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Pobret
Nadal! (I)
En un poble proper, una escola ha dit no al Nadal. Enguany faria 25 anys del seu
pessebre vivent. Tocava festa grossa però la direcció de
l’escola catalana, concertada
i cristiana, ha decidit anul·lar
el pessebre i la festa. “El 25è
aniversari mereix celebrar-lo
amb alegria i felicitat sense pensar que tenim gent a
la presó, gent que lluita per
tot el que ens representa...”.
Sobta que els arguments per
trencar la tradició del Nadal
siguin sectaris. Sobta que no
siguin de calat social com, per
exemple, defensar la llibertat
de creença i pràctica religiosa
o denunciar les pèrdues per
les empreses fugides, l’aug-

En una escola d’un
poble proper han
dit No al Nadal amb
arguments sectaris
ment de la violència, el fracàs i la segregació escolar, la
pobresa energètica i alimentària... o altres desastres que
realment impacten en l’educació i la ciutadania. Crec
fermament en l’escola catalana i la immersió. El model
pretenia que Catalunya fos
una sola societat, cohesionada, sense desigualtats per
origen o llengua. Que sàpiga
no tenia l’objectiu de ser partidista. L’escola ha d’educar
en drets i deures, convivència, ètica i respecte a totes
les idees. Són conscients que
incentiven lo contrari? Què
diran a la canalla? Què els
dirien si això passés fora de
Catalunya?
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De cara a aquestes festes nadalenques, l’entitat ha recuperat la il·luminació del conegut com a Arbre
dels Desitjos, una iniciativa que
s’havia perdut en els últims anys.

M. Aung Hlaing
Cap de l’Exèrcit de
Birmània

El Ppa ha arribat de visita al país, en
què hi ha 700.000 catòlics en una
població de 50 milions, i les autoritats l’han comminat a ni tan sols
pronunciar la paraula “rohingyes”.
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A

quest dilluns van començar les jornades professionals de gastronomia i
de la cuina dels Pirineus, el Gastropirineus, que se celebraran a
Alp i Puigcerdà (la Cerdanya) fins
avui. En aquesta segona edició, hi
ha més de 200 participants, una
trentena de ponents i la representació de 220 productors de Catalunya, Andorra i de la Catalunya
Nord. El programa en qüestió inclou degustacions i presentacions
de producte en una fira-exposició
així com sessions de cuina en directa.

L

’objectiu principal és “difondre el patrimoni culinari, estimular la innovació i millorar la
competitivitat del sector”, segons
es va subratllar en l’acte d’inauguració que es va fer al Palau
d’Esports i Congressos d’Alp. La

Aquesta 2a
edició té una
trentena de
ponents i una
fira-exposició
primera edició es va fer a la Seu
d’Urgell, amb un gran èxit de participació i aquest any se celebra
per primer cop a les comarques
gironines.

G

astropirineus s’ha convertit en un gran aparador de
la cuina i dels productors
del Pirineus. Amb aquestes jornades, es vol promoure la cultura
alimentària i les noves tendènci-

es, donar a conèixer el patrimoni
gastronòmic i recopilar i difondre
el coneixement de productors,
elaboradors i cuiners. El seu principal objectiu, segons van assenyalar els promotors, és “millorar
la competitivitat, tant dels professionals com de les empreses del
sector”.

L

’acte d’inauguració es va fer
al Palau d’Esports i Congressos d’Alp i va anar a càrrec del
director del Gastropirineus, Francesc López. També hi havia l’alcalde del municipi i president del
Consell Comarcal de la Cerdanya,
Ramon Moliner, i l’alcalde de Puigcerdà i vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira. En
l’acte, es va destacar la consolidació de les jornades i la importància de la gastronomia com a sector capdavanter.

Invertir en empreses de
nova creació permet ajudar
a impulsar el teixit econòmic
i a obtenir beneficis fiscals
Aquest diumenge, reservi el seu exemplar

Preocupació entre les entitats culturals catalanes afectades per la
reclamació del Govern espanyol
perqu`es pagui l’IVA de les subvencions rebudes els últims exercicis.

Fa uns dies explicàvem que arran
de l’enderrocament exprés de
la casa okupa La Chispa alguns
gats es van haver de rescatar. En
concret, un parell de cadells, a
través de l’entitat Progat, han estat adoptats per una família lleidatana. I per donar fe de la seva
integració, els nous propietaris
van penjar un vídeo on es veien
els dos cadells jugant. A primer
cop d’ull semblaven una mica entremaliats, però potser és perquè
s’estan adaptant a un nou espai...
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