L’AUTOR DEL CARTELL
DE LA FESTA DEL PEDAL...
Patinet amb cor és el títol del cartell, de traç infantil, que convoca
la quaranta-sisena edició de la Festa del
Pedal, que organitza el Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) el proper
diumenge 21 de setembre. L'autor del
cartell és Aran Iguàcel, que té el sobrenom de Xumet. El recorregut d'aquesta

GIRONA
CRITIQUEN LA MAGNIFICÈNCIA DEL
PROJECTE ESPORTIU AKASVAYU
La web del rotatiu Regió 7, del
mateix grup editorial que Diari
de Girona i que es distribueix a les comarques de la Catalunya central, manté
actiu un fòrum d'opinió a propòsit de la
crisi de CB Girona. Hi ha dues aportacions. En la primera, l'autor, identificat
com a Basquetbolista, defensa que el





Diari de Girona, 2008-09-15, p. 2.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

RECOMANACIONS
...I L’ORGANITZACIÓ INSTA A LA MODERACIÓ SOBRE LA BICICLETA
L'organització de la Festa del Pedal ha explicat que és «obligatori» l’ús del casc. També avisen que la
Festa del Pedal «no és cap cursa», alhora que demanen no circular a una
«velocitat excessiva» i evitant «fer maniobres brusques o avançaments que
poden provocar accidents».





cas del club gironí ha estat caracteritzat
per «molt ressò mediàtic, fitxatges inassumibles i directius enlluernats». Típic de «projectes anunciats als quatre
vents». Basquetbolista, a més, diu que
Girona «no és una ciutat de bàsquet» i
posa l'exemple que, a Fontajau, en els
darrers play-off pel títol de lliga, l'Akasvayu no va aconseguir omplir el pavelló.
L'altra aportació està signada per Ernest i descriu l'Akasvayu com a «gegant
amb peus de fang». Alhora, el citat autor demana als lectors que Manresa faci
màns i mànigues per mantenir el bàsquet d'elit a la ciutat.
33
UN «NOI DE LES ESCOMBRARIES»,
RESIDENT A GIRONA
La sèrie Detectiu, que emet el 33,
ha recuperat el cas dels dos nens
magrebins que vivien al carrer que van
ser ferits de gravetat a la Vila Olímpica
de Barcelona l’any 2004 en ser aixafats
per la premsa de deixalles d'un camió
d'escombraries. Els dos nens, que fugien de la policia, s'havien amagat dins
un contenidor. El detectiu Ramon Duarte va localitzar un dels protagonistes al
centre de menors de Girona.



