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Una diputada amb carnet
L’exalcaldessa de Ripoll Teresa Jordà acaba cedint i es treu el carnet de cotxe

EL 9 TV dedica
un programa als
cuidadors de malalts
El programa Angle obert
d’EL 9 TV i EL 9 FM d’aquest
dimarts es dedicarà a la
dependència des de l’òptica
de les persones cuidadores. Hi intervindran, com a
ponents, Joan Font, Maria
Carme Bover, Dolors Collell
i Josep Casanovas, tots ells
cuidadors de persones amb
dependència de perfils diferents. Jordi Molas i Agustí
Danés faran de presentadors.
El programa s’enregistrarà
a 2/4 de 7 del vespre a la seu
d’EL 9 NOU i està obert al
públic. L’emissió es farà a 2/4
de 10 del vespre.
Vic

Ripoll
Ruth Espuny

I un bon dia la diputada
ripollesa al Congrés de
Madrid, Teresa Jordà (ERC),
es va cansar d’esperar trens,
autocars i demanar favors a
coneguts i amics perquè la
portessin d’un lloc a l’altre.
Per això dimarts passat es va
examinar, per segona vegada,
de les pràctiques de cotxe i ja
té carnet de conduir. “Estic
molt contenta! M’he tret un
gran pes de sobre”, deia emocionada Jordà.
Mentre era alcaldessa i
regidora el problema no era
tan greu, però des que és
diputada la cosa ha canviat.
“Els divendres normalment
faig territori gironí i per
una banda no tinc tren i per
l’altra l’autocar que surt de
Ripoll em deixa a Girona”,
explicava, “i des d’allà he
d’anar a visitar diversos
pobles”. Fins ara tirava de
favors de diversa gent que
li acostaven: “M’han fet de
taxi periodistes, policies,
membres de la brigada municipal i amics, i m’he quedat
a dormir a mil cases de tot

Teresa Jordà, amb cara de satisfacció, mostra les claus del cotxe

arreu”, deia Jordà, “per tant,
treure’m el carnet de conduir
és com un homenatge a tota

aquesta gent que m’ha ajudat
durant aquests anys”.
Jordà havia dit mil vegades

que es trauria el carnet “i
per culpa d’això he pagat un
munt d’apostes a amics”, deia
rient, però un dia de l’any
passat va tornar a fer el cop
de cap. Va aconseguir treure’s la teòrica a la primera,
però la pràctica a la segona.
“El problema va ser que vaig
fer moltes pràctiques però
dilatades en el temps perquè
passo bona part de la setmana a Madrid”, explicava. El
primer examen de pràctica
el va fer el dimarts 11 de
març. “No em poso massa
nerviosa per res, però aquest
dia la cama esquerra m’anava
boja!”. Total, quan va acabar
el recorregut, l’examinador
li va dir que no la podia aprovar “perquè resulta que em
vaig saltar dos passos de vianants i un stop no el vaig fer
gaire bé...”. Tothom té una
segona oportunitat i Jordà
la va tenir dimarts passat.
Explicava que l’examinadora que va tenir la va ajudar
a tranquil·litzar-se i això li
va donar confiança. Al cap
d’una estona, Jordà ja era oficialment conductora. Ara té
previst comprar-se un cotxe
“de segona mà, eh!”.

Presenten a Vic
‘Envellir bé’, de
Miquel Vilardell
La Sala de la Columna
de l’Ajuntament de Vic acollirà dijous que ve, a 2/4 de
8 del vespre, la presentació
del llibre Envellir bé, del
Dr. Miquel Vilardell, fins fa
poc president del Col·legi
de Metges de Barcelona. La
presentació anirà a càrrec
del rector de la UVic, Jordi
Montaña, i el regidor de Ciutat del Coneixement, Josep
Arimany.
Vic

Truqueu al 93 889 49 49

Quatre llibres sobre el final de la Guerra Civil
a Catalunya. La sèrie ha estat dirigida pel
catedràtic d’Història Contemporània de la
UB Joan Villarroya. Els capítols recollits en els
quatre llibres han estat escrits pels periodistes
d’‘El Punt Avui’ i per diversos historiadors,
com ara Carles Santacana, Queralt Solé, Adrià
Cabezas, Oriol Dueñas i David Tormo.
Lliuraments a partir del 5 de maig. Recollida a les redaccions d’EL 9 NOU de Vic, pl. de la Catedral, 2;
de Granollers, c. Girona, 34, 1r, o enviament per missatger (5 €).
Els volums es podran comprar individualment al quiosc per 9,95 € els dies 4, 11 i 25 d’abril i 2 de maig.
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