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MontseRouraorganitzael fòrum
«Dona imenopausa»,que tindrà
llocdissabtealCaixaForumde
Girona(gratuït, prèvia inscripció).
Rouraés la responsabledelportal
«Ellayel abanico»,dirigit a les
donesqueviuenaquestaetapa

El vano és pels fogots de la meno-
pausa o perquè tot i aquesta encara es
poden fer senyals als homes?

Les dones sempre enviem senyals
als homes, abans, mentre i després de la
menopausa. Unaaltracosaésqueelsho-
mes les entenguin.

O sigui que el vano és pels fogots
Em baso en la meva pròpia meno-

pausa, i faig servir el vano. Comparo els
fogots amb les pastilles que es llancen a
la xemeneia i fan una flamarada. Jo dis-
tingeixo quan una dona fa servir el vano
pelsfogotsoperlacalor.Pelsfogotselfan
anar molt més ràpid. Per això el nom

d’«Ella y el abanico». Volia fugir dels tí-
pics com «Mi menopausia feliz» (riu).

Millor el vano, més sexi.
A més, cada dona té símptomes dife-

rents. O sigui, un vano de possibilitats.
La menopausa no ha de significar la

mort sexual?
Emfagràciaqueaquestapreguntame

la faci un home!
Sempre m’han agradat madures.
Ha, ha. Encara molta gent pensa que

el sexe és només penetració i orgasme.
Amblamenopausaenscanviaelcos, les
hormones i la mateixa dona. La sexua-
litatevolucionaambelsanys.Siperaalgú
és només penetració i orgasme... quina
pena.

Béofereixconsellsperaldesigsexual.
És un tema diferent en cada dona, ja

des de la lubricació, perquè si hi ha do-
lor,esperdeldesig.Detotamanera,avui
hihamoltessolucions.Tambéésdiferent
si es té parella o no.
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«Per Déu, quin
alliberament quan
es va acabar la regla»

Montse Roura
Vostè en té (i no estic flirtejant)?
Jo, que estic sola, agraeixo no tenir

leshormonesigual.M’imaginasortint
a lligar? No, gràcies, ara tinc altres co-
ses interessants a fer. Aprofitem la
saviesa d’aquesta edat!

Realment el seu optimisme i ale-
gria en parlar-ne elimina tabús.

Aviat la mitjana de vida serà de 90
anys, per tant la menopausa serà l’e-
tapa més llarga de la vida. La vida no
s’acabaamblamenopausa,alcontrari,
és un alliberament doble: ja no calen
mètodes anticonceptius i s’ha acabat
la regla. Per Déu, quin alliberament
quan es va acabar la regla.

Si tot fos tan maco, no caldrien fò-
rums ni webs.

És clar, hi ha canvis psicològics,
però també en això cada dona és un
món. Jo tenia un supermercat de
símptomes, a vegades anava a com-
prar i muntava un escàndol. Després
a casa pensava «quina n’has muntat,
per una poma». Ja no li dic res quan
un home em duia la contrària (riu).

No la imagino de mal humor.
Avuihihasolucionsperatot.Nocal

que patim, que patint no guanyarem
el cel. Però el primer és informar-se i,
sobretot, parlar-ne. Abans no es par-
lava de la regla i ara s’anuncien com-
preses per TV. Amb la menopausa ha
de passar el mateix.
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ORGANITZADORA
DEL FÒRUM
«DONA I
MENOPAUSA»

«Aprofitem la
saviesa
d’aquesta
edat!»

Montse Roura
fa una crida als
homes perquè
assisteixin també
al fòrum i així
entenguin millor
les dones
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ariano Rajoy comença la
seva segona legislatura
amb l’agenda buida. Així
ho va explicar ell mateix

quan va reconèixer que els primers
dies els dedicaria a respondre mis-
satges i a pensar en el nou govern.
Rajoy, que presumeix de ser un polí-
tic previsible, està aconseguint des-
col·locar tothom. Si el govern hagués
de respondre al discurs que va fer el
líder del PP abans de la primera vota-
ció al Congrés, on no va aconseguir la
majoria absoluta per ser investit,
hauria de ser un executiu format per
persones de perfil moderat i amb vo-
luntat i capacitat de pacte. Si pel con-
trari fem cas de la intervenció del
President del govern d’Espanya mo-
ments abans de ser escollit amb la
majoria simple de la cambra baixa,
sembla que busca una guàrdia de
corps per no fer-se enrere en cap de
les polèmiques iniciatives de la pas-
sada legislatura. D’aquí a poques ho-
res, aquest mateix dijous, sortirem de
dubtes. Però la decisió que prengui
ha tenir present que el futur govern
no ha de transaccionar únicament
amb els altres grups parlamentaris.
De fet el seu principal repte està fora
de l’hemicicle del Congrés i la seva
veritable urgència és el pacte amb la
societat. I això serveix tant per abor-
dar el problema social com el territo-
rial. La generositat és una capacitat
dels forts. El principal perill de la de-
bilitat del futur govern d’Espanya pot
ser la seva incapacitat d’arribar a
acords en un moment en què la ces-
sió es considera un símptoma de de-
bilitat. Per això és més necessari que
mai fer política més enllà de les insti-
tucions. No ho tindrà fàcil. Un cop
més el que ha fet una lectura correcte
i s’ha avançat a tothom ha estat Pablo
Iglesias, que, per interès estrictament
propi, mira de fer créixer al carrer la
força que no va tenir a les urnes.
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