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Honoris causa
Hillary Clinton

Berta Romaní

SECRETÀRIA D’ESTAT DELS EUA

PORTAVEU DE LA CAMPANYA CONTRA L’HOTEL VELA

Hillary Clinton ha impulsat una important resolució del Consell de Seguretat
de les Nacions Unides en què condemna la violació com a arma de guerra i demana mesures
urgents contra aquest crim. Clinton va quedar
impressionada d’un recent viatge a la República Democràtica del Congo, on va parlar amb un
col·lectiu de dones víctimes de la violència sexual en zones de conflicte. l

col·lectius veïnals de la Barceloneta
02 Els
que s’oposen a l’Hotel W han rebut la

01

inauguració del gegantí equipament amb una
vistosa protesta i amb un contenciós administratiu que en demana la demolició perquè vulnera la Llei de costes. Sembla una petició utòpica, però almenys han palesat la repulsa a un
model de Barcelona pensada per als turístics rics
però que gira l’esquena als veïns. l

Mercat de valors

l’oracle

CARME CROS. Regidora del PP de Cambrils
Ves per on, els regidors del Partit Popular a Cambrils s’han afegit a la resta dels
grups polítics del consistori per retirar a Franco el títol d’alcalde honorífic de la
localitat. Com molts pobles durant el franquisme, el nom del dictador encara esquitxava la memòria d’aquesta vila. La decisió de Carme Cros, veu cantant dels
populars a l’Ajuntament, va sorprendre positivament els altres grups municipals.
Tota una lliçó per a altres dirigents del seu partit… i per a Joan Laporta. l
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«Rajoy renuncia al pulso y deja
a Camps que tome sus medidas»
‘EL PAÍS’. 1-X-2009. PORTADA.

«Rajoy pressiona Camps en
una reunió secreta a Conca»
‘EL PERIÓDICO’. 1-X-2009. PORTADA.

A L’INREVÉS DE LAPORTA, HA RECOLZAT LA RETIRADA D’UNA DISTINCIÓ A FRANCO

JOAN SAURA. Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya

C

«Quin tostón!», va escriure Joan Saura en un SMS adreçat al diputat Jaume
Bosch. Ja sabem que el president José Montilla no és allò que se’n diu unes castanyoles, però Saura tampoc no és d’aquelles persones que es conviden per animar
una festa. No és greu, però enviar missatges frívols pel mòbil no dóna una bona
imatge dels membres del Govern. I, en tot cas, és impropi que un conseller de
l’Executiu es dediqui a jocs d’adolescents. l
UN MEMBRE DEL GOVERN HA DE SABER ESTAR A L’ALTURA DEL SEU CÀRREC

Coneixent Rajoy, és possible que tots dos titulars tinguin part de raó
i que el president popular hagi exercit de bon gallec i, mentre amb una
mà donava copets a l’esquena a Francisco Camps, amb l’altra li clavava empentes cap al precipici. Al capdavall, el president valencià ha
estat un puntal per a la supervivència política del líder pepero.

Modèstia a part

Cruyff, seleccionador?

JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI. Conseller delegat del BBVA
El conseller delegat del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, deixa l’entitat acollint-se
a la jubilació anticipada. La voluntat de Francisco González de continuar en la presidència ha barrat els seus desitjos de pendre-li la cadira. Però se’n va ben resguardat: cobrarà una pensió de 3 milions d’euros l’any. Si es compara amb el que ha saquejat Fèlix Millet, pot semblar poca cosa, però per fer una excursió de jubilats a Dubai ja en tindrà prou. Per què no es comença l’augment d’impostos amb gent així? l
QUAN ES POSARÀ ORDRE EN ELS SOUS ESCANDALOSOS D’ALTS EXECUTIUS?
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VÁCLAV KLAUS. President de la República Txeca
Klaus, líder de la dreta txeca, ultraconservador i euroescèptic de l’escola d’Aznar, intenta ordir tota mena de maniobres per tal de no haver de ratificar el Tractat de Lisboa, que ha estat aprovat pel seu Parlament. Ara 17 senadors de la seva corda han presentat un recurs sobre aquest projecte de carta europea que
diuen que «posa en qüestió la sobirania txeca». El president ja ha dit que no
sancionarà el tractat fins que el tribunal no s’hi pronunciï. l
KLAUS HA APRÈS DEL PP EN L’ART DE RECÓRRER AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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La pela és la pela

Menjacocos

● ● «Atès que ha estat confirmada la inscripció per part de la

vostra policia local al curs de caporal de policia, us informem
que per un error material en l’edició de la convocatòria hi constava, al preu de la matrícula, 1.123,63 € en lloc de 1.123,65 €, que
és el que hauria d’haver constat.» Amb aquesta comunicació,
el Departament d’Interior reclama a l’Ajuntament de Figueres dos cèntims d’euro. Segons el secretari general d’Interior,
Joan Boada, la reclamació no ha tingut cap cost perquè s’ha fet
a través de correu electrònic i, a més, entén que és «un exercici de
transparència». L’alcalde de la ciutat, el convergent Santi Vila, se’n fotia
fa uns quants dies des del seu bloc digital: «He ordenat reparar el deute ràpidament! No voldria
que el Govern de Catalunya tingués problemes de tresoreria per incompliments fiscals de la
meva ciutat». l

● ● Ha causat una gran sorpresa l’anunci

que la Federació Catalana de Futbol va al
darrere de Johann Cruyff per tal que aquest
accepti el càrrec de seleccionador de Catalunya. Sorpresa per a tothom menys per
als lectors d’EL TRIANGLE, que en l’edició 934, del 7 de setembre passat (fa quasi
un mes), ja avançava en un confidencial que el nou president de l’FCF,
Jordi Casals, havia donat ordres al seu equip de treballar amb vista a
la contractació de l’exfutbolista holandès. Serà el proper seleccionador
català? Això encara no ho sabem, perquè la resposta final la té només
Cruyff, i dins del seu cap encara no hi tenim talps. l

Kaproblema

