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que hi ha.

EEl cas Pujol és el terràtremol polític més gran 
que hi ha hagut a Catalunya des de la 
Transició. Sens dubte, la carta de l'expresident 
de la Generalitat en què confessava que ha 
tingut diner sense declarar a l'estranger en farà 
replantejar el judici històric. Ara bé, seria un 
error creure que aquest fet se circumscriu 
només a l'àmbit familiar. Les sospites sobre si 
les irregularitats financeres eren comuns durant
els anys en què Pujol va presidir la màxima 
institució política catalana creixen per 
moments. Per altra banda, difícilment el partit 
que ell va fundar, CDC, es podrà sostreure 
d'aquest cas. Malgrat que la direcció de la 
formació ha reaccionat ràpidament demanant-li 
la renúncia a tots els privilegis i honors que 
tenia, cal no oblidar que el pujolisme n'és la 
base ideològica, i que Oriol Pujol, el seu fill, ara
imputat pel cas ITV, n'havia estat el secretari 
general, i el màxim artífex del gir sobiranista 
que el partit va fer al congrés de Reus del 
2012.

Afectarà al procés sobiranista aquest fet? 
Possiblement no pel que fa a la reivindicació, 
però sí que és possible que els equilibris 
polítics variïn. La davallada electoral de CDC 
es pot accentuar, de manera que altres forces 
poden tenir més pes en el procés. L'ERC 
d'Oriol Junqueras pot adquirir molt més 
protagonisme. Si és així, veurem si hi ha canvis
en el full de ruta o bé es manté el que hi ha.

Activitats
-Dissabte 2 d’agost, xarrada “Catalunya, 
en una cruïlla”, a càrrec de Toni Rodon, en 
el marc del XIV Cicle de Xarrades a la 
fresca. Lloc: placeta de l’església 
Romànica, a les 22.30h. Organitza: 
Associació Cultural L’Espona.
-Divendres 8 d’agost, “Hi havia una 
vegada...”, a càrrec de Mònica Sales en el 
marc del XIV Cicle de Xarrades a la fresca.
Lloc: placeta de l’església Romànica, a les 
22.30h.Organitza: Associació Cultural 
L’Espona.
-Dissabte 9 d’agost, excursió de L’Espona: 
“La Palma d’Ebre, una passejada per 
l’entorn. Excursió i hàbitat de barranc”. 
Visita guiada a aquest bioespai tan 
característic de les terres de secà. 
Recorregut de 3,4km amb set parades. 
Sortida des de l’embassament a les 8h del 
matí. Durada aproximada: 4 hores. 
Després de sopar al darrere de l’església, 
al carrer de Dins, passi del material gràfic 
captat per reviure l’excursió del matí. Serà 
harmonitzat amb música en directe. 
Organitza: Associació Cultural L’Espona. 
Col·labora: Ajuntament de la Palma d’Ebre.
-Del 13 al 17 d’agost, Festa Major d’agost 
a la Palma d’Ebre, amb activitats diverses 
programades. 



El càncer, una lluita que es pot guanyar

Són moltes i molt diverses les reaccions que, en el meu dia a dia, puc apreciar en les
persones davant la paraula càncer, tumor, bony, taca... Uns es queden en estat de xoc,
sense saber què dir; altres comencen a plorar desconsoladament; alguns reaccionen en
forma d’aquella pregunta tan temuda i a la qual no tenim resposta: “Doctora, quant em
queda?”, i, un minoria, més optimista, agafen forces per començar la lluita.
No  us  puc  negar  que  el  càncer  és  greu,  però  els  avenços  científics  han  permès
descobrir molt sobre aquesta malaltia i han aportat moltes armes per lluitar contra ella i
fins i tot vèncer-la. És cert que encara queda per investigar i per fer. Científics, biòlegs,
metges... continuem al peu del canó en el nostre dia a dia per tal de seguir endavant.
Avui dia hi ha casos fatals, que per molt que ho intentem no aconseguim curar-los, ja
que es tracta de tumors molt agressius o que es diagnostiquen massa tard. Però cal
també ser positius, i veure com comptem amb un gran nombre de casos que podem
controlar i fer que esdevinguin una malaltia crònica amb la qual es tracta d’aprendre a
conviure,  no sol  amb ella sinó també amb el  seu tractament.  I  encara que costi  de
creure... molts es curen, sí, es curen i segurament són molts més casos dels que la gent
pot  imaginar;  de  fet,  avui  dia  ja  hem  aconseguit  que  aquests  siguin  la  majoria,
aproximadament un 60%.
Malauradament vivim en una societat  influenciada pels  mitjans de comunicació,  que
sovint  difonen  informació  un  tant  equivocada  o  ens  transmeten  idees  mitjanament
certes.  Quants casos de famosos que han mort per càncer han estat notícia? Si més
no, dels que l’han superat simplement n’han donat una pinzellada o, molts cops ni això.
Som  humans  i  el  nostre  cervell  està  molt  condicionat  a  aquella  informació  que
constantment ens “bombardegen” i que sovint no és extreta de fonts fiables. Avui dia
disposem de moltes armes terapèutiques i de molts recursos que fan que el càncer hagi
esdevingut una malaltia crònica i, fins i tot, en la majoria dels casos, curable.
La paraula càncer no és sinònim de mort, de final de la vida... Significa l’inici d’una lluita
que es pot arribar a vèncer.

Cristina Martí

Si voleu participar-hi posant Reble ens podeu fer arribar els vostres articles:
· Posant-vos en contacte amb qualsevol membre de la junta.
· Per correu ordinari o per correu electrònic.
 Els articles hauran de ser en català, preferiblement en format digital, 
mecanografiats a espai senzill, lletra Arial 10 i en programa Word,
i hauran de tindre una extensió màxima d’una pàgina.
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