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L’AVANÇ METEOROLÒGIC

Divendres, 14
Anticicló
 Temps assolellat, amb
temperatures màximes força
altes i nit força fresca

Dissabte, 15
Estable
Temps molt estable, amb
sol, visibilitat, una mica de
tramuntana, i ambient suau

Diumenge, 16
Igual
L’anticicló es mantindrà:
temps assolellat i temperatures agradables al migdia

Dilluns, 17
7
Precanvis
S’insinuaran canvis, amb
un augment de la humitat i
menor presència del sol
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L’ART DEL DIA A DIA

Canvi de tendències

HOR A NOVA s’acull a la Llei 1/1998 de Polít ica
Lingüística de la Generalitat i als ajuts del govern de
Catalunya i la Diputació de Girona. Aquest bisetmanari
és membre fundador de l’Associació Catalana de la
Premsa Comarcal i està sotmès al control de l’OJD.

els canvis solen crear-nos inseguretat perquè trenquen paràmetres i, en
contrapartida, ens obliguen a buscar
noves estratègies per adaptar-nos-hi.
El traspàs al 2011 propicia resums de
l’any que deixem enrere, un any provocador, artífex d’un canvi que ha
posat en evidència la vulnerabilitat
del “món del benestar”. Tanmateix,
només cal mirar cap Haití per adonar-nos dels nostres privilegis i recordar la responsabilitat de cooperació
que ens correspon, tot i que perdem
pistonada. Les rebaixes són l’altra
cara de la situació: quan la butxaca
minva, es posen en marxa simplificació i reinvenció. Els consumidors
més conscients tendeixen a comprar
només allò que necessiten, eviten la
roba-escombraria i busquen peces
que puguin aguantar més d’un any
a l’armari. Però les estadístiques de
consum que ja han començat a circular indiquen que està disminuint
la despesa en general, excepte l’al-

cohol. Molta gent s’esgarrifa si el
quilo de patates puja deu cèntims
i, en canvi, adquireix llaunes de cervesa i paquets de tabac que valen
força més d’un euro. De moment, a
alguns encara els reca més gastar
amb menjar saludable que no amb
drogues legals.
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És diputat de Xarxa Viària de la Diputació de Girona. L’administració que presideix va ampliar el pont de Sant Pere Pescador i encara és massa estret.

El Fòrum Marítim Català del regatista figuerenc i del francès Ludovic Aglaor és
desè a la Barcelona World Race, i ha estat
el més ràpid entre dimecres i dijous.

La directora del Museu de l’Empordà,
juntament amb Cristina Masanés, comissarien la mostra El museu com a pretext
que s’exposarà arreu de Catalunya.

Núria Esponellà

EDITORIAL

Donem gràcies
a Salvador Dalí
 Hi ha altempordanesos que es queixen
que, des de fa temps, la figura de Salvador
Dalí monopolitza el món cultural i reivindiquen que Figueres i la comarca és alguna
cosa més que el llegat del pintor surrealista. Si bé és cert que l’Alt Empordà ja existia
abans que naixés Dalí, amb tota seguretat
ara no seria el mateix sense ell. Si no, atenem-nos a les xifres: un total d’1.330.525
persones van passar durant el 2010 per les
tres seus que la Fundació té a l'Alt i el Baix
Empordà -això és Figueres, Cadaqués i
Púbol-. La comarca té alguna altra empresa o entitat que sigui capaç de moure tanta
gent? O als fets: si no fos per Dalí, difícilment
Figueres hauria pogut introduir-se al sector
turístic i empresarial americà, com ha fet
aquesta setmana mitjançant la inauguració
d’un nou museu a Sant Petersburg (Florida)
i l’acte d’agermanament amb l’Ajuntament.
Una nova oportunitat per a la ciutat i per a la
comarca que no podem desaprofitar.
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nuriatenea@gmail.com

Q

uan la butxaca s’aprima,
les tendències canvien.
A ra sent im a parlar de
rigor educatiu, de congelació de sous, de noves estratègies comercials. S’imposen la moda
bàsica i la reutilització que han de
suplir l’ostentació i la despesa insostenible dels darrers anys. No hi
ha canvis inútils, tot trencament de
paradigma pot servir per a créixer
cap a una nova manera de fer. A l’albada de la història del pensament,
Heràclit afirmava que tot canvia a
cada instant i exemplificava aquesta
idea amb la imatge que “no ens banyem mai al mateix riu perquè les
aigües flueixen constantment”. Però

GENER PORTA L’AGENDA CULTURAL PLENA.

Aquest vespre, a la seu provisional
del Casino Menest ra l de Fig ueres, Joan Ferrerós parlarà de l’obra
“Janna”, de Manuel Costa-Pau, editor i escriptor que oferirà una conferència sobre “Reconstrucció i invenció de llenguatges”. I demà, a la
Sala Brossa-Frègoli del Museu del
Joguet de Catalunya, es presenta el
llibre d’Àngela Vicent “Maragall vs.
Alzheimer”.
INSTANTS. Gaudim de “l’anticicló per

molts dies” anunciat per la meteo.
Bon cap de setmana.
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