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«Si Sánchez ha
venut Espanya, i

ERC ha venut
Catalunya, aquí hi

ha algú que ho està
comprant tot»

RAMON BRUGADA

@rbrugada

«Crec que a tots els
independentistes

ens convé ioga, feng-
shui, pilates o una

til·la. S’ha començat
l’any amb una mala

llet que no és
normal»

MARTA JOFRA

@MartaJofra

«Díaz Ayuso negant
que la contaminació

de l’aire mata i el
primer ministre

australià negant la
relació entre el canvi

climàtic i els
incendis que estan
destrossant el país
són dues cares del

mateix
negacionisme

criminal
#emergenciaclimati

ca»

ENRIC JULIANA RICART

@EnricJuliana

«Atenció al
‘traïdoròmetre’ que

ara ho peta i vessa el
mercuri...»

AL TWITTER

LA FOTO DEL DIA

LA FINESTRA

La Dos
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GIRONA
LA CURSA DE SANT SILVESTRE, 
A GLOP DE KOMBUTXA

Kombutxa, els elaboradors del tè
fermentat del mateix nom, van

ser presents el passat dia 31 de desem-
bre a la cursa de Sant Silvestre de Giro-
na. L’empresa dedicada a la fabricació
d'aquesta beguda va participar al tradi-
cional esdeveniment esportiu de Cap
d'Any repartint els seus productes per

ajudar els prop de 2.000 corredors a re-
cuperar-se i rehidratar-se després de fer
els cinc quilòmetres de recorregut. 

BAIX EMPORDÀ
CAIXABANK I LA CAMBRA DE COMERÇ
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS RENOVEN
L’ACORD DE COMPETITIVITAT

CaixaBank i la Cambra de Comerç
de Sant Feliu de Guíxols han reno-

vat el seu acord de col·laboració per mi-
llorar la competitivitat de les empreses a
través de l’assessorament i la formació
dels emprenedors. El conveni, signat pel
president de la Cambra de Sant Feliu de
Guíxols, Eduard Bosch, i la directora de
banca d’Institucions de CaixaBank a Gi-
rona, Gemma Batlle, inclou cursos de
formació per a membres de la Cambra,
així com jornades i esmorzars de treball
per exposar diferents novetats que vagin
sorgint.

GIRONA
EL COL·LEGI D’ARQUITECTES MOSTRA
EL PROJECTE ORIGINAL DE L’ESGLÉSIA
DEL SAGRAT COR

La Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalu -

nya va mostrar ahir per Twitter el pro-
jecte original de l’església del Sagrat Cor,
que permet veure com eren les torres
neogòtiques projectades d’inici i la seva
substancial diferència amb les actuals. 






 El zoològic de Krefeld, que va viure el passat 1 de gener un incendi en què van morir més de 30 animals, la majoria primats,
va aparèixer ahir ple d'espelmes davant del parc per commemorar la mort d'orangutans, ximpanzès i dos vells goril·les.
Aquesta escena va ser catalogada com a «increïble» pel director del zoològic, Wolfgang Dressen, que va concedir una entrevis-
ta a la cadena regional WDR2 i va afegir que per als empleats, a més de la cura dels animals restants, l'important és superar el
dol i l’aflicció. «El dolor que sentim és increïblement profund», va confessar el responsable de l’establiment.

Dol pels 30 primats que van morir cremats en un zoo a Alemanya

THILO SCHMUELGEN (REUTERS)

@KOMBUTXA (TWITTER)

La beguda repartida durant la cursa.

@COAG GIRONA (TWITTER)

Les torres del projecte inicial. 

ÉS «ALLIBERAR», 
NO «LIBERALITZAR»

Javier
Cuervo

LLETRES

ntre la grossa de Nadal i el
Nen, milions d’espanyols
s’han vist beneficiats per
la fi dels peatges a les au-

topistes AP- Sevilla-Cadis i AP- Ala-
cant-Tarragona. Els que roden alguna
vegada per aquestes calçades s’em-
portaran uns premis menors; els que
les facin servir freqüentment s’estal-
viaran un dineral.

A l’acte de llevar-li el peatge a una
autopista, com al de llevar-li els gri-
llons a una persona, se l’anomena
«alliberar». En informatius de ràdio i
televisió es va escapar diverses vega-
des «liberalitzar». Res més contrari.
Liberalitzar és quan alguna cosa (tard
o d’hora) passa a costar més diners a
l’usuari perquè a les despeses gene-
rals i de manteniment ha d’afegir-s’hi
el percentatge de benefici per a l’em-
presari que l’explota. Ens diuen que
és a l’inrevés, però sense demostrar-
ho.

És normal que es confonguin els
termes perquè a Espanya es van
construir autopistes privades de peat-
ge per liberalitzar el sector i, quan el
negoci va fracassar, l’Estat va acudir a
nacionalitzar-les (rescatar-les, van
dir), que és el contrari de la liberalit-
zació.

Cal distingir entre «alliberar» i «li-
beralitzar» per si alguna vegada som
usats com a ostatges. En aquesta cir-
cumstància, tots voldrem ser «allibe-
rats», és a dir, que se’ns lliuri dels nos-
tres captors. Si fóssim «liberalitzats»
el que farien seria posar preu a les
nostres vides i pot ser que no valgues-
sin per al mercat el que valen per a
nosaltres.

Podrien comprar-nos un fons de
pensions que es desfés dels nostres
braços i cames per quedar-se els nos-
tres ronyons, que tenen més sortida
al mercat, o un fons voltor que posés
preu al nostre cos enfilant el lloguer
fins a desnonar-nos perquè el faci
servir un altre que el faci més rendi-
ble.

El millor per a les autopistes i les
persones és ser alliberades.

E


