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La dos
LLETRES

AL TWITTER

VIES RÀPIDES,
CALAIXOS BUITS
«Les nostres institucions no
acaben de decidir quin fil
s’ha de posar a l’agulla»
l TAV ha estat una de les
grans ﬁccions polítiques
de les últimes dècades. La
versió moderna del conte
de la lletera amb ﬁnal tràgic: Cap línia d’alta velocitat és rendible. I el
trànsit de combois i públic és molt
inferior a l’anunciat. Això s’ha traduït
en estacions amb menys de cent passatgers diaris o en el ﬁasco empresarial del túnel del Pertús.
Malgrat tot, des d’aquí podem
contemplar aquest terrabastall amb
un pessic d’optimisme. Un estudi del
geògraf Javier Martín exposa que,
des de fa tres anys, els passatgers de
l’estació Figueres-Vilafant han anat
creixent ﬁns arribar a 1.476.000. No
està malament. I com que una bona
colla d’aquests usuaris deuen ser forasters, ara podem ressuscitar aquella pregunta tan tronada: Com ens
ho maneguem perquè es quedin
més d’un dia a casa nostra?
La resposta sembla senzilla: fer
una ciutat més atractiva. Per això
mateix, Martín reivindica la creació
de projectes capaços d’aproﬁtar tot
aquest potencial. També ens proposa construir elements que vertebrin
les possibilitats comercials, culturals
i turístiques de Figueres, al mateix
temps que la relliguen i la connecten
a l’Empordà més proper.
El que diu Martín és força assenyat. Com quan ens recorda que tots
aquests projectes i estratègies, dirigits a consolidar la ciutat com a destí, no sorgiran mai del no-res. I potser aquest és el gran mal de Figueres… Les nostres institucions no acaben de decidir quin ﬁl s’ha de posar
a l’agulla. I mentre anem fent la viuviu, correm el risc que la gent deixi
de venir. Perquè, amb TAV o
sense, el món és ple d’indrets molt més interessants o amb ganes de
ser-ho.
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JORDI CAÑAS
EXPOLÍTIC

@jordi_canyas

«El #Parlament de
Catalunya votarà la
seva dissolució
després del cop
d’estat separatista.
Però no passa res»
XAVIER RIUS
PERIODISTA

@xriusenoticies

«La premsa
espanyola –i la
catalana– s’entesten
a dir que a
Alemanya hi ha
‘psicosi’ pels últims
atemptats»
AUTOBÚS DE CAMPANYA
@encampanya

«-Hola, vinc que
m’arreglis
l’ordinador; -Hola,
Mariano. Què li
passa?; -És que se
m’han esborrat les
dades. 35 vegades; Ah, normalíssim.»
ALBANO-DANTE FACHÍN
SECRETARI GENERAL DE
PODEM

@AlbanoDante76

«Algú a l’ANC s’ha
begut l’enteniment...
Molt bé pels
companys de
Podem Sanitat»

Sebastià Roig
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Joaquim Illas, 107 anys vivint a Blanes... i seguint
 Es diu Joaquim Illas i Illas però fa 107 anys que el coneixen com a «Falet», per ser el fill d’en Rafaelet. És el veí més longeu de
Blanes i ahir va tornar a bufar espelmes en un multitudinari dinar. A la seva esquena carrega dues dictadures, dues monarquies, una
república i una Guerra Civil. Normal que defugi parlar de política. El 2014 va ser escollit pregoner per aclamació popular.

LA FINESTRA
DESIGUALTAT

LLORET

UN TREBALLADOR NECESSITARIA 2,4
MILIONS D’ANYS PER ACONSEGUIR
ELS DINERS D’AMANCIO ORTEGA
Els assalariats espanyols necessitarien estalviar tots els seus
ingressos durant un període d’entre
73.300 i 2,4 milions d’anys per reunir
la fortuna del fundador d’Inditex. Els
canaris i els gallecs serien els que necessitarien més temps per aconseguir
acumular aquest patrimoni, davant de
bascos i madrilenys, que emplearien un
30% menys de temps. L’anàlisi l’ha realitzat el web Kelisto.es per evaluar la
desigualtat provocada per la crisi: la xifra de milionaris a Espanya ha crescut
un 8,9% més el 2015 però, d’altra banda, des de 2008, s’ha incrementat un
50% el nombre de treballadors que
menys guanyen (amb un salari igual o
inferior al mínim interprofessional). És
el col·lectiu que més ha crescut durant
la crisi.

UNA TAPA EN FORMA DE LLAGUT
PER SANTA CRISTINA
El restaurant El Romaní de Lloret
ha ideat una tapa en forma de
llagut per ser menjada durant la Festa
Major de Santa Cristina. L’ingredient
principal d’aquesta barqueta –com es
coneixen els pintxos en català– és el
bonítol, marinat amb adobats i verdures. La tapa es marida amb un vi nou,
el Blanc de Vela, fet amb raïms cultivats a Lloret. La idea és que la barqueta es consumeixi al llarg de l’estiu.





FUTUR
ELS NENS VOLEN SER FUTBOLISTES O POLICIES, LES NENES MESTRES O INFERMERES
Segons Adecco, els 1.200 nens i
nenes que s’han enquestat a Espanya per saber «Qué vols ser de
gran?» s’han decantat per ser esportistes (22,7%) i policies (22,4%) –ells– i



mestres (29,2%) o infermeres (15,6%).
Però també hi ha altres professions de
la seva preferència com pintor de façanes, princesa, milionari, cuidadora de
zebres al zoo, espia, monologuista, professora de zumba o una persona que
barregi cèl·lules. Més conformista va
ser un jove de 15 anys que afirma que
faria qualsevol cosa «amb tal de treballar».

SOLIDARITAT
NOU CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS I ROBA A TORDERA
De Tots és el nou centre de distribució d’aliments i roba de Tordera que estarà gestionat conjuntament per l’Ajuntament, l’Associació de
Voluntariat, Creu Roja de l’Alt Maresme
i l’Església Missionera Evangèlica. L’objectiu és atendre les persones més necessitades de la població, que seran
derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament al local De Tots.



