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LA DOS

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

LA FOTO DEL DIA
MICHAEL DALDER/REUTERS

LLETRES

IGUAL QUE
L’ANY PASSAT

AMUNT
MIFAS

«És evident que alguna
confiança dec tenir als polítics
perquè, si no, no m’indignaria
tant amb les rucades que fan»

F

a un any els explicava jo
el meu escepticisme sobre els bons propòsits
que moltes persones es
fan per aquestes dates, i també, que
minva la gent que es planteja canvis
amb l’excusa de l’Any Nou. Però acabava l’article –paradoxes de la vida!–
amb uns objectius que desmentien
les meves intencions, en fer-los una
promesa: «No em creuré més els polítics, si més no, cap dels que aquest
any passat, com els anteriors, m’han
volgut ensibornar amb les seves ambicions personals». I assegurava, tot
cofoi, que no seria tan consumista. El
final era decebedor: «Però sé que
acabaré, com tots els «culés», igual
que sempre: aquest any, tampoc».
Bé. Ha arribat l’hora de passar
comptes. Sí, potser sí que no me’ls he
cregut tant, els polítics. Però és evident que alguna confiança els dec tenir perquè, si no, no m’indignaria
tant amb algunes de les rucades que
fan, amb tantes de les mentides
conscients i inconscients que diuen,
en comprovar que, habitualment, les
seves apetències individuals o partidistes van molt per davant de les seves obligacions públiques. Molts els
excusen dient que també són persones, amb les seves debilitats i defectes. Cert. Però han estat ells qui han
triat l’ofici de polític, no pas jo. I
aquest ofici té un preu: el de l’honestedat per damunt, fins i tot, de la seva
qualitat professional. Per això, vist el
que hem vist, el meu propòsit d’enguany –que el tinc, com tanta gent–
serà fer allò que pugui per retornar
els qui no compleixin aquesta condició a la seva vocació inicial, la que sigui, menys de polític. Pel que fa al
«consumisme», les circumstàncies m’hi forçaran. Crisi obliga.
També vaig errar amb el Barça. Aquest any, potser sí.

L’entitat amplia la
residència de
Girona, situada en
el carrer
d’Empúries, i
estudia crear-ne
dues més de noves
per poder atendre
les sol·licituds

Alemanya Els ponis arrosseguen els trineus en una cursa a l’estat federat de Baviera

AVALL

 El municipi d’Elbach, a Baviera, acull, anualment, una cursa de velocitat en què els ponis són utilitzats per arrossegar els
trineus sobre la neu. A la fotografia, el participant Daniel Drobner agafant, amb cara de tensió, un revolt amb el poni Pumba. Les
característiques dels animals faciliten que els trineus agafin velocitats rellevants. L’activitat està pensada a fi que els propietaris
dels animals es trobin amb altres tot realitzant una activitat esportiva. Baviera és un dels estats federats d’Alemanya.

GIRONA FC
En la represa de la
lliga, els gironins han
perdut per un clar 3
a 0 al camp del
Nàstic de Tarragona
amb dubtes sobre el
joc desplegat per
l’equip

LA FINESTRA
INFRAESTRUCTURES
L’AEROPORT DE CIAMPINO DE ROMA
CONTINUA USANT «GERONA»
JOAQUIM BOHIGAS

La Frase

JOAN
PUIGCERCÓS
PRESIDENT D’ERC

«El model de
finançament
autonòmic
presentat no és
el de Solbes, és
el de Chaves»



Les targes d’embarcament a l’aeroport de Ciampino –on s’enlairen i
aterren els vols de la companyia Ryanair
que enllacen Roma i Girona– continuen
utilitzant la nomenclatura «Gerona» per
indicar la ciutat. També en els panells que
informen dels vols que estan situats a la
terminal de la instal·lació aeroportuària.
GIRONA-COSTA BRAVA
L’AEROPORT GENERA INFORMACIÓ
I SORGEIXEN WEBS «NO OFICIALS»
L’espectacular increment de viatgers que, diàriament, passen per
l’aeroport Girona-Costa Brava ha provocat
que hagin proliferat espais web «no oficials» que informen sobre diferents qües-
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tions, com ara els accessos o les destinacions dels vols. Un exemple és «Barcelona
Girona Airport» —http://www.barcelonagirona.com/—. Entre altres dades informatives, explica la rellevància de la companyia
Ryanair com a dinamitzadora de la instal·lació gironina de Vilobí d’Onyar. Alhora,
deixen clar que, gràcies a la companyia irlandesa, Barcelona rep, diàriament, «centenars de visitants» que arriben, i marxen, des de Girona.
GIRONA/CASA DE CULTURA
CONVOCAT UN CONCERT SOLIDARI
A BENEFICI DE L’ASSOCIACIÓ ÀKAN
L’auditori Josep Viader, situat a la
Casa de Cultura de Girona, acollirà,
el proper divendres 23 de gener, un concert solidari a benefici de l’Associació
Àkan (dos quarts de vuit del vespre). Organitzat pels «amics i benefectors» de la
citada entitat, que acull i dóna suport a
immigrants que arriben a la ciutat de Girona, el concert tindrà dues parts. En la primera, la coral de l’associació interpretarà
un repertori format per cançons catalanes, i d’altres països, sota la direcció de
Mariona Callís. La segona part estarà protagonitzada pels pianistes Claudio Suzín
Rodríguez i Maria Figa Vaello. Interpreta-



ran, a quatre mans, obres de Mozart, Debussy, Schubert i Dvorák.
GIRONA/SANTA EUGÈNIA
LA PISCINA «SEGUEIX», PER NADAL,
EL PERÍODE DE VACANCES ESCOLARS
La Piscina Municipal de Santa Eugènia, situada a Can Gibert del Pla,
està tancada des del passat 21 de desembre i fins el 7 de gener. La mesura, habitual en aquesta època de l’any, serveix
per realitzar el buidatge anual obligatori
dels vasos i les actuacions de manteniment correctiu. En canvi, a l’estiu, quan la
piscina de Palau està tancada per manteniment, la instal·lació esportiva eugenienca resta oberta als usuaris.



ESTACIÓ JOVE/LA MIRONA
UNA SESSIÓ PERMET REBRE NOCIONS
PER MANTENIR GUITARRES I BAIXOS
L'Estació Espai Jove, Casa de la Música Popular/ La Mirona i Musicom
Girona han organitzat, pel proper dissabte
31 de gener, la continuació de la primera
edició del Taller de Manteniment de Guitarra i Baix realitzat per Jordi Carles (a les
cinc de la tarda). A l’Estació Zona Jove i
amb un preu d’inscripció de 3 euros. Per
ajustar, quintar, netejar, afinar...



