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qualsevol curs per buscar
feina una de les coses que
es deixen ben clares des
del principi és que no s’ha
de mentir sobre el currículum. Ja se
sap que abans s’agafa un mentider
que un coix. Que li diguin a l’exconsellera Joana Ortega quan es va descobrir que presumia d’una titulació universitària que encara no havia obtingut. Carles Puigdemont va aprendre
la lliçó i durant el seu debat d’investidura va preferir explicar sense embuts que va prioritzar la seva trajectòria professional que l’acadèmica i que
no va acabar la carrera. Tot i que l’oposició el va forçar a explicar-ho perquè considerava que no quedava
molt clar en el seu vitae, tampoc hi
van insistir molt. Potser perquè
aquesta també va ser l’opció de Miquel Iceta o de Xavier García-Albiol,
que van deixar penjats els estudis per
dedicar-se a la vida de partit. Si que es
van llicenciar Carles Riera i Inés Arrimadas. Més temps fins i tot hi van
dedicar l’Oriol Junqueras i el Xavier
Domènech, tots dos doctorats en història. Repassant els estudis dels caps
de llista a les últimes eleccions al Parlament, algú podria pensar que, des
d’aquest punt de vista, la política catalana no representa les generacions
més ben preparades i súper titulades
que mai hem tingut. Sigui com sigui,
no han caigut en la temptació de
mentir o d’ampliar el seu currículum
amb títols d’estudis que no han fet.
Què ho va fer, que la presidenta de la
Comunitat de Madrid sí que fes mans
i mànigues per aconseguir un màster
sense ni anar a classe ni examinar-se?
Diuen que hi va haver un moment en
què Cifuentes creia que seria una víctima de les guerres fratricides del PP
madrileny i va fer servir els seus contactes per preparar-se una sortida
professional en el món universitari.
Seria oportú preguntar-se què li passa
a la política quan és una evidència
que calen més títols i mèrits per sortir-ne que no per entrar-hi.

A

IVAN QUIRÓS
@QuirosRuiz

«Està molt bé la
iniciativa de les
penyes del Girona
FC d’acudir en
massa a rebre els
jugadors abans del
partit contra el Betis.
Però on s’ha de
notar la nostra
il·lusió per Europa i
agraïment pel tros
de temporada que
JA s’han marcat, és
durant els 90
minuts»
JUANLU DE PAOLIS
@juanludepaolis

«Pablo Casado, el
polític que se’n
recorda del que li va
passar a Lluís
Companys però no
de si ell va anar a un
màster»

Oviedo retira les plaques de 21 carrers franquistes

 Operaris de l’Ajuntament d’Oviedo van començar dilluns a retirar les plaques amb els noms dels 21 carrers qualificats com
a «franquistes» per la Comissió sobre Memòria Històrica. La decisió de substituir el nom de carrers com Calvo Sotelo per Federico García Lorca o el de la plaça de La Gesta per la plaça del Fresno va ser aprovada per la junta de govern municipal al desembre de 2016. L’oposició, liderada pel PP, ho considera un «paripé».

MANEL NADAL FARRERAS
@manelnadal63

«La votació contra la
unió dels tramvies
mostra el pitjor
politiqueig. ERC
desorientada. Els
comuns i el PSC
coherents. Pdecat
contra Macías»

LA FINESTRA
PERE DURAN/NORDMEDIA

GIRONA
PREOCUPACIÓ PER EN «PINXO»,
EL CÈLEBRE GOS DE SANT DANIEL
En Pinxo és, probablement, el gos
més famós que hi ha actualment
a la ciutat de Girona. Conegut pels veïns
del barri de Sant Daniel (lloc on se’l veu
habitualment), va fer el «salt» a la fama
arran del capítol que el programa de
TV3 El Foraster va dedicar a la vall. Des
de llavors, són cada vegada més els ciutadans que identifiquen aquest petit gos
petaner, i no només per Sant Daniel. Dilluns mateix a la tarda, va ser vist a la
zona del carrer Lluís Pericot. Una hora
més tard, en Pinxo tornava al seu lloc
«d’origen», com testimoniava el comentari d’una veïna a la pàgina de Facebook
d’una protectora d’animals, en la qual



ELÍAS GÓMEZ
@eliasmgf

«Abans només
estudiaven els rics i
ara només estudiem
els pobres»

ge Lluís Vilà o els arbres del passeig Dalmau, entre d’altres vies de Banyoles.

REIVINDICACIÓ
ELS ARBRES DEL PASSEIG DE LA PUDA
DE BANYOLES, EMBOLICATS DE GROC
Els espais de Banyoles tenyits de
groc segueixen augmentant.
Aquest cap de setmana s’han sumat a la
causa els arbres del passeig de la Puda,
que llueixen embolicats amb tela groga.
La campanya de reivindicació també
s’ha ampliat amb punts grocs a les caixes de llums de la plaça Major, el passat-



alertava dels perills que ha de sortejar
en Pinxo pel fet de moure’s sense l’empara de la suposada mestressa.

VIES VERDES
UNA QUINZENA DE PERSONES PROVEN LES HANDBIKES A L’ENRUTA’T
Dissabte una quinzena de persones van participar en una ruta de
8 km, amb la col·laboració del Consorci
Vies Verdes. Era una ruta adaptada a
tothom, des de les Preses fins a Olot. El
principal objectiu era provar les handbikes –bicicletes per a discapacitats–, però
tot i així, altres persones van decidir fer
aquesta ruta a la seva manera i van passar una estona increïblement divertida
tots junts. La jornada va finalitzar a
l’Hostal Vertisol, on van dinar i van compartir les seves experiències durant la
ruta. Entre plats, beure i riures, va resultar una molt bona vetllada.



