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La dos
LLETRES

AL TWITTER

UNA ELECCIÓ
ESCLARIDORA
alcaldessa de Madrid ha
reparat un greuge inacceptable: que dues ciutats, Gyumri, a Armènia,
i Abuja, a Nigèria, se li avancessin a
dedicar un espai públic a Margaret
Hilda Roberts, més coneguda com a
Margaret Thatcher, baronessa Kesteven, que des de 1979 a 1990 va dirigir el destí de la Gran Bretanya.
Val a dir que Ana Botella li ha dedicat una cèntrica plaça i no un carrer
dels afores o sense sortida, com han
fet les altres viles.
Ara Madrid té l’honor de ser la
primera ciutat important fora del
Regne Unit que ha dedicat una plaça a la dirigent que va iniciar –ensems amb Reagan– la implantació
del neoliberalisme econòmic que
ens ha portat a la greu crisi que patim el 99% dels habitants del món
occidental, que «gaudim» del 5% de
la riquesa mundial, mentre l’1%
restant es queda l’altre 95%. La privatització de les empreses estatals,
la neutralització i quasi aniquilació
dels sindicats britànics, la reducció
d’impostos als rics i la rebaixa de la
despesa social, precursora de la liquidació de l’estat del benestar, són
algunes de les «proeses» de la «defensora de la llibertat i dels valors
democràtics», com la va deﬁnir la
FAES, font ideològica del PP, en
concedir-li el II Premi de la Llibertat.
No ens ha d’estranyar, doncs, que
Ana Botella vulgui acomiadar-se
com cal de l’alcaldia madrilenya:
amb un reconeixement explícit dels
«mèrits» de la britànica que tant ha
fet pels seus, britànics o no. Encara
que s’oblidi que l’acord municipal
que va aprovar el guardó incloïa
també José Luis Sampedro. Curiós,
però no sorprenent, oi?
PS.- Si Botella necessitava un referent britànic democràtic,
per què no triava Cameron? Tampoc no cal resposta, oi?

L’

Fèlix Pujol
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SERGI VICTORIO
PERIODISTA

@SerVictorio

«Gairebé es pot dir
que en el
Numància-Girona
no només és una
part per a cada
equip sinó que tots
dos han perdonat
per igual l'altre.»
MARINA GELI
DIPUTADA DEL PSC

@marinageli

«Dia Internacional
de Despenalització
de l'avortament:
28S. No abaixem la
guàrdia, pendents
recurs del Tribunal
Constitucional!»
FRANCESC DOMÈNECH
@frandomenec

«Els catalans,
massa acostumats
a dies històrics:
avui es tapa el cel,
plou i ja semblem
un poble com
qualsevol altre»

L’Ebre acull el primer festival ornitològic de Catalunya
 Les pluges de diumenge van estroncar una mica l'èxit de la primera edició del Delta Birding Festival, el primer festival d'ornitologia que se celebra al territori. Malgrat això, gairebé un miler de persones han passat al llarg del cap de setmana per les instal·lacions de MónNatura Delta, on han pogut gaudir de cursos, tallers, conferències, concursos i una
fira de productes i serveis amb una quarantena d'expositors. Un dels objectius de la cita, que tindrà continuïtat anual,
és potenciar el turisme dedicat a l’observació d’aus, un sector atractiu pel visitant europeu.

LA FINESTRA
JESÚS BADENES

JOSÉ ANTONIO DONAIRE
PROFESSOR DE LA UDG

@DonAire

«El viatge a Ítaca
amb vaixell de
motor té molt
menys glamur que
amb un veler, diu
l'Ulysses»
MILENA PI
@mpi_kultur

«#taldiacomavui de
1974 es va
inaugurar el TeatreMuseu #Dalí de
#Figueres
Segurament el
museu que he
visitat més vegades.
Felicitats!»

L’ESTARTIT
ES BUSCA LA MILLOR «SELFIE» PIRATA A L’ESTARTIT
Durant tot el cap de setmana
l’Estartit ha celebrat la X Fira
de Pirates i Corsaris a les Illes Medes i
enguany amb la moda dels autoretrats, anomenats selfie els organitzadors busquen la millor autofo d’un pirata. Per això es demanava que els
participants i visitants pengessin a la
pàgina de Facebook de Pirates i Corsaris la seva autofoto i la que tingui
més M'agrada s'emportarà un àpat de
les Jornades Gastronòmiques La
Poma a la Cuina per a dues persones.



LA BARANA DE LA PL. CATALUNYA, UN LLOC PER A PANCARTES
Una profusió de cartells dóna la
benvinguda als visitants del
Barri Vell de Girona en els darrers
temps. La barana de la plaça Catalunya de Girona més propera al pont de
Pedra s’ha convertit en un dels espais
més ocupat per publicitar actes a la
ciutat en els darrers dies. Fins a quatre pancartes penjaven divendres,
que ocupaven gairebé la meitat de la
tanca.



ESPORTS
UN VEÍ DE TORDERA, SEGON A LA
MATAGALLS-MONTSERRAT
Santi Serra, un veí de Tordera,
ha quedat segon en la 35a edició de la Travessa Matagalls-Montserrat que consisteix a fer 85,5 quilò-



mèmtres en menys de 24 hores. Una
prova que aplega milers de participats. Segons Ràdio Tordera, el torderenc Santi Serra ha quedat segon a la
classificació general amb 9 hores i
19 minuts però l’any anterior, va ser
el primer a completar la travessa. En
l’edició d’aquest any 3.500 persones
han participat en la Matagalls-Montserrat.

LITERATURA
LA UPC PREMIA LA NOVEL·LA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ D’UN FIGUERENC
El figuerenc David Ruiz ha
guanyat el segon premi de novel·la de ciència-ficció de la Universitat Politècnica de Catalunya en la
seva 22a edició. El relat guardonat, El
crit de les ultracoses, és la primera incursió en la novel·la de Ruiz, curtmetratgista i codirector de l'Acocollona't,
la setmana de cinema fantàstic i de
terror de Girona, entre d’altres coses.



7 d’octubre | Sala d’actes de CaixaForum

Millorar les vendes gràcies a Internet
La jornada tindrà lloc el 7 d’octubre a CaixaForum Girona (carrer dels Ciutadans, 19, de Girona), de 10 del matí a 2 del migdia.
- ORIOL IBARS, consultor. Parlarà sobre com treure el màxim rendiment del web de l’empresa.
- DAVID SOLER, assessor. Donarà consells de màrqueting digital per millorar les vendes a través de la xarxa.
- CAROLINA HERNÁNDEZ, responsable de Vendes i Línia Oberta d’e-laCaixa. Presentarà eines pràctiques d’e-business.
Les places són limitades. Inscripcions fins al 3 d’octubre, 20€; a partir del 3 d’octubre, 40€. Reserveu plaça al telèfon 972 20 20 66 o al correu electrònic info@ddgmedia.cat
ORGANITZA:
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