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COMARQUES

DIUMENGE DIETARI
RAMON IGLESIAS
PERIODISTA

DISSABTE CÀMERES
L’Ajuntament de Figueres instal·larà càmeres de seguretat
als carrers per frenar l’allau de
robatoris a l’interior de vehicles. També ho farà Salt per foragitar xoriços. Personalment no m’importa que
em gravin les càmeres perquè no tinc
per costum atracar àvies, sempre i quan
la policia no difongui la part de la gravació on surto amb l’amant. Es curiós com
evolucionen els debats. No fa ni una dècada, en aquestes dues ciutats s’haurien
esc alfat moltes boques denunciant la
suposada pèrdua d’intimitat i clamant
contra el control pervers de la policia
sobre l’individu. Avui tothom dóna per
suposat que les càmeres són un element
més de seguretat. No sé si ﬁnalment ha
guanyat el sentit comú o ha vençut el
Gran Germà.
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DIUMENGE DEMANDES
Mifas, Minusvàlids Físics Associaciats, proposa enterrar
els jutjats amb muntanyes de
demandes per reclamar les
ajudes de la llei de la dependència. El
seu president, Pere Tubert, diu que és
l’única manera que tenen per evitar les
retallades anunciades per la Generalitat.
La dependència és una llei que mai va
agradar a la dreta ni al centredreta, i
l’squerra i el centre esquerra ha donat,
amb una llei absolutament deﬁcient,
motius suﬁcients perquè els seus rivals
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se la carreguin a la mínima de canvi. Ara
ha mort a Catalunya. Demà a la resta
d’Espanya.
DILLUNS IRENE I ERNEST
Irene Rigau té tots els punts
per convertir-se en una molt
digna successora d’Ernest Maragall. En una demostració
magníﬁca sobre què és el canvi, ens
anuncia que vol frenar la proliferació
d’ordinadors a les aules i recuperar els
exàmens de setembre (ja vindria essent
hora que algú recuperés també els cops
de regle a les ungles dels dits). Si cal també limitarà les estufes i la llum dels instituts. Rigau també s’stà convertint juntament amb Boi Ruiz, en els consellers
amb l’estisora més espasmòdica de Convergència.
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DIMARTS RIURE
La diputació de Girona, i la
resta de diputacions, són
monstruoses administracions
dedicades a administrar diners
amb poca eﬁcàcia. No només això, sinó
que són absolutament inhàbils i còmicament reiteratives. Avui la de Girona ha
acordat donar suport a una proposta per
fer arribar a Foment una carta que sol·liciti la represa immediata de les obres de
desdoblament de la N-II. No tinc cap
mena de dubte que després de la carta, el
ministre Blanco correrà a ressuscitar immediatament l’obra.
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POL V.

DIMECRES CAS COM UN CABÀS
El conseller Felip Puig proclama: «no hi ha cas Crespo!»
Home, conseller, permetrà que
els casos els triïn els periodistes, no? Quasi dos mesos després de l’anunci, Xavier Crespo, encara no ha estat
nomenat secretari de Seguretat del Govern, i continua com alcalde de Lloret de
Mar. No és un cas... és un cas com un cabàs. Mentrestant continua al capdavant
dels mossos Joan Delort, convertit per
mèrits propis en el J. Edgar Hoover català.
Passen els presidents i ell continua.

16

DIJOUS CREIENTS
A les escoles públiques de Girona hi ha menys alumnes de religió que mai, mentre que n’hi
ha més als instituts de secundària. Coincideix aquest augment sobretot
en els instituts on hi ha alumnes de procedència llatinoamericana. Sorprenentment,
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en aquell continent la religió catòlica no té
tanta mala premsa com aquí. I dic sorprenentment perquè, en el passat, el paper
dels religiosos catòlics a Llatinoamèrica
no va ser precisament modèlica.
DIVENDRES TV3 A VALÈNCIA
M’importa un rave si TV3 no es
veu a València. És més, prefereixo que no es vegi mai més si
aquesta és la manera de deixar
d’injectar milionades a associacions com
les d’Eliseu Climent, que molts anys després, sembla que no s’ha adonat que això
de València és un cas perdut perquè la població està majoritàriament a la dreta
d’Aznar... ﬁns el punt de tenir clar que donarà majoria absoluta a un presumpte corrupte que presideix una societat sociològicament corrupta. No en tenim prou els catalans de pagar -a un preu estratosfèricTV3, que ara ens haguem de dedicar a ﬁnançar guerres estúpides?
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MUSEUS

L’Estat encara no ha començat a
negociar l’àrea marina de Girona

Han de suspendre
una exposició per
causa de la crisi
OLOT| DdG.

 L’estudi comprèn l’espai marítim del Cap de Creus, a Girona, i podria incloure Banyuls de França
JOSEP MARIA BARTOMEU

El Museu Comarcal de la Garrotxa tenia prevista, en col·laboració
amb eL Museu Darder de Banyoles, el Museu Memorial de l'Exili de
La Jonquera i el Museu de l'Empordà de Figueres, la programació
conjunta de l'exposició Territori
Maquis, que s'havia d'inaugurar el
proper 26 de febrer a la Sala Oberta. Arran la situació de crisi econòmica actual, a la retallada general de pressupostos i a la manca d'ajuts i subvencions, alguns
dels museus participants en el
projecte no poden assumir el cost
de l'exposició i per això el Museu
de la Garrotxa s’ha vist obligat a
ajornar-la sense data prevista.

La costa del Cap de Creus, en una imtage d’arxiu.
GIRONA | JOFRE SÁEZ

El Ministeri de Medi Ambient
encara no ha mogut ﬁtxa malgrat
el cap de setmana passat anunciés
que l’àrea marina de Girona estigui ja «en fase de negociació».
Fonts que han de participar en
aquest debat van conﬁrmar que
«encara» no s’han assegut a parlar
però s’espera que sigui imminent.
De fet, als diferents actors implicats
encara no els ha arribat l’estudi
cientíﬁc on es desgrana l’actual situació del Cap de Creus i les necessitats d’aquest futura àrea marina.
La superfície a protegir només

El Ministeri de Medi Ambient
té sobre la taula els estudis
científics sobre l’àrea marina
des d’aquesta setmana
La negociació amb les
administracions i col·lectius
implicats començarà en els
dies vinents

afectarà a la zona del Cap de Creu
i, d’aquesta manera, es continuarà amb la protecció del parc terrestre. Fonts properes a les negociacions van explicar que és «pro-
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bable» que a més s’hi inclogui del
parc marí de Banyuls. I és que les
investigacions realitzades han permès constatar que els canons submarins que hi ha davant de ls
dues costes, i a més de 1.000 metres de profunditat, comparteixen
un mateix ecossitema. En aquest
sentit, la direcció geenral de parcs
marins de França «s’esta movent
mol» per intentar entrar en aquesta àrea marina.
Les notícies sobre el projecte són
molt recents i, malgrat encara no
s’ha començat a negociar, els estudis cientíﬁcs sobre la riquesa i
necessitats de la superfícies mari-

na del Cap de Cresu ja estan en
mans del Ministeri de Medi Ambient des de dimarts.
Girona serà una de les primeres,
sinó la primera, de les zones de
l’Estat on es realitzarà una Xarxa
Natura Marina. I, si tot va segons
el previst s’inaugurarà abans de ﬁnal d’any.
El projecte es porta a terme en
compliment del mandat de la Comissió Europea i de l’acord subscrit
en la Cimera de la Biodiversitat de
Nagoya celebrada el 2010, en la
qual l’Estat es va comprometre a
protegir un 10% de la superfície
marina.

SANT JOAN LES ABADESSES

Itinerari per la riera
d’Araçamala
SANT JOAN DE LES ABADESSES |DdG.

L’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses acabarà en breu les
obres d’adequació d’un itinerari de
natura a riera d’Arçamala. L’acció
costa 53.4oo euros, aportats pel departament de Territori i Sostenibilitat i la Llei de Barris. Els treballs
consisteixen en condicionar l’itinerari, senyalitzar-lo i instal.lar-elements per la interpretació. També
s’ha fet tasques de millora i gestió
del bosc de riera i dels marges.

