2

DIUMENGE, 8 DE NOVEMBRE DE 2009 | Diari de Girona

LA DOS

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

LA FOTO DEL DIA
CARLES COLOMER

LLETRES

L’HORA DELS
REGALS
Hi ha moments que estàs bé
dins el soroll del món i d’altres
que voldries estar fora. Quedarte fora del món que rep la tardor.

H

i ha moments, no pel
temps, perquè ara fa fred,
ara calor. Ara fred. Hi ha
moments que es resumeixen en la nostàlgia d’un rostre, de
la persona que tant estimaves i ja no
hi és. Nostàlgia d’una pell, de persones que no són només éssers humans, que eren els teus éssers humans preferits. El teu paisatge sentimental.
Hi ha moments de mirar enrere
cercant aquella frase, aquell gest de
l’ésser estimat que et va marcar. Que
et va fer entendre que el món és d’una manera i tu estaràs sempre de l’altre costat. De qui mira i enyora coses
finíssimes que se’ns escapen com si
la vida ens regalés cada dia milers de
poemes volàtils: la pluja que llisca
damunt el vidre, la flaire del cafè al
matí, l’olor a nou d’un carrer sota la
pluja. La ciutat sense soroll. La melodia de la darrera hora de la matinada.
Figueres o Girona al cap de setmana,
a mitja tarda, semblen ciutats sense
gent. Com si hagués caigut una bomba atòmica que no afectés els edificis.
Hi ha moments en què voldries estar sol, i estàs en companyia. I en d’altres que necessitaries una pell i un
mot, però només ets capaç de mirar
per la finestra i veure la vida passar.
Hi ha moments que estàs bé dins el
soroll del món, i d’altres, que voldries
estar fora. Quedar-te fora del món
que rep la tardor. Que lentament davalla cap a l’hivern i la decoració de
Nadal. Aroma de castanyes, riures de
nens, i regals que es compren abans
per abaratir la garrotada. La nostàlgia només pot ser bona si et permet
avançar. La nostàlgia, pels que intentem entendre el món, és l’aliment de l’ànima. Totes les coses bones, també les dolentes, provoquen nostàlgia.

Moisès de Pablo

 moisdepa@hotmail.com

AMUNT

DEPARTAMENT
DE SALUT
Posen la primera
pedra al nou
Hospital Comarcal
de la Garrtoxa, un
centre que renova i
amplia els serveis
als ciutadans

Vidreres Un boletaire de Vidreres troba un pet de llop de cinc quilos al bosc

AVALL

MUSEU
MUNICIPAL DE
TOSSA
No té un Pla
d’Emergència i
Autoprotecció (de
seguretat), tot i
que la llei ho obliga
des de fa 14 anys

La Frase

ALFREDO
PÉREZ
RUBALCABA

 Un boletaire de Vidreres, Llorenç Mas, ha trobat un exemplar de pet de llop de més de cinc quilos al bosc. Mas, conegut
caçador de bolets en els concursos de la província explica que aquest fong de textura tendre hauria pogut arribar als 10 o 15
quilos si encara estigués al bosc. El pet de llop estarà exposat a la pastisseria La Fleca de Vidreres durant les properes
setmanes i el caçador no descarta que pugui augmentar la seva mida després d’haver-lo plantat en un test.

LA FINESTRA
SOLIDARITAT
FERRAN ADRIÀ, EN UNA INICIATIVA
DEL CORTE INGLÉS I SAMUEL ETO'O
Ferran Adrià, una de les «alma
mater» del restaurant El Bulli de
Roses, participa en un projecte de responsabilitat social d’ambit internacional
que ha impulsat el Grup Corte Inglés,
juntament amb la marca de calçat Kiwi i
que té el suport de la Fundació Samuel
Eto'o, ara a les files de l’Inter de Milà.
Mig centenar de persones conegudes i
vinculades al món de la cultura, l'art, el
periodisme i l'esport han mostrat l'adhesió. Entre d'altres, Fernando Colomo,
Ainhoa Arteta, Andreu Buenafuente, Sílvia Marsó i Pedro Almodóvar.



MINISTRE D’INTERIOR

«Rajoy s'està
servint de la
crisi, sense fer
res arriscat, ni
acostar
l'espatlla per
arribar amunt
a La Moncloa»

INICIATIVA
L’OBJECTIU ÉS ENVIAR SABATES
A LES PERSONES DEL TERCER MÓN
Sota el títol «Shoes for Africa», la
iniciativa té el propòsit de recollir
sabates usades per enviar-les a persones necessitades del citat continent.
Fins a finals de novembre, tots els centres d'El Corte Inglés i l'Hipercor tenen
instal·lats uns calaixos senyalitzats en
què clients i empleats poden dipositar
sabates. Posteriorment, Kiwi, del grup



Sara Lee, condicionar el calçat per a una
posterior utilització per persones necessitades. Una ONG s'encarregarà del
transport. Eto'o és el padrí d'una campanya que ha començat a l'Estat espanyol i que hi ha previsió que s'estengui
cap a diferents països europeus.
ÒPTICA
UNA CADENA AMB ORIGEN A
SANT JOAN DE LES ABADESSES
La cadena VistaOptica gestiona
25 botigues d'òptiques pròpies i
36 d'associades, bàsicament, en municipis de la demarcació de Barcelona. La
cadena té els orígens en una família de
Sant Joan de les Abadesses. A la demarcació de Girona, la cadena té establiments a Banyoles, Campdevànol, Olot i
Sant Joan de les Abadesses. El fabulós
destí de VistaOptica és una pel·lícula,
estrenada als cinemes Verdi de Barcelona, que explica la història de la cadena.



GIRONA
LA RELIGIÓ COM A INTEGRACIÓ
Tot i que, a vegades, s'ha volgut
desvincular la relació entre la immigració i la presència creixent d'altres
confessions religioses, la realitat és



prou diferent. Àlex Seglers –professor de
la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)– impartirà la conferència La
integració dels immigrants. Interculturalisme o multiculturalisme el dijous 10 de
desembre de 2009 a l'Aula Magna de la
Casa de Cultura de Girona. Analitzarà diferents models d'integració remarcant
els factors sociolaborals, culturals i religiós. La conferència, que començarà a
les vuit del vespre, forma part del cicle
Immigració, integració i diversitat, a celebrar entre el dijous 12 de novembre i,
precisament, el dia 10.
BARCELONA/CALONGE
JAUME AYMAR, CONFERENCIANT
Director de Ràdio Estel i del setmanari Catalunya Cristiana, Jaume Aymar és un capellà barceloní molt
vinculat a Calonge. Participarà, en el cicle Immigració, integració i diversitat, el
dijous 3 de desembre en la taula rodona
Els mitjans de comunicació davant la immigració, juntament amb les periodistes
Isabel Ramos i Patrícia Gabancho. Aymar, amb obra publicada sobre el municipi gironí, és doctor en Història de l'Art i
professor de la Universitat Ramon Llull.



30è aniversari (1979 - 2009)
MIFAS aposta pel Voluntariat Europeu
L’any 2009 han col·laborat amb l’entitat vuit voluntàries
de les següents nacionalitats:
Alemanya, Hongria, Suècia, Àustria, Portugal i França
www.mifas.cat

Diari de Girona, 2009-11-08, p. 2.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

ALERGOGIR

CENTRE D’AL·LÈRGIA I ASMA
C/ Juli Garreta, 9, 4t - 17002 GIRONA - Tel. 972 22 19 20

