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ualsevol persona interessada en la història i que hi
hagi viatjat, pot sentir una
admiració pel Regne Unit.
Des de la seva revolució Gloriosa de
, la unió d’Anglaterra amb Escòcia
el , el seu poder imperial, la seva
participació com a garant de les democràcies liberals a la Primera i Segona
Guerra Mundial. De Winston Churchill a Margaret Thatcher. De Tony
Blair a David Cameron. El Regne
Unit, com totes les grans nacions, ha
tingut clars i foscos, moments extraordinaris i d’altres dolorosos i tràgics. No
tot és blanc o negre. Londres és una de
les grans capitals mundials. Envejo el
seu cosmopolitisme, llibertat, tradició i
ordre. El camp anglès és una meravella. Els seus pobles i el tracte amb la
seva gent. Civilització en majúscules.
Universitats i investigació. L’escola anglesa és una de les millors del món.
Disciplina i uniforme. Fins i tot en el
futbol anglès es viu un ambient irrepetible i respectuós. Per això, sempre ens
sorprèn el comportament del hooliganisme britànic. El Regne Unit ha estat
fonamental per a la construcció europea. Sempre els molestava, francament, l’excés de burocràcia i, comprensible, que els poders europeus –la
Comissió i l’elecció del seu president–
no fos precisament massa democràtic.
Els espantava el poder de l’elit continental. Però, precisament, al fer de Pepito Grillo, els britànics eren la contrabalança perfecta als interessos intervencionistes d’alemanys i francesos.
La crisi econòmica i financera iniciada
fa deu anys va fer créixer el nombre
d’euroescèptics i David Cameron, l’exprimer ministre, es va inventar un referèndum que pensava guanyar a favor
del manteniment a la UE. Ja coneixem
la resta. Un dels països més creïbles i
previsibles del món viu en estat d’excepció econòmica. Ningú sap què passarà amb el Brexit. Terra incògnita.
Penso que una Unió Europea sense el
Regne Unit sortirà molt perjudicada.
Tant de bo es pugui rectificar.
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AL TWITTER
IGNASI GUARDANS
@iguardans

«Qui defensi que és
“repressió” detenir
per identificar i
interrogar qui ha
bloquejat unes vies
de tren no mereix
tenir cap
responsabilitat
pública ni social. I si
defensa que els
alcaldes han d’estar
per damunt de la
llei, encara menys.
Els anarquistes, a
casa seva»
MARTÍ NOGUÉS
@MartiNoguesSala

«El mèrit que té el
partit del
@GironaFC ahir és
descomunal. Tot i
no controlar gran
part del partit, el
poder mental que
va demostrar l’equip
després del tercer
gol de Griezmann
demostra la senya
d’identitat de l’equip
d’Eusebio»

Polèmica a Israel per la crucifixió del pallasso de McDonald’s

 El museu d’art de la ciutat israeliana de Haifa mostra aquests dies una obra que ha aixecat molta polseguera. Es tracta de
McJesus, una escultura de l’artista finlandès Jani Leonien que consisteix en l’icònic pallasso de McDonald’s crucificat en una
creu de fusta. L’obra, que s’emmarca en una exposició sobre el consumisme, ha generat una gran polèmica per les queixes
que han formulat representants de la comunitat cristiana d’aquesta localitat d’Israel, que aquests dies s’han manifestat a les
portes del museu per exigir la retirada de l’escultura.

LA FINESTRA
TWITTER NATURALISTES GIRONA

ENRIC JULIANA
@EnricJuliana

«L’heroi Tsipras, fa
quatre anys
vilipendiat des dels
centres de poder
europeus, avui
reconegut com un
polític valent i
intel·ligent que ha
evitat una altra
explosió
nacionalista als
Balcans. Els elogis
arriben massa tard,
em temo»

GIRONA
ELS NATURALISTES PROPOSEN INSTAL·LAR MENJADORES PER ALIMENTAR ELS OCELLS A L’HIVERN
Els Naturalistes de Girona proposen instal·lar aquests dies un grapat de menjadores a jardins, balcons,
terrasses i arbres per alimentar els
ocells. «Aquests mesos d’hivern podem
donar un cop de mà als ocells més petits», anuncien a través del seu compte
de Twitter, on també han penjat imatges



de recipients fets de material reciclat
amb menjar dins perquè les aus s’hi puguin alimentar en una època en la qual
tenen dificultats per trobar menjar.

en el Wanda» era el títol de l’Sport). I
fins i tot a l’estranger diversos rotatius,
tant generalistes com esportius, se’n
van fer ressò.
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«BOMBAZO EN EL WANDA»: LA PREMSA ES FA RESSÒ DE LA CLASSIFICACIÓ
DEL GIRONA FC
«Bombazo en el Wanda», és el títol que va obrir ahir portada del
diari esportiu As per informar de l’empat a tres gols que va classificar el Girona FC davant de l’Atlètic de Madrid. L’altre gran diari esportiu espanyol, el Marca, també va obrir la seva edició amb la
paraula «Batacazo» per ressaltar l’eliminació dels matalassers a mans del conjunt gironí. La gesta del Girona també va
ser àmpliament comentada a la premsa
catalana («Wandazo del Girona», deia el
Mundo Deportivo i «Proeza del Girona

MIFAS TANCA L’ANY 2018 AMB 5.044
PERSONES ASSOCIADES
El Grup Mifas d’ajut a persones
amb discapacitat física a les comarques gironines va tancar el 2018 superant la barrera dels 5.000 socis i sòcies. Segons va explicar a través de Twitter el president de l’entitat, Albert Carbonell, «tanquem l’any amb 5.044 sòcies i socis. 5.044 motius per seguir lluitant cada dia per una plena inclusió.
Junts serà possible!». Mifas és una organització sense afany de lucre que treballa per a la integració social i laboral de
persones amb discapacitat física des de
l’any 1979.





