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Los mejores jugadores de dardos de Europa en Tarragona

Nen o nena
L es clíniques especialitza-

des en fecundació impulsen
una iniciativa perquè sigui

legal triar el sexe del futur nadó.
Les tècniques reproductives per-
meten avui en dia predetermi-
nar si es vol nen o nena. A Espa-
nya, però, la llei no autoritza ma-
nipular els sistemes de fecundació
per orientar el sexe del fill. El de-
bat està obert. És evident que
sempre hi ha hagut gent que ha
volgut intervenir en aquesta ma-
tèria. Hi ha fins i tot pràctiques
per encarrilar la tria. Per exem-
ple, la proximitat del coit a l’ovu-
lació varia el càlcul de probabi-
litats de cada sexe. El sistema no
és massa fiable i l’última parau-
la és de la providència, que és
com dir de la natura, molt sàvia.
Jo sóc del parer que sigui el que
Déu vulgui. Per no semblar mas-
sa antic he anat a buscar l’opinió
de Santiago Deixeus i Trias de
Bes. «Hi estic en contra», diu
l’eminent ginecòleg. I remata:
«Refuso les frivolitats en medi-
cina, les coses superficials. Els
costums canvien, l’ètica no.»

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E l psicòleg Abraham Maslow va teoritzar fa
60 anys sobre la jerarquia de les necessitats
humanes. La seva famosa piràmide explica

com, a mesura que es satisfan les necessitats més
bàsiques (part inferior de la piràmide), els éssers
humans desenvolupen necessitats i desitjos més
elevats (part superior). És una lluita que ens acom-
panya sempre, una motivació aspiracional que
ens apropa a l’autorealització personal.

ElBrasilésunpaísdegairebé200milionsdeper-
sones, dos terços de les quals, fa només vint anys,
vivien en situació de pobresa. Avui, però, només

un de cada tres brasilers es pot considerar pobre.
El país ha fet un gran canvi gràcies a l’estabilitat
política assolida la dècada dels noranta, que va
implantar un model de creixement econòmic for-
tament basat en el consum i unes polítiques so-
cials ambicioses. La combinació va permetre fer
progressar milions de persones que van veure mi-
llorar les seves necessitats i desitjos a mesura que
sortien de la pobresa.

Aquestes millores, però, també han portat més
consciència democràtica, més sentit reivindica-
tiu i menys tolerància a la corrupció. I és clar, ara
que l’actual model econòmic del Brasil s’esgota i
posa en qüestió la continuïtat de les millores, els
brasilers surten al carrer. Volen un canvi de mo-
del –més productiu i més just– que continuï de-
mocratitzant el benestar i posi fi a la corrupció.

Les protestes del Brasil
GUSTAU ALEGRET
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■ El Palau de Congressos acoge hasta hoy el XI Campeonato pre-
sencial Walde, en el que compiten los mejores jugadores de dar-
dos europeos. El programa de hoy empieza con la competición de

Equipos a los que se le s aplicará handicap para dar más emoción.
El momento culminante llegará con las finales TOP 8 y TOP 16 y la
jornada acabará con el Walde Cup Cricket FOTO: CRISTINA SABATÉ
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Josep Maria Folch
Propietario de Yamalube
Folch
El tarraconense busca su octa-
va corona en las 24 Horas de
Motociclismo de Montmeló. Su
equipo es el más laureado de la
parrilla de salida. P 52
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Amancio Ortega
Fundador de Inditex
El creador de Zara, entre otras
marcas textiles, tendrá que pa-
gar a Hacienda 32,78 millones
de euros por irregularidades en
sus declaraciones de la Renta
en 2001, 2002 y 2003. P 34
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22%EL DATO de la demanda energética cubrió la energía nuclear en el
mes de junio seguida por el 18,9 por ciento de la eólica.

Corresponsal als EUA
@GustauAlegret

Dani Forcadell Lo Delta té un delicat equilibri entre natura i humanització. Menys aigua als canals o al
riu el malmetrà per sempre. pic.twitter.com/dDc7440IXo @daniforcadelldel día

Xavier Filella
President del Centre de
Lectura de Reus
El ateneo reusense ha sido galar-
donado con el Premi Nacional de
Cultura, en reconocimiento a
la actividad cívica y cultural que
desarrolla la entidad. P 16
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Luis de Guindos
Ministro de Economía
Las empresas podrán comercia-
lizar sus productos y servicios en
todo el territorio estatal con
una sola licencia administrativa,
emitida por cualquiera de las
comunidades autónomas. P 29

�

�

=

TAULA DE REDACCIÓ

El alcalde de Lleida, Àngel Ros,
estuvo ayer en Tarragona de in-
cógnito para ver los Focs. El al-
calde, que se recupera de una
reciente intervención cardíaca,

estaba acompañado por unos
amigos con los que cenó en el
restaurante Leman de la Rambla
para acudir posteriormente a
contemplar el espectáculo pi-

rotécnico. La figura de Ros fue
ayer muy vituperada en las Te-
rres de l’Ebre por la decisión de
sus ayuntamiento de apoyar el
plan hidrológico del Ebro.

El alcalde de Lleida, de incógnito para ver los Focs
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