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Elsmissatgers
del pacte fiscal
A CDC tenen clar que
el pacte fiscal és la
gran aposta de la
legislatura i en el seu
congrés van decidir
que un grup de
dirigents portessin la
bona nova del pacte
fiscal per totes les
agrupacions per
explicar, convèncer i
també mobilitzar. A
Lleida, són una
desena els dirigents
encarregats d’explicar
la postura de la
direcció del partit a
militants i votants, i
algun reconeixia que,
com van les coses, a
més d’explicar el
pacte, han d’anar
preparant la seua
gent per al possible
avanç electoral.

Ovació per a un
diputat del PP
No és normal que
tot el Parlament de
Catalunya ovacioni
un diputat del PP,
però ahir Rafael
López es va emportar
l’aplaudiment de tota
la cambra després
d’haver superat un
càncer.
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Amb tantes retallades a la sani-
tat pública, arriba un moment
que gairebé et sap greu posar-
te malalt. Llegeixo al darrer lli-

bre de Julian Barnes, Pulsacions, una re-
flexió interessant respecte de com a la
gent no li agrada fer perdre el temps al
metge. “Així, doncs, en teoria, anar al
metge és una situació en què sempre se
surt guanyant t’ho miris com tu miris:
tant si surts havent-te confirmat que
estàs sa com si és cert que no has fet
perdre el temps al metge.”

En aquest context, trobo un encert que
el Govern hagi designat com a nou dele-
gat de Salut a Lleida un psicòleg i psi-
quiatre, Josep Pifarré.Això és justament
el que ara mateix necessita el país:
psicòlegs i psiquiatres. Més que no pas
polítics, darrerament tan desprestigiats,
i economistes, que no toquen vores, mal-
grat monopolitzar en els últims temps
l’opinió pública. Sorprèn que, tips de dir-hi la seva, no
n’hi hagi ni un capaç de trobar la fórmula (de prescriu-
re la recepta, seguint amb símils mèdics) per treure’ns
del pou, més enllà de constatar que la nau va a la de-
riva i amb una via d’aigua més grossa que la del cente-
nari Titanic, sense que s’albiri en l’horitzó l’esperança

de cap port. Un facultatiu especialitzat
en trastorns del terrat és el que precisa
en efecte la nostra societat en l’hora pre-
sent. O potser directament un bruixot,
com l’anomenat Keita que anuncia els
seus serveis en uns fullets volants posats
a l’eixugaparabrises dels cotxes aparcats
pels carrers lleidatans i de qui suposo que
es deu estar fent el cuscús en aquests mo-
ments d’incerteses i neguits, tan perso-
nals com col·lectius.

El Maestro Keita, com signa el referit
“Gran vidente especialista en todo ti-
po de problemas y dificultades”, ignoro
si parent del futbolista Seydou Keita i
del cantant Salif Keita, es defineix com
a mag amb poders naturals, ràpid i efi-
caç, acreditant 27 anys d’experiència.
Promet resoldre els casos, per difícils que
siguin, amb una garantia del cent per cent
i abans d’una setmana. Seriós i compe-
tent, especialista en “trabajos ocultos”,

reconforta els cors dels decebuts amb la vida, retorna
la persona estimada, assegura la fidelitat de la pare-
lla, guareix el mal d’amors i la impotència sexual. Llàs-
tima que no digui res dels ulls de poll o la faringitis,
però no puc negar que el reclam final resulta prou se-
ductor: “Verás a tus enemigos de rodillas.”

La febre viatgera del
síndic de greuges, que
ha visitat 20 països en
dos anys, no sembla
justificada ni per la
seua funció ni per la
situació del país.

Rafael Ribó

El conseller d’Interior
ha d’evitar problemes
com el dels bombers
de Sort, que no poden
proveir-se de gasoil
perquè la gasolinera
no cobra.

Felip Puig

Ha estat reelegit pre-
sident del Col·legi de
Farmacèutics per qua-
tre anys més a l’en-
capçalar l’única candi-
datura que s’hi ha
presentat.

Josep Aiguabella

El rector de la Mercè,
a la Mariola, ajuda a
través de Càritas Par-
roquial els necessitats,
que, amb la crisi eco-
nòmica, s’han multipli-
cat a Lleida.

la imatge
deldia
Càritas, cada cop
més necessària
La tasca social d’entitats
com Càritas ja és
imprescindible, ja que
s’ha convertit en l’única
sortida per a molts dels
afectats per la crisi per
poder, simplement,
subsistir. A la foto,
repartiment d’aliments
a la parròquia de la
Mercè.

LLEONARD DELSHAMS

‘Mens sana incorpore insepulto’

Joaquín Millán
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l’ascensorprivat

Trobo un encert
que el Govern hagi
designat com a nou
delegat de Salut a
Lleida un psicòleg
i psiquiatre

Rosendo Manrique
Resaltado


