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LA DOS

LA FOTO DEL DIA
CARLES COLOMER

LLETRES

DESPRÉS
DE LA CRISI
algrat les informacions
oﬁcials (el PIB no baixa
tant, es crearà ocupació
a ﬁnal de 2011, van repuntar les vendes de pisos el 2010,
etc.), s’observen dues tendències de
fons inquietants en la nostra evolució econòmica: una falta d’estratègia sobre quins seran els nostres
motors de creixement i un progressiu empobriment de la base que
sosté a qualsevol país (la classe mitjana).
Anem amb el primer. Una vegada
Merkel ens ha dit que estem fent bé
els deures, el debat ara és lligar els
salaris amb la productivitat. Però
això no és Alemanya, ja que el nostre teixit productiu està format per
empreses de menys de 10 treballadors, ni tampoc existeixen sistemes
de cogestió en les grans fàbriques
entre empresaris i treballadors,
que permetin aplicar sense més el
model alemany. Tot i així, alguna
cosa caldrà fer perquè, esgotat el
motor del període 93-07 (no sembla
que vagi a muntar-se una altra
bombolla immobiliària amb crèdit
fàcil, davant la concentració bancària que s’acosta i els problemes que
han d’afrontar les entitats per tornar els diners prestats), quins sectors crearan llocs de treball massius, com va fer el totxo?
D’altra banda, molts saluden el
compromís d’Alemanya amb l’euro
com una salvaguarda per evitar el
nostre rescat. No obstant això, si
tingués èxit l’estratègia germànica
(amb una ampliació del fons de rescat per prevenir atacs especulatius), el preu a pagar serà alt: més
augments d’impostos, retallades de
la despesa social, repunts de preus
en productes bàsics i congelació/disminució de salaris durant
anys. En una paraula: descens de la
riquesa de les llars on encara es
conserva l’ocupació, mentre es paguen els deutes contrets. Encara sort que, segons els que
manen, «el pitjor ja ha passat».

M

Albert Cano

AMUNT
FUNDACIÓ
MONA
La tasca de
recuperació de
primats introduïts
il·legalment al país
dóna els seus fruits
i dijous la Fundació
Mona va celebrar
una dècada

AVALL
RENFE
Una dona de 82
anys es va trencar la
ròtula diumenge en
tractar de baixar del
tren a Caldes i caure
per la gran alçada
entre l’andana i el
vagó

La Frase

Blanes Els nois i noies d’escoles i instituts envaeixen la nova Ciutat Esportiva
 Les jornades de portes obertes de la nova Ciutat Esportiva de Blanes es van iniciar ahir amb la visita dels nens i nenes de
les escoles i instituts de la localitat. Els nois van fer una petita visita guiada per l’interior de les instal·lacions i després van fer
classe d’educació física a les noves pistes. Durant el matí, els més petits van estar acompanyats per l’alcalde de la localitat,
Josep Trias, i els regidors, Xavier Oms i Celestino Lillo. Avui hi assistiran les entitats esportives de la ciutat i diferents
representants del sector turístic i hoteler i demà hi podrà anar el públic general.

LA FINESTRA
GASTRONOMIA
PERALADA OBRE LES PORTES PER
PRIMER COP A LA CUINA A SILS
El proper 2 de març serà la primera
vegada que La Cuina a Sils visiti el
Castell de Peralada per oferir els sopars
que l’entitat anomena «Tast i tastets».
A dos quart de nou oferiran un tast dels
vins i caves que acompanyaran el sopar
que constarà de tapes de croqueta de
carn d’olla, botifarra dolça i truites com a
aperitiu. Un entrant d’escudella i un
segon plat a escollir entre calamars farcits i ànec amb salsafins. Les postres seran bunyols de poma, crema catalana i
coca de ratafia. El sopar és obert a
tothom.



ELENA
SALGADO
MINISTRA D’ECONOMIA

«Altres que
presumeixen de
de més
espavilats
tampoc van
saber preveure
la crisi»

LLAGOSTERA
VEÏNS DEL MUNICIPI VAN A LA TELE
A PARLAR D’HORARIS COMERCIALS
Veïns de Llagostera van visitar dijous passat els estudis de la televisió autonòmica per assistir al programa «Banda ampla» i debatre sobre la
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possible ampliació dels horaris comercials i les seves conseqüències després
que el conseller d’Empresa i Ocupació,
Francesc Xavier Mena, anunciés la nova
llei catalana de comerç poquest setmanes després que el president del govern
pensés a unificar els horaris comercials
de les diferents comunitats.
TORDERA
SENSE LLUM AL PASSEIG FLUVIAL
El passeig fluvial de Tordera, de
quatre quilòmetres de recorregut,
ha quedat a les fosques perquè uns brètols van dedicar-se a trencar les plaques
solars que alimenten l’enllumenat instal·lat a la zona, en especial des del mercat fins al Torho. Aquesta acció es produeix dies després que algú trenqués
els vidres del pont de ferro.



EMPRENEDOR DE L’ANY
INFUSIONS DE RATAFIA
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha guardonat empresari de



l’any Josep Mascarós, l’inventor de les infusions de ratafia sense alcohol. La seva
ambició va més enllà i ara vol treure al
mercat una gamma de roba elaborada
amb Biotactex, un teixit produït amb fibra de bambú.
MOTOR
UNS 450 MOTORISTES ES
CONCENTREN AVUI A LLORET
Les motos custom tornaran avui a
rodar els carrers de Lloret. Aquest
cap de setmana se celebra la concentració «Heartbreak Hotel» on han confirmat la seva participació més de 450 motoristes. Al llarg dels dies es podran realitzar fotografies i demà al matí, els
amants de les dues rodes sortiran a fer
una petita ruta motera fins a Tossa i, en
tornar, voltaran pel centre de Lloret, on
passaran pel Passeig, la Riera i l’avinguda Vila de Tossa, en la qual faran ressonar el potent motor de les seves màquines i es deixaran fotografiar amb aquestes abans de marxar.



