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Manel Cabrera Bartolí va topar frontalment amb un altre cotxe

L’EIXAVUIRO

Mor un home de Vic en
un accident a Castellgalí
Vic

JORDI PUIG

EL 9 NOU

Dani ‘El Rojo’, durant la xerrada

Dani ‘El Rojo’
es posa el
públic a la
butxaca a
Manlleu

Manel Cabrera Bartolí, de
69 anys, va morir aquest
dissabte cap a les 7 del matí
després de patir un accident
a la carretera C-55 a l’alçada de Castellgalí, al Bages,
en direcció a Barcelona. El
turisme que conduïa Cabrera
i un tot terreny van topar de
cara per causes que es desconeixen. El xoc va provocar la
mort de Cabrera, mentre que
el conductor del tot terreny
va resultar ferit greu i va
ser traslladat a l’Hospital de
Manresa.
En l’accident hi van inter-

venir cinc patrulles dels
Mossos d’Esquadra, dues
dotacions de Bombers i
dues ambulàncies del SEM,
i la via va quedar tallada en
ambdós sentits fins passats
3/4 de 8 del matí. Una hora
més tard es va reactivar la
circulació. Aquest és el tercer
accident mortal que es produeix aquest any a aquesta
carretera, una carretera que
aixeca moltes queixes per la
quantitat d’accidents que s’hi
produeixen.
Manel Cabrera, que tenia
tres fills i un nét, serà acomiadat aquest dilluns a 2/4
de 12 del matí a la sala multiconfessional del tanatori

Acceptar
és avançar
Jordi Soler

La presentació
del documental Els anys
guanyats, que
es farà aquest
proper diumenge a L’Atlàntida de
Vic, sobre la vida diària de
Jordi Molas, m’ha cridat
especialment l’atenció i
crec que es mereix una
bona reflexió.
Una persona que als
20 anys pateix una lesió
medul·lar que el deixa sense control al cos del pit cap
avall i tot i així decideix
convertir la seva vida en
un exemple de superació
mereix tota la nostra admiració.
En certa manera ha canviat les regles del joc i ens
està demostrant que tots,
absolutament tots, podem
triar si volem demanar o
donar, gemegar o consolar,
estar aturats o avançar, fer
d’espectadors o d’actors.
Crec que el Jordi ha aconseguit convertir la seva
experiència en una oportunitat per despertar-nos i
fer-nos veure que no tenim
excusa possible. Totes les
limitacions que ens posem
són del tot injustificades.
Per entendre aquesta
capacitat de transformació,
moltes vegades lligada a la
vivència d’una experiència
forta, jo hi veig un factor
clau: l’acceptació. Si som
capaços d’acceptar cada
nou esdeveniment que ens
arriba com un regal en lloc
de com un entrebanc les
coses poden començar a
canviar al nostre entorn.
Si en canvi ens acomodem
en la queixa, la passivitat,
la por i la justificació perpètues només donem una
opció a la gent que ens
envolta. Acceptació cap a
la nostra decisió.

de Vic. La família de Cabrera
regenta la botiga Setí, situada a la plaça Major de Vic.
A les carreteres d’Osona
i el Ripollès s’han produït
aquest any dos accidents
de trànsit mortals. Al mes
d’abril Pere Pastoret, de 89
anys, va morir a Vilallonga
de Ter quan va bolcar el seu
cotxe per un marge de tres
metres d’alçada, i al maig un
motorista de l’Hospitalet de
Llobregat de 40 anys va morir
en topar amb un tot terreny
a Vilanova de Sau. Cabrera
és la tercera persona de les
dues comarques que mor en
un accident de trànsit aquest
2013.

Manlleu

Drogoaddicte des que era
adolescent, atracador de
bancs des de la primera
joventut i uns quants anys a
la presó. És Dani El Rojo, que
dissabte va fer una xerrada a
la sala d’exposicions de Can
Puget de Manlleu, organitzada per l’Associació Músic
Cultural Rock House. El títol
ho deia tot: “Viu!!! Rock and
Roll sense drogues”. I és
que Dani ja no es droga ni
atraca bancs. Ha treballat de
guardaespatlles de gent com
Andrés Calamaro, Rosario
o Messi i, a més, ha escrit
tres llibres autobiogràfics a
quatre mans, juntament amb
l’escriptor i cineasta Lluc
Oliveras.
Dani El Rojo té anticossos
de la sida des dels anys vuitanta. Es gastava uns 70 milions de pessetes a l’any amb
cocaïna i heroïna. Per això
havia d’atracar bancs. Però
també, tal com va dir a la xerrada, “per comprar cotxes de
luxe, per vestir bé i per anar
de putes”. Diu que li agradava ser delinqüent. Però tot
això és història, perquè als
anys noranta va decidir dir
prou a les drogues després de
22 anys: “És un món irreal,
no vius. I si arribes a aquesta
conclusió és fàcil desenganxar-te”. Des de llavors no n’ha
pres mai més. “I no en prenc
perquè n’he abusat”. De fet,
Dani diu que hauria d’estar
mort, però ha tingut sort,
i ho exemplifica d’aquesta
manera: “Als tres llibres
hi surten 150 personatges;
d’aquests, 140 estan morts”.
“Les drogues en si mateixes
no són dolentes”, diu, “però
tenen dos problemes: que
són il·legals i que n’abusem”.
Ara està casat, té dos fills i és
feliç “coneixent gent”.

El ministre Jorge Fernández Díaz
visita la Guàrdia Civil de Vic
Es reunirà amb els familiars de les víctimes de l’atemptat d’ETA
Vic
EL 9 NOU

El Ministre de l’Interior,
Jorge Fernández Díaz, serà
aquest dilluns a Vic per
visitar la caserna de la Guàrdia Civil juntament amb el
director general d’aquest
cos, Arsenio Fernández de la
Mesa. El ministre es reunirà
també, juntament amb la
directora general de Suport
a les Víctimes del Terrorisme, Sonia Ramos, amb els
familiars de les víctimes de
l’atemptat d’ETA a Vic de fa
22 anys, a les quals farà un
petit homenatge.
Aquesta visita s’emmarca
en el fet que el Tribunal
d’Estrasburg hagi anul·lat la

doctrina Parot i això permet
que molts presos surtin de la
presó perquè ja han complert
la pena. Des del Ministeri del
govern espanyol han explicat
que no hi estan d’acord, i per
això des de la Direcció General de Suport a les Víctimes
estan obrint contactes amb
totes les víctimes per explicar la seva posició.
En el cas de Vic, dels tres
terroristes que van atemptar
a la caserna de la Guàrdia
Civil, dos van morir a Lliçà
de Munt i l’altre, Juan José
Zubieta, es podria beneficiar
pròximament de la sentència
d’Estrasburg que anul·la la
doctrina Parot i està previst
que pugui sortir de la presó
havent complert ja la con-

Jorge Fernández Díaz

demna que li tocava, de 1.113
anys i que compleix a Lugo.

Nova jornada de debat
del Procés Constituent,
amb Luis Valenzuela
Membres de les
diferents assemblees d’Osona del Procés Constituent
van participar dissabte al
matí a Can Puget de Manlleu a la jornada de debat.
En concret n’hi havia de les
assemblees d’Osona nord,
Osona est, Osona sud, Vic,
Cabrerès i Lluçanès. Hi va
participar com a ponent Luis
Valenzuela, vicecònsol de
l’Equador a Barcelona, que
va explicar com es va fer el
procés constituent al seu
país. La jornada va servir per
preparar nous actes.
Manlleu
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J.E.

Dilluns, 18 de novembre de 2013

