
LA FOTO DEL DIA
PROJECTE LIFE PLETERA

El Projecte Life Pletera, que s’està desenvolupant a l’Estartit per la recuperació de l’hàbitat natural d’aquest espai, ha pu-
blicat a les xarxes socials que aquesta setmana la bassa del Fra Ramon (entre la Pletera i la Gola) ha acollit un parell de cig-
nes. Acompanyant la imatge, s’informa que es poden trobar exemplars de cigne a qualsevol aiguamoll de Catalunya proce-
dents de parcs, rius urbans i camps de golf dels quals s’haurien escapat. No obstant això, també n’hi ha de salvatges.



Cignes a la bassa del Fra Ramon de l’Estartit

SANT FELIU DE GUÍXOLS
«SCOTTISH CLAN» DEL GOVERN

Si alguna cosa no els falta a al-
guns membres de l’equip de go-

vern de Sant Feliu de Guíxols és hu-
mor i ganes de disfressar-se. Per
aquest Carnaval, Quim Clarà, Francisco
Cárdenas, Juanjo García i Joan Alfons
Albó (d’esquerra a dreta a la imatge),
van seguir la rua ganxona disfressats
d’escocesos. Per Nadal, també aprofi-
ten per representar alguna escena del
pessebre. I és clar, disfressats per a

cada ocasió.

ANTILÍNIA
LA PRESIDENTA D’ALARMAT CRI-
TICA ELS POLÍTICS AMB UN DIPU-
TAT DE LA CUP AL COSTAT

La crítica als partits polítics i,
sobretot a CiU, va presidir l’acte

que l’associació AlarMAT va organitzar
divendres a Fellines (Viladasens),
mentre a França s’inaugurava la inter-
connexió elèctrica de la línia de molt
alta tensió. Després de denunciar una
sèrie de «mentides» que han acom-
panyat el projecte, la presidenta d’a-
questa entitat, Lucía Aguilar, va dir
que tot plegat «posa en evidència els
polítics». Però just a la seva dreta se
n’asseia un, de polític, el diputat de la
CUP Quim Arrufat, que va riure –com la
resta d’assistents a l’acte. Aguilar va
matisar de seguida: «deixant de ban-
da la CUP, que sempre ens ha ajudat».

FIGUERES
EL FORAT DE LA RAMBLA 
CONTINUA INSPIRANT ELS BRO-
MISTES A LES XARXES SOCIALS

El gran esvoranc que va deixar
a la Rambla de Figueres la lle-

vantada de finals de novembre conti-
nua sent font d’inspiració per a múlti-
ples bromes. Una de les últimes, vista
al Facebook, reprodueix un grup de
turistes asiàtics celebrant l’alegria de
no haver trobat cues quilomètriques
per entrar al Museu Dalí. 
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La dos

JOSEP M. FONALLERAS
ESCRIPTOR

@fonalleras

«Un punt a favor
@Renfe girona. Em

deixo la targeta a
taquilla i un revisor
puja a andana i me

la torna.»

MARINA GELI
DIPUTADA

@marinageli

«Catalunya pot ser
autosuficient en

producció
energètica

hidràulica, eòlica,
solar, geotèrmica,
biomassa,.. en 20
anys. Cal regular!» 

ENRIC MORIST
COORDINADOR DE CREU ROJA

@emorist

«Crec que ja
comença el
carrusel de

promeses electorals
de tothom. És

senzill: Prioritzin
l’atenció als més
vulnerables amb
mesures clares.»

JOAN MARGALL
HISTORIADOR

@joanmargall

«L'Espadaler
"Duran i Lleidaneja"

o m'ho sembla a
mi?»

AL TWITTER

n tel molt fi separa el
gaudi de les coses que
ens envolten, de podrir-
te per dins. De l’eufòria

del campió, a la tristor de la derrota.
Diuen els entesos que l’ésser humà
és complex, entre d’altres raons
perquè té el llenguatge. Amb el llen-
guatge neix el misteri, la religió, l’a-
mor; també la intolerància. Som tan
fràgils que vivim a la vora d’un déu,
d’una bandera, d’una manera d’en-
trendre el món que intentem impo-
sar als altres per sentir-nos més se-
gurs.

Tenim la força d’encarar els rep-
tes. D’intentar el triple salt mortal
com l’equilibrista del circ. Com des-
cobriran en el Festival Internacio-
nal del Circ Ciutat de Figueres, que
s’enceta el dijous vinent.

El circ és la pàtria dels apàtrides i
dels atletes de l’impossible. Ens
compliquem massa la vida. Ens po-
dem entendre amb la voluntat de
col·laborar amb l’altre; amb la mà i
la voluntat esteses. Lluny dels clixés
i els tòpics, compartim un llegat
d’història i esforç en comú. 

Aprenem amb la crisi que l’home
és un animal cínic i destructiu, ca-
paç de crear inferns si pensa que
així sobreviurà. Avui es conforma
l’Europa unida del demà o cami-
nem cap a la fi d’Europa, enfonsada
en la seva petitesa.

En aquesta Europa, nosaltres
som la peça fràgil d’un puzle que el
totalitarisme econòmic, el radica-
lisme polític i religiós o les solu-
cions simplistes dels venedors de
fum ens poden esmicolar en mil
trossos.

Com en el circ, som equilibristes
en el buit del segle XXI. Estem tan
sols que ens autocompadim: ser
conscients d’això ajuda en el
repte de l’equilibrista.

U

LLETRES

COM EN EL CIRC

Moisès de Pablo
moisdepa@hotmail.com

«Ens podem entendre
amb la voluntat de col·laborar
amb l’altre; amb la mà
i la voluntat esteses»
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