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LA DOS
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LLETRES

MITES
ENSORRATS
ncara que ningú no sap
quan conclourà la crisi
queda clar que, quan ﬁnalitzi, algunes «veritats
evidents» a Espanya (vigents ﬁns el
2007) deixaran de ser-ho.
En primer lloc, la de «el deute és
bonic». Durant l’última fase expansiva, es va fer creure a la gent que
podia obtenir el que volgués, encara
que els salaris reals a penes augmentessin per a la gran majoria.
Com va ser possible el miracle?
Amb la millora de la capacitat d’endeutament, gràcies a tipus d’interès
baixos. Si Espanya segueix a l’euro,
caldrà tornar allò prestat via austeritat, més impostos... i salaris baixos
(com es desprèn de la recomanació
del BCE d’instaurar minijobs o feines a 400 euros, tal com es van implantar a Alemanya el 2003).
«Els pisos mai baixen». En línia
amb l’anterior i donat el tancament
de l’aixeta creditícia als nostres
bancs (cada vegada menors, més
grans, endeutats... i amb molts immobles als seus balanços), no és
probable una reactivació immobiliària, la baixada de preus de la qual
no ha aconseguit una correcció suﬁcient (en vista de la caiguda en altres
països, com EUA o Irlanda). Encara
que hi haurà pressions ﬁnanceres i
immobiliàries per ressuscitar la
bombolla, no sembla que frau Merkel permeti a Rajoy seguir pel camí
dels anys 90.
«L’Estat del Benestar és una conquesta irrenunciable». Amb ingressos a la baixa i descens de la despesa
pública, la impossibilitat d’aplicar la
Llei de Dependència (pensada per a
una època de bonança) o les retallades en la sanitat catalana són indicis
de la tornada enrere que experimentarà Espanya, ﬁns al punt que
per evitar i /o consolidar un rescat
econòmic, s’eliminaria l’últim tabú:
la baixada de la quantia de les pensions. Com va assenyalar The
Economist en el seu moment,
per a Espanya la festa s’ha
acabat.
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Adquireix un gos,
que s’està
ensinistrant i que
servirà per a la
recerca en casos
de rescats
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considerablement la
pena per no fer
l’operació a través
d’Internet
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«Si al Benabéu
no ets conscient
del que t’hi
jugues, no
traurem res de
positiu»

Sant Joan les Fonts El tió gegant recaptarà aliments per a un menjador social d’Olot
 Els botiguers de Sant Joan les Fonts han instal·lat un tió gegant a la plaça Major. El 18 de desembre, els nens podran posar
aliments a la boca del tió. El menjar serà recollit pels comerciants que el portaran a un menjador social d’Olot. Un cop hagin
posat el cartró de llet o l’ampolla d’oli, podran fer el cagatió. Dins del tronc hi trobaran joguines. Els botiguers s’han gastat
2.000 euros en joguines de qualitat. Es tracta de diners recaptats a la parada de l’Associació de Comerciants instal·lada a la
Fira de les Bruixes i a la Fira Reina de Fires. La previsió és que més de 300 nens participin a l’esdeveniment.

LA FINESTRA



Carles Garcia indica que els carrers quedaran guarnits però força menys que anteriorment. I és que aquest Nadal també
es veuran reduïdes les activitats que se
solen fer per tal d’evitar una despesa
que desequilibri les arques municipals.

TORDERA
MENYS LLUMS DE NADAL
PER LES RETALLADES
No sempre al Nadal hi ha paga extra. Enguany, amb les retallades,
l’Ajuntament de Tordera ha hagut de
disminuir el nombre de llums que
instal·larà a la població. L’alcalde Joan

MESURES D’ESTALVI
LA POLÈMICA DELS SEMÀFORS
D’OLOT ENCARA PORTA CUA
Un veí del carrer Portbou d'Olot (al
vial Sant Jordi) va explicar al
programa Fil directe amb l'alcalde de Ràdio Olot que «sense semàfors hauríem de
viure en tendes de campanya perquè no
podríem entrar a casa». Aquest oient va
recordar que fa unes setmanes van tancar els semàfors propers a casa seva. «Un
cotxe va voler girar, els altres no se'n van
adonar i pim, pam, pum, un accident de
tres cotxes amb ferits». El motiu de la intervenció del veí va ser respondre a una
trucada efectuada en un programa anterior per un veí d'Olot des de Vic. Aquest
havia dit que la tancada nocturna de se-

FUTBOL
RAÜL AGNÉ ES RECORDA DEL CAMP
DE L’ALCOIÀ: «UNA VEGADA M’HI
VAIG DEIXAR EL NAS»
El Girona visita avui el camp de
l’Alcoià, que aquesta temporada
ha tornat a Segona A. Raül Agné va fer
dijous la seva roda de premsa prèvia al
partit i va explicar que coneixia perfectament el camp del Collao: «una vegada
m’hi vaig deixar el nas», va recordar.
Agné, en la seva etapa com a futbolista,
era defensa central i va defensar els colors, entre d’altres, del Saragossa B, el
Binèfar, el Girona, el Figueres i el Palamós.



Albert Cano



màfors proposada per l'Ajuntament era
una mesura raonable. Finalment, l’equip
de govern d’Olot va decidir desestimar la
mesura a causa dels darrers atropellaments i en adonar-se que ja podria estalviar en despesa d’il·luminació sense necessitat d’apagar els semàfors.
BORDILS
EL NOU EQUIP DE GOVERN RECUPERARÀ EL BUTLLETÍ MUNICIPAL, QUE
FA ANYS QUE NO S’EDITA
Després d’uns anys sense distribuir-lo, l’Ajuntament de Bordils,
que va canviar de color a les eleccions
municipals del mes de maig, ha decidit
tornar a editar un butlletí d’informació
municipal, en el qual pretén recollir tant
la informació política relativa al poble,
com l’activitat dels plens, com fer una
aproximació a les entitats municipals i
als seus habitants. La primera edició d’aquest butlletí es començarà a distribuir
aquest mes de desembre, aprofitant la
proximitat de les festes de Nadal.



Obert cada dia
Esmorzars de forquilla
Menú diari - Carta
Sopars per a grups / Menú de Nadal
Sopars amb ball per Cap d’Any
ROSTISSERIA OBERTA CADA DIA
DE 12 A 4 DE LA TARDA
Av. de França, 175 - 17481 St. Julià de Ramis (GIRONA)
INFORMACIÓ i RESERVES: 972 171 297
laperla@terra.es / www.restaurantbarlaperla.com
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BAR RESTAURANT

LA PERLA
especialitat en marisc

