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POLÍTIC

@CastellaToni

«Les quatre amigues no aniran
pel seu compte a Grècia: potser
no hi van. Amb la pèrdua que
suposa d’ingressos per al país»
torna a Girona. Un cas
real: quatre amigues volen viatjar al setembre a
Grècia. Dubten si fer-ho
pel seu compte, o amb un creuer.
Una d’elles va viure, per sort només
uns mesos, el «corralito» argentí, i
explica a les altres que molts argentins van arribar a passar gana, i les
vaques a pagès es protegien per evitar que fossin robades; que fossin
menjades. La desesperació t’obliga
a fer coses que en condicions normals no faries.
Avui tenim el «corralito» a la
Unió Europea, el segon després de
Xipre. I cal un pla Marshall per modiﬁcar estructures del país, la manera d’administrar els recursos públics, i cal que la solidaritat europea no sigui paper mullat per evitar
un conﬂicte civil. Des de l’euro o
amb el retorn a l’antiga moneda,
amb suport europeu, que els permeti ser més competitius (no és el
mateix vendre formatge feta, que
cotxes d’alta cilindrada com els alemanys). Les quatre amigues no aniran pel seu compte a Grècia: potser
no hi van. Amb la pèrdua que suposa d’ingressos per al país. S’espera
que a Espanya el turisme augmenti
un 7% enguany, pel seu atractiu,
per la caiguda del mercat nord-africà i el caos grec.
Qui pensa que vivim en una illa
aïllada, es fa un mal retrat del món
actual. Ens cal un turisme amb un
creixement racional, com fan als
països avançats. A Barcelona volen
reconduir el tema, amb les reclamacions ciutadanes, i la regeneració política passa per una millora
real del ciutadà, sense populismes.
En política no hi ha miracles, però sí bones pràctiques.

I

«Duran pot insultar
i intoxicar tot el que
vulgui i més, però
nosaltres seguirem
fidels als principis
fundacionals
d’UDC i una
Catalunya lliure!»
PABLO IGLESIAS
POLÍTIC

@Pablo_Iglesias_

«Preus pels núvols i
beques en perill
d’extinció. Així està
la universitat en
aquest país»

A

XAVIER RIUS
PERIODISTA

@xriusenoticies

«Nou Govern? A
dotze dies d’haver
canviat l’últim? Ens
hem tornat bojos
tots plegats?»

Un deliciós bocí per al paladar de rèptil
 Austràlia és aquell país curiós on un pot estar esmorzant al pati de darrere de casa mentre
veu una pitó salvatge de tres metres engolint un rat-penat de gairebé 30 centímetres. Exactament això és el que li va passar a una parella que viu prop de la platja australiana de Sunshine,
a Queensland. La veritat es que van tenir mitja hora per observar tot l’espectacle. El que no
van comentar és si després van deixar la serp reposant al seu jardí o van trucar als rurals.

QUIM CURBET
EDITOR

@quimcurbet

«El premi llibreter
acaba amb l’anunci
d’una llibreria més
que tanca»
VÍCTOR CATALAN
REGIDOR DE BLANES

@victor_catalan

«Als que sou
creients: per què
‘nostru sinyó’ va
crear els
mosquits?»

LA FINESTRA
RELIGIÓ
ELS EVANGÈLICS RECUPEREN L’ESGLÉSIA DE LA COLÒNIA FIBRACOLOR DE
TORDERA
El propietari de l’església «pràcticament ens va fer un regal», diu el pastor de l’Església Missionera Episcopal de
Tordera, que ha recuperat l’església de l’antiga colònia Fibracolor per dedicar-la al culte evangèlic. La comunitat es reunia fins
ara en un local d’una urbanització que ja
se’ls ha quedat petit per al més de mig centenar de persones que integren la comunitat, però a partir de setembre disposaran
d’un temple completament adaptat al seu
culte, amb escola dominical inclosa. Les donacions dels fidels és el que ha permès la
restauració d’aquesta església de colònia.
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FALS nivell 5. NI CAS! I NO EL REENVIEU».
Amb aquesta piulada pretén la Policia Nacional aturar la paranoia alarmista d’atemptats gihadistes a Espanya.



POLICIAL
Moisès de Pablo

l’Anglaterra victoriana, l’estima
pels gossos comportà que es fessin activitats per promoure les
capacitacions i les races. Un dia com avui,
ara fa 156 anys, se celebrà la primera Exposició Canina de la història. Va tenir lloc a l’Ajuntament de Newcastle i es va fer tan popular que ràpidament se’n
van celebrar d’altres i en
diferents països. Aquesta activitat es feia al
camp (com les dels gossos d’atura) i a les ciutats, i era seguida per un
gran nombre d’expositors i d’espectadors.
Aquesta medalla
presenta el cap d’un gos
i l’edità el Club Français
du Saint-Bernard per
premiar els millors exemplars en els seus
concursos. Aquesta i altres medalles canines
es poden veure a l’exposició Retrats de medalla: l’espectacle del
bronze de la Casa Masó
de Girona, ﬁns al 12 de
setembre.

ATURANT LA PARANOIA ALARMISTA
«Avui han tornat els bulos alarmistes
a Whatsapp amb una FALSA amenaça d’atemptat aquest cap de setmana i



XAVIER VALERI

OLOT
CONCENTRACIÓ DE CAMIONS PER
SANT CRISTÒFOR
Més de 90 camions van travessar Olot
ahir al migdia amb botzinades i escampant caramels des de les cabines. La causa
era la celebració de la Tercera Concentració
de Camions per Sant Cristòfor, amb benedicció inclosa. També va haver-hi exhibicions de
camions i de maquetes al Pavelló Firal.



www.rafaelmaso.org
Marcel Lordonnois, Gos
santbernat, c. 1925
Anvers, bronze argentat, encunyada, 50 ø
mm
Text:
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Jordi Puig

