
“Nedo amb ulleres fosques 
per no veure els taurons”

david Meca  
Diversos cops Campió del món de natació en aigües obertes

DE CUA D’ULL Rosa Peroy 
@RPeroy

Meca (Sabadell 1974) va venir a Torrefarrera di-
jous passat, convidat per l’Ajuntament, en un 
cicle de conferències sobre educació, emprene-
doria i educació organitzat pel 2016. El nedador 
va oferir una xerrada sota el títol Swim, nedant 
cap a la riba de l’èxit, on 
ens va explicar les seues 
experiències i vivències en 
l’esport, la vida i l’empresa 
emfatitzant valors com la 
motivació, la superació, la 
crisi com a oportunitat i el 
treball en equip.

Vostè està graduat en Art 
Dramàtic.
Vag viure durant 10 anys als 
EUA i vaig graduar-me en 
tres carreres: Arquitectura, 
Econòmiques i Art Dramà-
tic.
Encara fa competicions en aigües obertes?
Em vaig retirar de la competició fa uns sis anys. 
Crec que el millor que pot fer un esportista és reti-
rar-se quan és a dalt de tot. Vaig continuar entre-
nant –crec que tota la vida ho faré– i encara estic 
en bona forma física, per això no descarto fer algu-
na cursa benèfica, o alguna travessa.
En el campionat de Hawai, a més, va guanyar la 
medalla de l’equip.
Cert. Va ser el millor campionat, per a mi. Era l’únic 

integrant de l’equip i, a més de guanyar totes les 
individuals, vaig emportar-me la de l’equip. En to-
tal, totes les possibles per a la seleccció. Tinc un 
gran record.
És una persona mediàtica, ha fet de presentador 

en televisió.
Sí. Tot el que és transmetre 
m’agrada, m’hi sento cò-
mode.
Ara, les conferències. Què 
hi trobarem?
Una història de superació: 
tenia molts problmes fí-
sics, de petit. La natació va 
ser per a mi la curació física 
i es va convertir en l’eix al 
voltant de la qual va girar la 
meva vida.
Tot es pot aconseguir amb 
esforç?
Sí, es clar. He fet travessies 

que semblen impossibles i me n’he sortit, com l’Es-
tret de Gibraltar o Alcatraz. Quan et veus sol, da-
vant dels elements, te n’adones del teu potencial. 
És com el llibre de La solitud del corredor de fons, 
però en aquest cas, amb la negror que t’envolta i 
onades de tres metres. Sempre porto ulleres fos-
ques per no veure ni meduses ni taurons.
L’equip el recolza, però.
Sempre. El treball en comú és tan o més important 
que la teua força i esforç individual.

El treball en equip és tan o 
més important que la teva 

tasca i esforç individual

dillunS 1 dE fEbrEr dE 2016

La Federació Catalana de Futbol 
acaba de presentar la segona fa-
se de la campanya antiviolència 
als camps en un cap de setmana 
on hi ha hagut dues agressions 
a àrbitres i diferents incidents 
entre pares a partits de la base. 
Molts es pregunten si en lloc de 
tantes pancartes, vídeos i rodes 
de premsa no seria més efectiu 
invertir els diners en delegats fe-
deratius que anessin als camps i 
poguessin denunciar, en directe, 
aquests incidents.
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Un 79% dels expositors de Lleida 
Ocasió, certamen que ahir va tan-
car les seves portes, assegura que 
ha assolit o superat el nivell esperat 
de vendes. 

Confia que aquest 2016 es tornarà 
a sentir Catalunya Ràdio i a veure 
TV3 al País Valencià, a la vegada 
que a Catalunya es podrà veure i 
sentir Canal 9 i Ràdio 9.

Continua endurint les seves condi-
cions per continuar dins la UE i ara 
ha demanat que es restringui l’ac-
cés dels comunitaris a les ajudes de 
caràcter estatal.

#FORadeLLOc 
| @IgnasiCalvo |

Política en 
sèrie
Abans que les sèries de tele-
visió fossin la clau mestra per 
a crear referències populars, 
ens explicàvem el què passa 
en política recorrent als clàs-
sics. Però avui en dia es prefe-
reix Joc de Trons a El Príncep, 
L’Ala oest de la Casa Blanca a 
l’Art de la guerra, o House of 
cards a Lo Somni... Què hi fa-
rem! Sempre he pensat que 
una cosa no treu l’altra i, de 
fet, els guionistes sí que els 
han llegit molt abans de co-
mençar a escriure capítols en 
els que s’inspiren els polítics 
d’ara. Val, jugo... Per a com-
prendre el show entre Iglesi-
as, Sánchez, Rajoy i Rivera no 
em serveixen les telenovel-
les nord-americanes centra-

des en un sistema polític que 
res té a veure amb el d’aquí. 
Algunes de les coses que es-
tem veient als telenotícies ja 
les van imaginar els guionis-
tes de Borgen, magnífica sè-
rie feta a Dinamarca (2010-
13), on fa dècades que no 
n’hi han majories absolutes: 
Els pactes es llancen a través 
de programes de televisió, 
els laboristes es carreguen el 
seu cap amenaçant amb una 
crisi de govern i la líder del 
tercer partit esdevé primera 
ministra. Per cert, cada epi-
sodi comença citant Maquia-
vel, Sun Tzu, Churchill... Ens 
veiem dilluns vinent?

Prefereixen ‘Joc de 
trons’ a ‘El Príncep’, 
però han de veure 
‘Borgen’, que conté 
cites de Maquiavel


