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GERARD GUIU RIBÉ
AVE LLEIDA!

Salut mundial
ELS SERÉ franc. Penso fer ressò en aquesta columna de tota
iniciativa original, pionera i positiva que m’arribi, a veure si pot
contagiar Lleida de bones idees. Fa poc els parlava de la plataforma de llogar hotels per hores. Aquest cop es tracta d’uns
30 metges de reconegut prestigi de Barcelona que s’han associat per atraure pacients de tot
el món i inversions per a la investigació. Han volgut posar de
manifest l’excel·lència mèdica
de Catalunya. Quants cops hem
sentit que una família busca diners per anar a operar-se als Estats Units, com si fos el paradís
miraculós? No cal marxar, a casa nostra fem bé les coses.
Si cada any 70.000 russos van
a Munic o a Israel per sotmetre’s
a una intervenció quirúrgica, per
què els nostres metges, sota una
marca única, no poden competir i aconseguir que vinguin
aquí?
El Barcelona Internacional
MedicalAcademy (BIMA) és el
nom de la iniciativa, fruit de la
suma de reconeguts metges, com
el seu president, el doctor De
Lacy, cirurgià digestiu; el cardi-

òleg Josep Brugada, l’oftalmòleg Borja Corcóstegui, els oncòlegs Josep Tabernero i Jaume
Mora; el cirurgià plàstic Jorge
Planas, etc.Amb el braç executor de la directora general Mireia Garcia, crec que és un gran
projecte i que podem arribar a
crear una marca Salut a escala
internacional.

No només hem de ser
coneguts pel Barça, la
Sagrada Família o la
dieta mediterrània
No només hem de ser coneguts pel Barça, les Rambles, la
Sagrada Família de Gaudí o la
dieta mediterrània, que està molt
bé, sinó que cal reivindicar un
sector del qual som referència
internacional.
Ara bé, com sempre, primer
ens ho hem de creure nosaltres
mateixos. I com va dir la cantant
d’òpera nord-americana Beverly Sills: “Pot ser que et decebis
si falles, però estàs perdut si no
ho intentes.”

PEP MÒDOL
MY WAY

Mohamed Merah
FAN MOLT malament alguns
polítics francesos de tirar-se els
trastos al cap a causa del jihadista abatut a trets a Tolosa de
Llenguadoc, ara dita Toulouse,
per esgarrapar un grapat de vots
a les properes eleccions. Sense
anar més lluny, la senyora Marine Le Pen ja ha anunciat que
cal començar el “combat” contra el fonamentalisme i Sarkozy (com si ell es digués Dupond)
ha deixat anar alguna que altra
picada d’ullet a la xenofòbia.A
tot això, tots els candidats s’acusen mútuament de trencar el dol
per utilitzar la tragèdia de forma partidista. Si continuen per
aquest camí poden prendre mal
tots plegats i nosaltres, veïns de
sota, de retruc.
Farien bé, en canvi, de preguntar-se què és el que ha passat exactament, el perquè ha
succeït, quines són les causes
que han provocat el fet i que cal
fer perquè no es repeteixi un
aparent sense sentit com el viscut. De primeres haurien de rebaixar el to xovinista respecte
a l’eficàcia dels seus serveis secrets que són responsabilitat directa de la Presidència, per molt
que orgànicament depenguin
del ministeri de Defensa. No es
pot entendre que un ciutadà
francès que cobra un subsidi de
400 € pugui viatjar a l’Orient,
acumular un arsenal d’armes,
comprar vehicles i convertir-se

en un soldat d’Al-Qaeda sense
que la totpoderosa DGSE ho ignori, entre altres coses perquè
d’algun lloc surten els diners per
finançar la banda. Ningú es pot
creure que un subjecte sol pugui actuar sense tenir mitjans
econòmics i algun tipus d’organització que l’empara. Aquest
problema ho és, però no el principal.
Era Mohamed Merah un sociòpata aïllat o el resultat d’un
fracàs de les polítiques d’integració als suburbis francesos?
Vivia al barri de Les Izards, un
més dels indrets de les banlieus
de les grans ciutats, on s’amunteguen fins a un 90% d’emigrants o fills d’emigrants en els
quals es viu del subsidi, els petits furts i el tràfic en petita escala. Merah era francès però fill
d’algerians i criat sense estudis en els anomenats, segons la
terminologia oficial, barris sensibles (gran troballa literària per
a no dir gueto miserable, com
llegia en una crònica brillant),
indrets amb biblioteques buides, carrers bruts, cases plenes
d’esvorancs i tres botigues atrotinades per la desídia i els freqüents robatoris. Merah va fer
el camí: carrer, furt, presó, Afganistan, per tornar, matar i declarar en nom d’Alà, justament
abans de morir, que se sentia
“orgullós de posar França de genolls”.
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CDC, avís per a navegants
“Del congrés, CDC en surt amb un compromís sagrat amb el país, el de lluitar contra la crisi i l’empobriment de Catalunya per aconseguir aixecar-la i fer-la progressar, perquè serà principalment per això pel que se’ns jutjarà”, va avisar Artur Mas
en l’acte de clausura del setzè congrés del partit celebrat a Reus, en què ha cedit el
testimoni de la secretaria general a Oriol Pujol i ell ha passat a ocupar el càrrec de
president. Sens dubte, el congrés marca un full de ruta clar per als nacionalistes,
que és, al mateix temps, un avís per a navegants del centre de la Meseta. Catalunya
en el seu conjunt i Convergència, com a partit que ha liderat des de les urnes la recuperació de l’autonomia després del franquisme, estan intentant, des de fa dècades (igual que el PSC, ERC i ICV en les seues dos legislatures al capdavant de la Generalitat) trobar l’encaix a Espanya sense aconseguir-ho. Cada pas d’autogovern o
de reafirmació de la nació catalana que s’aconsegueix topa amb una infinitat de traves socials, polítiques i legals des dels entramats de l’Estat. I aquests pals a les rodes ens han anat empobrint i limiten les nostres històriques capacitats d’innovació
i progrés. En aquest punt mort en què ens trobem, CDC ha decidit plantar-se i advertir que cal avançar en un o altre sentit perquè la precarietat financera està ofegant el país. Els ciutadans decidiran si acompanyen el partit en aquest viatge i com
conduiran la barca amb un rem cap a Ítaca i l’altre de la mà del Partit Popular. Però el que és clar és que les cartes són sobre la taula i això posa fi a una ambigüitat
històrica en aquest partit.

Bones notícies per a Alguaire
La companyia Thomas Cook, que aquest hivern ha donat vida a l’aeroport d’Alguaire amb els vols xàrter des de les Illes Britàniques amb destinació a les pistes d’esquí d’Andorra i Baqueira, va anunciar ahir al nostre diari que el 2013 complementarà la temporada d’esquí amb la de vols setmanals a la primavera per practicar esports d’aventura a Lleida. Bona notícia, sens dubte, que ha de servir d’impuls per
continuar apostant per aquestes instal·lacions i dotar-les del negoci suficient.
Alfredo Lamana Ramírez director comercial.
Antonio Herrera Dorado gerent d’impressió.
Josep Pon i Botarda cap de publicitat.
Eva Miranda i Cos cap d’administració.
Rosa Reig Crusells cap de relacions externes.
Carles Duran Codina cap de producció.
Joan Clivillé Figueras cap de manteniment.
José Antonio Negredo Morcillo cap de sistema.
Ferran Perdrix Sapiña cap de R+D.
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Milan-Barça,
primer assalt de
quarts a San Siro

Vaga general
contra la reforma
laboral del PP

Quinze companyies de
dansa competeixen
a la Llotja

❚ El Barça camina ferm cap a la
seua cinquena Champions, la
tercera de l’era Guardiola, però
per entonar la victòria encara li
queden uns quants esculls. El
primer, dimecres a San Siro contra el Milan en l’anada de quarts.

❚ Els sindicats han convocat
per dijous la primera vaga general contra la reforma laboral
del Govern de Mariano Rajoy,
a l’entendre que fa un pas enrere en els drets dels treballadors.

❚ La Llotja acull dissabte l’espectacle The Best On, amb 15 companyies de dansa professionals
europees que tindran la possibilitat de mostrar la seua peça a
l’escenari i competir per guanyar un premi de 8.000 euros.

