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La dos
LLETRES

PREMI EUROPEU

AL TWITTER

LA FOTO DEL DIA
LUCAS HENRIQUE

RAFA GARRIDO
PERIODISTA

ai un premi havia estat tan
merescut com el concedit
pel Consell Europeu a Girona pel seu, cito textualment, «ferm compromís amb Europa».
Si una ciutat és ﬁdel reﬂex de l’elitista
Europa actual, aquesta Europa que expulsa refugiats, que mira l’estranger
amb recança i que més que lluitar contra la pobresa prefereix ocultar-la a la
vista, sens dubte és Girona. Si es tracta
de construir una Europa de postal en la
qual els turistes es puguin fer fotos encara que no gaire lluny hi hagi ciutadans pidolant per poder menjar, Girona mereix ser considerada no ja el paradigma dels nous temps, sinó model a
seguir per tot el continent.
Quan el Consell Europeu assegura,
cito de nou textualment, que a Girona
es «sensibilitza la població local de les
causes de les desigualtats econòmiques» s’ha d’entendre litreralment: a
Girona sabem de sobra les causes de la
pobresa, una altra cosa és que tinguem
cap interès a solucionar-la, que no el tenim. I quan parla de «múltiples iniciatives» que reaﬁrmen el ferm compromís
amb Europa, es refereix a subvencionar amb diners i esforços públics negocis privats (el Vol), a utilitzar diners públics (el cànon de l’aigua) per comprar
col·lecions d’art, o a concedir a empreses privades el que abans feien entitats
en favor dels discapacitats (zona blava). Privatitzar serveis, permetre tripijocs, amagar la pobresa, simular que
tothom és feliç i sobretot màrqueting,
molt de màrqueting: Europa és això, i
Girona el seu profeta.
I solidaritat, és clar. Fa mig any, quan
l’actual president català era alcalde, va
anunciar a bombo i platerets, posant
cara de Nobel de la Pau, que Girona era
tan solidària que havia acollit una família siriana i, repic de tambors, potser
n’acolliria dues més. Tan bona nota va
prendre Europa de l’exemple gironí
que l’està aplicant a l’engrós: acull uns
pocs refugiats, no sigui que molestin, i a
la resta els embarca cap a Turquia o els
saluda amb gasos lacrimògens.
Realment Girona és una microeuropa, una altra cosa és
que algú pugui estar-ne orgullós.

M

Albert Soler
 albertsoler1@hotmail.com

@rafagarridov

«La presidenta
@ForcadellCarme
retarda l’inici del
ple, perquè a les 9
no hi ha ni la
consellera que ha
de respondre
#PerPensar
#ReformaHoraria»
MARINA ESPASA
ESCRIPTORA

@marina_espasa

«Aviat, llistes de
més venuts ABANS
que comenci Sant
Jordi»
PEP PRIETO
PERIODISTA

@pepprieto

«Ens passem mitja
vida clamant per
més aigua i quan
plou ens lamentem
dels seus efectes.
Som
meravellosament
contradictoris»

Reflexions visuals dels joves de Calonge i Sant Antoni
 L’Ajuntament de Calonge ha publicat el llibre Espai Jove #espaijoveparlemne que recull reflexions visuals expressades per
joves del municipi i que aborden temes com les addiccions, les passions o els mitjans de comunicació. També vol mostrar que
els joves es preocupen per aquests temes si se’ls dóna els canals i formes de comunicació adequats per implicar-los.

LA FINESTRA
P.E.

KIKOLO
@Kikolo777

«Serà un bon any
per al turisme a
Espanya; la meitat
dels seus polítics
tenen prohibit
abandonar el país»
JOSEP M. FONALLERAS
ESCRIPTOR

@fonalleras

«El més
emocionant d'això
de la regla i les
compreses és que
la copa menstrual
es diu FemCUP»

que es deu passejar per aquest carrer de Girona i la zona del voltant. Ara
caldrà comprovar si l’amo del gos llegeix els cartells.

POLÍTICA
UNIÓ JA NO RECORDA QUIN ÉS EL
COGNOM D’UNA REGIDORA
La intercomarcal d’Unió Democràtica a Girona va enviar ahir
un correu sobre la regidora de Sant
Julià de Ramis Maria del Mar González, que a les eleccions municipals de
l’any passat formava part d’UDC, tot i
que ara és militant de Demòcrates.
Ara bé, Unió no recordava correctament el cognom de la regidora perquè va enviar un primer missatge en
el qual l’anomenava «Maria del Mar
Martínez». Tot i això, només deu minuts després, el partit va enviar un
altre correu electrònic en el qual corregia aquest error i llavors ja parlava
de Maria del Mar González.



GIRONA
CARTELLS PER INTENTAR POSAR
FI A LES CAQUES D’UN GOS
Des de fa uns dies, algú ha
penjat uns cartells a alguns
edificis del carrer Jaume Marquès i
Casanovas, de la ciutat de Girona.
«Benvolgut veí: Estem farts de trepitjar les caques del teu gos. Costa
tant recollir-les? Gràcies!», diu el missatge dels cartells. Pel contingut, tot
apunta que amb el text es pretén
evitar les caques d’un gos determinat



PLA DE L’ESTANY
RECONEIXEMENT INTERNACIONAL
A LA COMISSIÓ DE DEPENDÈNCIA
Una entitat internacional sense
ànim de lucre dedicada a observar i estudiar l’optimització dels sistemes de salut, sanitaris, d’atenció social i de suport familiar, la New Health
Foundation, ha fet un reconeixement
a la bona feina de la Comissió d’Avaluació i Seguiment Sectoritzat de la
Dependència al Pla de l’Estany.



SANT JORDI
DETALLS SOLIDARIS DE MIFAS
Els usuaris de les residències
de Mifas han elaborat petites
obres d’artesania per fer regals solidaris demà, Sant Jordi. Són detalls
com anells, penjolls, punts de llibre o
roses de drap i comprant-los es contribueix a organitzar activitats lúdiques o terapèutiques o per desenvolupar projectes d’inserció laboral.



