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LA DOS

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

LA FOTO DEL DIA
REUTERS/NASA

LLETRES

EL VOL
DE LA GALLINA
«A casa nostra tenim feina a
fer. Tenim eleccions en un any,
que prometen ser una prova
de foc per a tots els partits»
egin que, en general, les
tàctiques dels partits són
maximalistes. Sobretot
del gran partit de dretes
estatal que es reclama de centre. Així,
al PP diuen que des del Govern central s’aproﬁta el poder per expiar a tot
déu, via Sitel (una mena de Gran Germà zapaterià comprat per Aznar), i
que la justícia és utilitzada contra els
altres.
Fa uns dies la Fiscalia General de
l’Estat va fer públic el mapa de càrrecs públics investigats per presumpta corrupció, i els números deien exactament el contrari. Hi ha 264 càrrecs socialistes amb processos
oberts, contra 200 del PP, que governen més ajuntaments i comunitats.
Coalició Canària en té 43; CiU en té
30; i Izquierda Unida 20, amb quotes
de poder petites. Mirin, per exemple,
la ràtio de productivitat en matèria
corrupta dels edils del GIL, que presenten 17 casos, tot i ser presents només a la Costa del Sol. Els càrrecs
d’ERC investigats són 5.
No és arriscat dir que els investigats no són tots els que han de ser, la
Justícia té els mitjans que té, però vegin que hi ha a 66.000 regidors i alcaldes a l’Estat, a més de 17 parlaments
autonòmics i altres càrrecs. Falta
molta feina a fer, i crear un organisme especialitzat en delictes lligats a
l’àmbit polític ajudaria, però tampoc
és el panorama desastrós que denuncien alguns. Ara, quan s’amaguen les
veritats és molt més fàcil amagar el
cap sota l’ala. A casa nostra tenim feina a fer. Tenim eleccions en un any,
que prometen ser una prova de foc
per a tots els partits. També en matèria de propostes reformadores i
il·lusionants, no per practicar
el vol de la gallina, que mou
les ales, i no va enlloc.

AMUNT
HOSPITAL DE
FIGUERES
Ha extret per
primer cop a les
comarques
gironines un ronyó
tan sols amb una
inicisió al melic i
per via vaginal.

PERSONATGES
UNA CONTRADICCIÓ GIRONINA
L'edició de novembre de 2009 de
la revista L'Endoll també publica
una entrevista a Jaume-Albert, «un dels
'Homes de les Fires' i un dels que millor
coneix les intríngulis de la Comissió de
les Barraques». Preguntat sobre els que
critiquen la programació musical de les
Barraques, afirma que és «força normal» perquè «mai ensopegues el gust
de tothom». «Per la Copa han passat
grups com el Bicho, Dover, Kepa Junquera, Ojos de Brujo, Jorge Drexler, Macaco,
La Phaze, la major part de grups catalans... sempre et sents pressionat per
90.000 parells d'ulls que sembla que et
diguin 'goita que fan ara, quina merda'.
Després aquests grups van a La Mirona i
la gent et truca per si tens entrades»,
comenta.
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AVALL
AJUNTAMENT
D’ARBÚCIES

Estació Internacional L’astronauta que surt fora de casa

 La NASA va fer pública ahir aquesta i altres espectaculars fotografies preses
dijous en què es pot veure l’astronauta americà Robert L. Satcher Jr. treballant
fora de l’Estació Espaial Internacional. Satcher pren part en l’anomenada missió
STS-129, que inclou tasques de manteniment i construcció de l’estació.

LA FINESTRA
RICARDO
BLACH
PATRÓ DEL
TONYINAIRE
«ALAKRANA»

«Els pirates ens
han tractat
malament.
Pitjor,
impossible»

GIRONA
ORELLA ACTIVA: «ANNA, PAGA'NS
LA RONDA L'ANY VINENT»
D’aquesta manera acaba l'editorial
de l'edició de novembre de 2009
de la publicació L'endoll (Orella Activa).
Sota el títol «On són?», l'entitat, que ha
tingut barraca a la Copa, argumenta
(amb «esperit crític») allò que pensen
de la festa gran de Girona. Primera idea:
«Orella Activa ha constatat l'immobilisme imperant a la Comissió de la Copa i
les poques ganes de canviar les coses
de l'associacionisme d'aquesta ciutat».
Segona idea: «On és l'equilibri de concerts i d'actes cultural durant l'any?».



30è aniversari (1979 - 2009)
Reconeixements de MIFAS al llarg de 30 anys
-

FUTBOL/CINEMES
L'ENTRADA PER VEURE EL
BARÇA-MADRID COSTA 7 EUROS
La sala 9 dels Cinemes Albèniz
Centre oferirà, diumenge que ve,
29 de novembre, la retransmissió en alta
definició del partit de futbol entre el FC
Barcelona i el Reial Madrid. Les característiques tècniques del so permetran,
entre d'altres, escoltar el so que es produeix en xutar la pilota i ser partícip de
l'ambient que, de ben segur, hi haurà a
les grades del Camp Nou. El partit començarà a les set de la tarda però l'inici
de la transmissió de les imatges està
programada per mitja hora abans. L'organització recomana escoltar el partit a
través de la ràdio.



Haurà de repetir el
ple dels
pressupostos del
2008 després de
dures crítiques de
l’oposició.

La Frase

ni males paraules, ni amenaces ni cops
de puny contra la taula per fer tancar
una barraca». «On és l'educació i el sentit comú dels 'homes de groc'?». L'entitat cita el resultat d'una enquesta de
diaridegirona.cat del dilluns 2 de novembre. Aquesta verificava que el 67%
dels gironins feia un «balanç dolent» de
les Fires de 2009. L'Ajuntament, en roda
de premsa, defensava un «balanç positiu». «On és el diàleg entre ciutadania i
Ajuntament?».

Premi Sant Fèlix del Bisbat de Girona
Premi Diari de Girona
Premi Federació ECOM
Premis Aspid
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Tercera idea: Els actes de Fires tenen
participació massiva. «La gent disfruta
d'un concert per Fires perquè és el que
toca. Ah! I perquè és gratis! però... on és
la gent quan es programen d'altres concerts la resta de l'any?». I així successivament.
FIRES DE 2009
CRÍTICA A LES MANERES DELS «HOMES DE GROC» DE LES BARRAQUES
Un altre col·lectiu que rep són els
«homes de groc», encarregats de
vetllar pel compliment de l'horari de les
Barraques. «Orella Activa és conscient
que no és una feina fàcil però no calen



PROJECCIÓ URBANA
SUNYER COMPARA TEMPORADA
ALTA AMB MILÀ, PARÍS I LONDRES
Des de la primera edició de Temporada Alta, la programació ha
evolucionat molt. «En sembla que en
aquest moment no hi ha gaire més de
tres ciutats al món (Milà, París, Londres)
que tinguin la nostra programació, el
que ja demostra que reivindiquem i mostrem Girona com a nou punt de referència cultural», expressa Salvador Sunyer
en una entrevista a la revista del GEiEG. I
continua argumentant que «s'identifica
la ciutat, en l’àmbit europeu i de mica en
mica en el mundial, com a marca de cultura, de nous descobriments».



