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LA DOS

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

LA FOTO DEL DIA
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Ningú pot dubtar que
la citació de Tardà té un origen
i un final exclusivament
històric i metafòric

P

oca cosa nova es pot dir ja
sobre el crit antimonàrquic de Joan Tardà, diputat
d’ERC. El «mori el Borbó»
s’ha convertit, en pocs dies, en un clàssic de les expressions amb més ressò
que s’han produït a l’Espanya política
en els últims anys. Com ho va ser, no fa
gaire, el mateix rei, l’altre protagonista
–involuntari– de l’afer Tardà, amb el
seu «¿por qué no te callas?» dirigit a
Hugo Chavez. I no comparo ambdues
expressions. Simplement les ajunto
per la coincidència d’actors i de difusió
mediàtica a Espanya.
No vull justificar Tardà, però sí destacar alguns punts. Ningú mitjanament coneixedor de la Història pot
dubtar que la citació de Tardà té un
origen i un final exclusivament històric i metafòric. I el que ho negui és, a
més d’inculte, persona de mala fe. Certament, Tardà és un personatge peculiar, però no és ni inculte ni violent. Se’l
pot titllar de «políticament incorrecte,
incompetent o fora de context», però
mai no pot ser insultat tan grollerament, tan ofensivament, tan fora de
context com ho ha estat per part de
tanta gent a qui només mena l’interès
sectari. Gent a qui podríem preguntar
–tot sabent la resposta– què és pitjor, si
les desafortunades, impròpies paraules d’un diputat que fa ús de la llibertat
d’expressió que li garanteix la Constitució, o les reiterades mentides, falsedats, calúmnies, corrupteles, abusos
de poder, prevaricacions i delictes de
tants que ara se senten ofesos per
Tardà. I no cal citar noms de polítics i
no polítics prou coneguts, de protagonistes, encobridors o col·legues que
han fet un mal ús de les seves atribucions. Per exemple, ara, en tot
l’inqualificable cas dels avions
de Guantànamo i la conxorxa
final.

Félix Pujol

L’estació d’esquí, al
Pirineu de Girona,
ha rebut elogis per
l’organització i
celebració, aquest
cap de setmana, de
la Copa del Món
femenina d’esquí
alpí

Ginebra La travessia de Nadal al llac es fa amb la temperatura de l’aigua a sis graus
 Ginebra, a Suïssa, convoca, anualment, una travessia al llac que s’ha convertit en un dels atractius turístics de la ciutat. En

AVALL

ACCIÓ SOCIAL
I CIUTADANIA
L’Institut Català
d’Assistència i
Serveis Socials ha
demanat diners a
Mifas per sufragar
les despeses
d’una festa

La Frase

ALÍCIA
SÁNCHEZCAMACHO
PRESIDENTA DEL
PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA

«Catalunya no
pot acollir més
immigrants»

aquesta edició, que ha arribat a la 71a, la temperatura de l’aigua registrava només sis graus. Tanmateix, no van ser pocs els atrevits
que van decidir tirar-se a l’aigua. Com sol ser habitual en aquesta tipologia d’esdeveniments, alguns dels participants portaven, com
a complement, diferents motius relacionats amb les festes de Nadal. La distància a cobrir era de 125 metres.

LA FINESTRA
NADAL’08
SITUEN L’ORIGEN DEL TORRÓ
A GIRONA ABANS QUE A ALACANT
El canal Gastronomía del periòdic
La Verdad, que es distribueix a
Múrcia, situa l’origen del torró a Girona.
Un dels arguments que esgrimeixen és
que «els investigadors constaten que
molts cognoms catalans incorporen la
paraula torrat», a causa de les activitats
professionals. Això abans de desenvolupar-se com a indústria a Alacant, on va
arribar al segle per l’intercanvi comercial.
Inicialment, el torró era elaborat per famílies, com a complement a l’economia
domèstica, argumenta el text.



BLANES
NO HI HA NOIS EN UNA CONFIRMACIÓ
A LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
El bisbe de Girona, Francesc Pardo,
ha anat, recentment, a celebrar el
sagrament de la confirmació a Santa Maria de Blanes, segons explica Pep Anton
a l’espai web de la parròquia. Sis noies,
però cap noi. Les confirmades són M.
Mercè Belmonte Martínez; Núria Gallart
Pasquina; Marina Gallego Gispert; Sara
Juan Esgleas; Anna Montes Torrent; i
Gema Zambrano Zambrano.
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FUTBOL/LLIGA ADELANTE
EL GIRONA ES QUEDA SENSE
LLOC A LA «FICHA PITONISA»
Han estat distribuïts, almenys a la
ciutat de Girona, exemplars dels
calendaris «Dinámico», que inclou diverses tipologies d'estadístiques dels
equips i desenvolupament de la lliga a la
Primera i Segona Divisió de futbol. Però
hi ha omissions. Per exemple, tot i que hi
ha els calendaris amb els partits, exclouen l'equip gironí. Sí que surten, per
exemple, el Saragossa, l’Osasuna i el
Múrcia. L'editora –Dinámico S.L., que treballen com a impressors des de 1902 és
a Saragossa i es promociona explicant
que disposen de la «informació més
completa del futbol espanyol». A més
del futbol, també editen calendaris, alguns d’històrics, sobre ciclisme.



ANIOL RESCLOSA

GIRONA/ÀREA URBANA
UN ESTUDI DÓNA 10.000 OÏENTS
A LA PRIMERA RÀDIO LLATINA
Segons un estudi d'Información
Técnica y Científica SL (Infortécnica), l'emissora de ràdio Caribe FM Stereo
(103.8 FM) té gairebé 10.000 oïents a
l'àrea urbana de Girona. La marca és coneguda per un 17% dels habitants gironins. Entre la població que forma l'audiència de Girona, hi ha una mitjana d'escolta de 40 minuts diaris. També en
aquesta població, la franja horària més
escoltada és el matí (40%). Seguit de la
tarda (34%). En canvi, només l'1% de
l'audiència escolta Caribe FM Stereo durant la matinada. En canvi, la distribució
entre dies de la setmana és molt més
homogènia. A l’àrea urbana de Girona hi
conviuen tres emissores amb públic objectiu ben definit: l’esmentadaCaribe FM
Stereo, Son Latino i America FM.



TRADICIONS
A PUNT EL GRAN TIÓ DE
NADAL DE CASTELL-PLATJA D’ARO
La tradició nadalenca se celebrarà
els propers dissabte i diumenge
–20 i 21–, i el següent dimecres –24 de
desembre– a l’avinguda de S’Agaró.



