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ADAPTAT A LA PROTECCIÓ
DE DADES PER

l director de la xarxa d’aeroports d’Aena,
Fernando Echegaray, que durant molts
anys ha dirigit l’aeroport de Barcelona,
ha restat importància a la davallada de
passatgers resgistrada a Girona durant
el mes de gener argumentant que les

dades estan directament lligades a l’«estacionalitat més
gran» que tenen les instal·lacions de Vilobí respecte a
altres aeroports de l’Estat. Echegaray està segur que Gi-
rona recuperarà passatgers amb l’inici de la temporada
turística. Fantàstic. Això és el que no volíem els giro-
nins: que l’aeroport tornés a ser estacional, com havia
passat abans de l’arribada de Ryanair. L’aeroport de Gi-
rona s’havia nodrit des de la seva inauguració l’any
1967 de vols xàrter a l’estiu. A l’hivern, la seva activitat
era nul·la. A finals dels noranta i principis d’aquest se-
gle, el nombre de passatgers va assolir mínims histò-
rics: 490.506 usuaris l’any 1996. La història va canviar el
5 de desembre de 2002 quan Ryanair va operar el seu
primer vol a l’aeroport de Girona. Van ser uns anys
daurats amb un màxim històric de 5,5 milions de pas-
satgers el 2008. Aquell període es va estroncar a partir
de 2011, fonamentalment per tres causes: 1. El nou Go-
vern de CiU va decidir trencar un acord entre el tripar-
tit i Ryanair; 2. La crisi econòmica ha reduït el nombre
de viatges; 3. La necessitat de mantenir l’activitat a la
terminal vella de l’aeroport de Barcelona després que
totes les companyies importants es traslladessin a la
nova l’any 2009 va fer que s’obrissin les portes a les ae-
rolínies de baix cost, que a la major part d’Europa no-
més operen a aeroports secundaris. Es dóna la
 circums tància de que els dos millors anys de Girona
van coincidir amb descensos de Barcelona. A la Ciutat
Comtal no han vist mai Girona com un aeroport alter-
natiu. També sembla que a Aena, malgrat les elevades
inversions realitzades a Vilobí, li va bé així. Tot indica
que l’aeroport de Girona emprèn una nova travessia en
el desert amb l’objectiu centrat només en l’estiu.
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EDITORIAL

L’aeroport de Girona continua en caiguda lliure. El
darrer mes de gener ha estat el pitjor d’ençà de l’arribada
de Ryanair. Els 59.229 usuaris suposen un descens del
82% respecte als 334.417 passatgers que havien passat
per les instal·lacions de Vilobí el gener de 2008.

L’AEROPORT TORNA
A DEPENDRE DEL
TURISME ESTIUENC

AMB LA V DE BERGÉ

ANIMALADES DE CIRC

Thomas Spieker

aquí a dos dies s’inaugurarà el festival internacional de
Circ Ciutat de figueres, un esdeveniment que en no-
més tres anys s’ha convertit en el «més gran esdeveni-
ment circense de la Península i el tercer festival a euro-

pa després de mònaco i París», segons els organitzadors. Però pot-
ser encara té més mèrit que hagi arrelat amb tanta força en tan poc
temps. al marge de l’exemplar suport de l’empresariat emporda-
nès, el festival comença amb la majoria de les entrades venudes,
amb un programa ben atapeït per als cinc dies, i múltiples actes
paral·lels per anar «escalfant» l’ambient: xerrades, exposicions,
presentacions de llibres, fires i concursos d’aparadors, fins al prelu-
di que diumenge, gràcies a la incansable «empordanesitat» d’en
Josep Maria Martorell, portà l’artista xilena Catalina Palma a la
talaia del Castell de Quermançó, per presentar el seu espectacular
número de contorsió davant l’horitzó d’una de les badies més be-
lles del món. Però per si en Genís Matabosch, l’ànima indiscutible
del sarau, no hagués tingut prou feina preparant-ho tot amb mil·li-
mètrica precisió, a les darreres setmanes se li va afegir una altra
tasca, la de defensar la participació dels animals ensinistrats a l’es-
pectacle. sembla que els animalistes, que creixen en nombre, però
sobretot en les fites de les seves reivindicacions, aprofiten el desco-
neixement i la voluntat d’aparentar modernitat d’una classe políti-
ca catalana que, per aparèixer capdavantera i «de disseny», s’apun-
ta a qualsevol «carro». s’han adonat que prohibir les curses de
braus els ha portat vots i encara més titulars quan el govern d’es-
panya semblava que volia reintroduir-les amb la seva declaració de
bé cultural d’interès nacional i –sense esmentar o interferir en mal-
tractaments més «propis» del país com ara l’empaitada d’ànecs de
la festa major de roses– semblen disposats a beneir l’eliminació de
la participació d’animals als espectacles de circ arreu de Catalunya,
tot seguint l’exemple de la capital, que ja fa anys que els ha foragitat
incomprensiblement i injusta. Quina «bestiesa» –i mai millor dit–.
els animalistes no s’aturaran fins que tots ens haguem convertit en
consumidors només de llegums, perquè a la fruita i verdura fresca
també hi ha vida. afirmen, sense saber-ho, que els animals de circ
pateixen. i si no fos així? i si agraïssin poder gaudir sempre puntu-
alment del seu aliment? i si s’ho passessin bé practicant els seus
exercicis? No és condició indispensable que el domador els cuidi i
els respecti a canvi de la seva obediència? Jo recordo amb molt
d’orgull el dia que em van treure les rodes auxiliars de la bicicleta –i
no em diran que l’estat natural de l’home és anar sobre dues rodes
amb uns pedals, oi?–. Crec que està molt bé que algú vetlli per ga-
rantir la dignitat i la salut dels animals, però sense excedir-se.
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Emili Piera

n bon mestre, un que
molts anys després et
fa sentir ple de grati-
tud, és més que un

miracle: una fortuna heretada, un
do. Convé dir-ho en època de pen-
sament únic futboler, quan es
conserven asos de la pilota i es
perden investigadors del càncer i
els programes de frikis recol·lec-
ten adhesions dels qui al·leguen
«interès sociològic» (més aviat so-
ciopàtic), quan, com escrivia fa
poc Fernando Savater, no s’ex-
pressa gairebé cap crítica cultural,
com no sigui en clau de censura
severa al Govern (que no dic que
no ho mereixi), quan es retallen
els diners per a Erasmus i la nos-
tra universitat segueix instal·lada
en el vedat tancat, l’endogàmia i
l’autocomplaença. 

I una mica d’autocrítica? Cau a
les meves mans un curiós llibre en
valencià (irreverent i juganer) ti-
tulat Tragicomèdia a Secundària.
Memòries d’un mestre cremat, de
qui signa Mateu Lluís Vives. Lluís
Vives també va ser, entre moltes
altres coses, pedagog. Aquestes
Memòries no són pròdigues en so-
lucions (ni falta que fa: busquem-
les), però el relat de 35 anys d’ex-
periència docent es llegeix amb
gust perquè l’autor no mira a un
altre costat quan es tracta d’obrir-
se en canal, assenyalar als compa-
nys que abans es deia «sense vo-
cació» i que és més exacte definir
com incapaços de complir les ho-
res de la guàrdia, de la primera a
l’última, als pares criadors de dès-
potes per als quals les raons del fill
estan per damunt de la raó i, per
descomptat, als governs que es
van passant la pilota amb esquers
cridaners (Religió o Ciutadania?)
per compactar clienteles i evitar el
risc d’un plantejament de la qües-
tió. 

Unes Memòries que presenten
amb cruesa una cosa que ja era
evident per a molts de nosaltres:
algunes televisions i polítics pre-
gonen valors que arruïnen en cinc
minuts el que un bon mestre va
construir en tres anys. Que no es
consolin pensant que això no pas-
sarà amb els seus fills: qui aprèn a
fer l’espavilat, queda incapacitat
per a l’esforç i la paciència.
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L’ESCOLA,
AMB CRUESA
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