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«La salut depèn d’un
mateix, no de l’Estat. Hi ha
molts pacients que no es
presenten a les cites»

BOI RUIZ

CONSELLER DE SALUT

Creixementmoltmoderat
L’avantatge de tindre una economia fortament basada en el sector primari és que
les crisis s’acusen menys que en altres economies més dependents del sector indus-
trial o del terciari i es poden resistir millor els temps durs. Així ho interpreta el ca-
tedràtic d’economia de la UAB Josep Oliver al seu anuari econòmic comarcal del
2011, que va presentar dilluns passat i en què destaca que l’economia de Lleida ha
aguantat bé en els últims anys, amb un creixement durant l’última dècada del 2,8
per cent, per sobre de la mitjana catalana, que s’ha quedat en l’1,9 per cent perquè
a la resta de províncies catalanes han viscut amb més cruesa la crisi industrial i
l’aturada de la construcció. Aquí, a Lleida, com ja havien apuntat altres economis-
tes, estem al final de l’onada i els efectes, tant els positius com els negatius, hi ar-
riben més esmorteïts: ni creixem tant com la resta de Catalunya en temps de bonan-
ça, ni hem caigut tant quan han arribat les vaques magres; estem arrelats a la terra
en tots els sentits i, de fet, la indústria a Lleida s’ha caracteritzat per un baix crei-
xement.

De cara al futur, les previsions del professor Oliver volen insuflar optimisme perquè
confia que a finals de l’exercici o a començaments del 2012, si es resolen els proble-
mes de confiança dels mercats i si la política europea afavoreix el refinançament de
les institucions financeres, podem entrar en una fase de creixement i xifres positi-
ves en l’economia. Però, de moment, admet que les previsions en l’àmbit català no
són per tirar coets, com no ho van ser en l’exercici passat, amb un pírric creixement
d’una dècima a Catalunya i dos a Lleida. Per a aquest any, les tendències s’inver-
teixen i l’economia de Lleida creixerà una dècima menys que la de Catalunya, un
0,6 davant d’un 0,7. S’ha millorat respecte a l’any anterior perquè han funcionat bé
les exportacions i perquè ha sigut un bon any turístic, però que ningú llanci les cam-
panes al vol perquè amb aquestes xifres continuarem sense crear ocupació, cosa
que hauria de ser la principal assignatura dels nostres governants, i podríem parlar
d’un creixement vegetatiu. Continua faltant un motor que serveixi per rendibilitzar
el nostre sector agrari, per crear valor afegit amb el que produïm i capacitat per
col·locar-ho als mercats exteriors.
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Pessimisme crònic
EL PESSIMISME s’ha tornat
crònic a Catalunya.Així ho de-
mostra almenys el baròmetre
del Centre d’Estudis d’Opinió
fet públic ahir, segons el qual,
el 84 per cent dels ciutadans
d’aquest país estem convençuts
que la situació econòmica de
Catalunya és dolenta o molt do-
lenta, davant de només un 6,9
per cent que creu que és bona.
El pitjor és que, a més, hi ha un
38 per cent de ciutadans (el per-
centatge més alt) que estan con-
vençuts que la situació empit-
jorarà en els pròxims mesos. Si
la pregunta és sobre la situació
de l’economia espanyola en ge-
neral —aquí podríem veure un
raig d’esperança respecte a Ca-
talunya—, la cosa empitjora,
perquè el 94,3 per cent dels en-
questats creuen que la cosa es-
tà malament o molt malament.
Tampoc tenim gaire bona opi-
nió de la situació política per-
què, malgrat l’optimisme del
Govern i de les successives vic-
tòries de CiU en les eleccions
catalanes i les municipals, el
42,5 per cent dels catalans cre-
uen que la cosa no ha millorat
respecte al tripartit i el 31,5 afir-
ma que està pitjor. Només un
23,3 per cent dels enquestats
afirmen alegres que les coses
han millorat en la política cata-

lana respecte al passat immedi-
at. De nou la llum es fa a Cata-
lunya quan comprovem que la
situació política a Espanya es
veu molt pitjor: el 92 per cent
dels enquestats creuen que la
situació és dolenta o molt do-
lenta. Per quina via s’assaben-
ten aquests pessimistes ciuta-
dans catalans que les coses van
tan malament? Pels mitjans pú-
blics de la Generalitat, en el cas
de la tele i la ràdio, i per LaVan-
guardia, en el cas de la prem-
sa. No sé si hi ha relació entre
causa i efecte.

JUANCAL
LAPEIXERA

Els catalans no tenim

gaire bona opinió

de la situació política

del país, perquè el

42,5 per cent creu

que no ha millorat

❚ L’edifici emblemàtic del Campus de Cappont
acull avui la inauguració del 14è congrés d’intel·li-
gència artificial que organitza l’associació catala-
na ACIA, amb el seu president al capdavant, Vi-
cenç Torra. Lleida reuneix així els especialistes
d’aquest sector, que ahir va perdre un dels seus
creadors, John McCarthy, que va jugar la primera
partida d’escacs per ordinador entre científics.

Lleida acull un congrés
d’intel·ligència artificial

tecnologia

PASSARÀAVUI LES PERLESDELDIA

«El malalt necessita
contacte físic; cal
trencar distàncies
i tractar-lo com si
fos un familiar»

«Es va parlar del miracle
d’Espanya i avui ningú vol
estar així. Al no controlar la
despesa, perd independència»

NICOLAS SARKOZY

PRESIDENT DE FRANÇA

JOAQUIM BARRAQUER

OFTALMÒLEG I CATEDRÀTIC DE LA UAB

Drogues
SUPOSOQUE cadamoment de
la vida és històric per alguna raó
o altra.Ami m’ho sembla el que
estem vivint ara i enumeraré no-
més algunes de les coses que em
criden l’atenció.

ETAdiu que deixa les armes i,
tot i que Rajoy (que m’està sor-
prenent en positiu) sembla que
reacciona pensant en la pau,
l’ideòleg de la dreta guerracivi-
lista, Pedro J., diu al seuTwitter
que “no s’alegra de la fi dels as-
sassinats”. Ja ho deia la setma-
na passada,ETA existirà fins que
Espanya (lamés radical) vulgui i,
si no, donem temps al temps.

Gaddafi, amb qui els líders eu-
ropeus es feien fotos fa dos anys,
és bombardejat per l’OTAN,que
només tenía permís per destruir
equipamentsmilitars. I la turba li
fot un tret al cap davant de les
càmeres dels telèfonsmòbils.Ara
es jutjarà un d’aquests revolucio-
naris i potser el penjaran i tot.
Mentrestant, aTunísia fan unes
eleccions on l’islamisme guanya
terreny. Que tremolin les zones
turístiques de la costa. La prima-
vera àrab els porta cap a l’inte-
grisme. I ja veurem com en serà,
de democràtic.

El PSC va perdut i alguns
creuen (especialment als diaris de
Barcelona) que el líder que els

orientarà és Àngel Ros.Potser sí,
però això de la política, i dins dels
partits encara més, és una cursa
de fons i em sembla que Ros fa
dies que està esprintant.A veure
com està de pulmons. Si arriba a
dirigir el PSC,una cosa que ha de
tenir molt clara és que avui to-
thom vol ser milionari, per això
el 20-N guanyarà el PP,perquè al
ciutadà de base li sembla que la
dreta el farà milionari.Visca!

El Llevant és líder de la Lliga
de futbol. El Lleida de bàsquet fa
sis partits que no perd.La crisi ha
costat dos bilions d’euros, men-
tre que la gentmés humil les pas-
sa cada diamésmagres.Els bancs
són víctimes de la seva política de
foment de l’especulació.No hi ha
bolets, ningú compra llibres per
llegir i un satèl·lit perdut pot cau-
re damunt nostre. Hi ha alguna
cosa més, però se m’acava l’es-
pai.Total, que elmillor que es pot
fer és una passejada per l’exposi-
ció sobre drogues que hi ha a la
Fundació La Caixa, a l’avingu-
da Blondel.Una lliçó d’anatomia
i de realisme que ens pot ajudar,
i molt, a tocar de peus a terra i no
oblidar que el dia a dia és molt
més important que l’opinió d’un
tertulià, un articulista o qualse-
vol titular. I la història, que vagi
fent el seu camí.

CARLES PORTA
LAPINZELLADA


