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LLETRES

BANY DE
REALITAT
«La diferència econòmica
entre les famílies riques
i les pobres augmenta un
30% des de l’inici de la crisi»
ai es pot agrair prou la
tasca dels voluntaris i la
gent que treballa a Càritas per apaivagar aquesta
situació econòmica que ens afecta a
tots. No només per la seva tasca assistencial, sinó formativa, amb els
cursos que imparteix, i emotiva: estar a prop de la gent per mostrar que
tenen algú que els ajuda i els escolta.
L’informe Foessa de Càritas mostra una realitat poc agradable. No només desapareix bona part de la classe mitjana, que és la que dóna riquesa a un país i mostra que és una societat en expansió, sinó que la diferència econòmica entre les famílies
riques i les pobres augmenta un 30%
des de l’inici de la crisi. L’estudi mostra que els preus dels productes
s’han incrementat un 10%, quan
haurien d’haver patit una rebaixa a
causa de la contenció de la demanda.
Els ingressos familiars s’han rebaixat
un 4%: una xifra enganyosa, perquè
molts sous, primer en el sector privat
i ara en el públic, tenen rebaixes més
considerables. A Càritas reﬂexionen
sobre la pobresa i la desigualtat:
mentre que la primera ens parla d’una situació econòmica difícil, la segona té a veure en com es redistribueix la riquesa i quines mesures prenen les autoritats per afrontar una situació econòmica complicada. Un
pacte contra la pobresa d’autoritats i
sectors implicats és urgent.
Per últim, un apunt que no es té en
compte: mentre que aquí les empreses tenen diﬁcultats per ﬁnançar-se,
a Alemanya el seu cost és molt menor. En poc temps tindrem una colonització d’empreses alemanyes,
crescudes gràcies al crèdit barat?
Una desigualtat més de la Unió
Europea que farà bé a corregir
si no vol enfonsar els països
mediterranis.
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AMUNT
AJUNTAMENT
DE BLANES
Els actes
d’homenatge
programats en
memòria de
l’escriptor Roberto
Bolaño busquen
atraure un turista
cultivat.

AVALL
ADIF
No fa ni tres mesos
que es va inaugurar
l’estació del TAV de
Girona i ja hi ha
goteres. El vestíbul
ha acabat ple de
cons i galledes per
recollir l’aigua.

Alemanya La fira dels artistes del tatuatge aplega milers de visitants
 Més de 600 artistes del tattoo són suficients per congregar milers de persones a la Fira Internacional del Tattoo de Frankfurt.
A la imatge, tres homes de Taiwan exhibeixen els seus cossos completament nus i coberts de tatuatges. Milers de persones,
milers de dissenys i multitud de models d’aquest art pictòric que té el cos com a superfície artística. Per 20 euros d’entrada tots
els assistents tenen accés als millors artistes d’aquest art i podran aconseguir que els pintin el cos amb l’agulla. Durant tot el cap
de setmana la tinta correrà pels cossos que s’apropin en aquesta nova edició del festival, que ja suma 21 anys.
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La Frase

TORDERA
FUM, SOROLL I TRACTORS!
Com s’aconsegueix reunir les generacions de 1936-1950? Doncs
amb molt de fum de tractors! Precisament ahir Tordera va acollir una tractorada ideada pel col·leccionista Francesc
Brossa que, aprofitant la Fira del Mercat
del Ram, va organitzar una tractorada
per la població. Des del parc Prudenci
Bertrana, passant pel carrer Puigverd i
l’avinguda Fibracolor, els ciutadans més
mandrosos van aixecar-se amb el rumrum dels motors antics dels tractors que
van omplir els carrers. Un record gerenacional a través de peces històriques que
bé podrien omplir tot un museu de maquinària agrícola. Ja no sonen així els
tractors d’ara...



ADA COLAU
PORTAVEU DE LA PAH

«El Govern
segueix cedint
a l’assetjament i
a la pressió de
les entitats
financeres»

GIRONA
LA PRIMAVERA ESCLATA
AL CARRER DE LA SALLE
Que Girona sigui una ciutat no impedeix que es noti el pas de les
estacions. I enguany, com és habitual, el
carrer de la Salle ha començat a oferir
una estampa colorida i vistosa amb els
arbres completament florits. Una bonica
imatge després d’un hivern que havia
despullat els arbres completament. A la
fotografia superior es pot observar clarament de quina manera es poden trobar els abres els vianants que passin per
la zona.



OLOT
CONTRA LES CONDUCTES VEXATÒRIES
L’Ajuntament d'Olot en el darrer
ple va aprovar l'ordenança de convivència i civisme. La idea és preservar
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l'espai públic perquè la gent pugui desenvolupar les seves activitats en llibertat, però també en respecte envers els
altres. A la redacció hi van participar la
Policia, l'Institut Municipal d'Educació i
el Consorci de Benestar Social. La modificació incorpora les conductes vexatòries (insults o burles). Segons el regidor,
Josep Ferrés (Reagrupament-CiU), tenen
especial incidència quan les accions
afecten menors d'edat i persones grans.
CINEMA
UN CURT RODAT A PUIGCERDÀ QUE
NO PARA DE REBRE NOMINACIONS
Secretos del lado oscuro és un
curtmetratge coproduït a la Cerdanya i que ja està recollint els primers
fruits. La Junta d’Andalusia i la Diputació
de Màlaga li han atorgat tres nominacions en el festival Isaac Albéniz. També
ha rebut vuit nominacions en els quinze
últims dies en diversos festivals estatals. L’obra està escrita i dirigida per Salva Martos Cortés.



Ofertes de cabrit, xai
i carns de les nostres
comarques

Seguim amb OFERTES i amb la mateixa
QUALITAT de les nostres carns
Horaris de les nostres botigues per Setmana Santa
Girona, Salt i Sarrià: Obert, dimecres, 27; dijous, 28 i dissabte, 30
Platja d’Aro: Obert, del dilluns 25 de març fins al dilluns 1 d’abril

2 KG
BOTIFARRES

MITJANA
VEDELLA AMB OS

ESPATLLA
DE XAI

BISTEC 1a
VEDELLA

7€

9,95 € / kg

7,80 € / kg

6,95 € / kg
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