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la imatge 
del dia

Dimecres, 3 De febrer Del 2016

l’ascensorprivat
El centralisme 
va en cadena
la crítica al centralis-
me és un dels grans 
filons per a la política 
i el periodisme. el de 
madrid ha provocat 
rius de tinta i també 
des de lleida ens 
anem queixant del 
centralisme barcelo-
ní. Però ningú està 
lliure de culpa i ahir a 
la presentació de les 
fires de mollerussa hi 
va haver un repàs del 
centralisme de lleida 
i de com de llunyana 
per a alguns es troba 
la capital del Pla. 
s’accepta la crítica 
però potser des de 
fondarella diuen 
el mateix de 
mollerussa.

Els aspirants  
a dirigir TV3
la portaveu del 
Govern no va voler 
parlar del tema, però 
hi ha expectació 
per veure qui serà el 
nou director de TV3. 
segons els rumors, 
hi competeixen dos 
pesos pesants: l’ex-
director de La Van-
guardia José Antich 
i Vicent sanchis.

Presidenta de la nova 
associació lleidatana 
Colors de Ponent, que 
ahir va fer el primer 
acte públic contra 
l’assetjament esco-
lar i l’homofòbia.

sandra castro

Catedràtic d’Agrò-
noms i investigador 
que lidera un estu-
di que constata que 
el canvi climàtic 
augmenta la mor-
talitat dels arbres.

Jordi Voltes

Aquest entrenador 
de futbol lleidatà que 
va estar al capdavant 
de l’equip femení 
del Lleida coordina 
ara tota la base del 
futbol d’Angola.

ramon Alturo

Per segon cop conse-
cutiu, el líder del PP 
es presenta davant 
del rei sense suports 
per a la investidura i 
sense intenció de sot-
metre-s’hi sense socis.

mariano rajoy

Lleida, contra  
el ‘bullying’
l’associació colors de 
Ponent, creada recent-
ment, va fer ahir el pri-
mer acte públic amb una 
concentració a la plaça 
Paeria contra l’assetja-
ment escolar que va pro-
vocar el suïcidi d’Alan, 
un nen de rubí, i contra 
qualsevol homofòbia.

iTmAr fAbreGAT

El temps d’espera per trobar un des-
llorigador a la governabilitat espa-
nyola produeix estralls: fa tronto-
llar lideratges, especialment en el 

cas de Rajoy i Sánchez i, en certa manera, 
el d’Iglesias. Posa al descobert les tensions 
que generen els diferents corrents i estra-
tègies dins dels mateixos partits o coalici-
ons. Desnaturalitza els grans objectius i 
promeses amb què alguns partits es varen 
presentar a les eleccions. Mostra l’autènti-
ca naturalesa oportunista d’alguns altres 
o el seu desconcert en saber-se, malgrat el 
bon nombre de diputats aconseguit, fora 
de joc. I, per sobre de tot, evidencia com 
d’immadura és la política democràtica 
espanyola en el moment precís en què has 
de gestionar la complexitat, la que de fa 
temps s’expressa en la societat. Les cam-
panyes electorals la majoria de les vegades 
són suïcides. La prova la tenen quan, vista 
la fragmentació del vot, es planteja, curi-
osament com a solució més assenyada, una gran coalició 
entre PP, PSOE i C’s. Després que has alçat en campanya 
murs infranquejables, només s’entendria com una estafa 
democràtica colossal. Ho deia, per cert, un baró socialis-
ta: “Si féssim aquest pacte, els  militants ens cremarien 

les seus.” En aquest temps d’espera, és 
previsible que encara en passin de més 
grosses. Unes ja s’estan anunciant, sobre-
tot els moviments que fa la Sra. Colau, en 
llançar la idea de crear un gran partit que 
aglutini tota l’esquerra, des de l’alternati-
va a la socialdemòcrata. I que representi 
el revulsiu definitiu a la vella política del 
PSOE i, en certa manera, d’IU i els seus 
parents regionals respectius. I unes altres 
es podrien derivar de les conseqüències 
de la darrera macrooperació contra la 
trama de corrupció del PP valencià. Ara 
que el govern Rajoy en funcions ja no té 
el control absolut de les regnes de tots els 
aparells de l’Estat, hom es pregunta qui 
controla els tempos polítics de les ràtzies 
policials contra la corrupció? Els qui estan 
donant suport a C’s? Les agendes dels qui, 
des dels poders fàctics, empreses i mitjans 
de comunicació, ja donen per amortitzat 
el PP? Està tan clar, com vaticinen alguns 

oracles, que si es va a una repetició de les eleccions, el 
PP pot millorar els seus resultats a costa de C’s? El més 
xocant de tot, però, és veure com, fent totes les sumes 
per governar, la paella pel mànec la tenen nacionalistes 
i independentistes.

Els temps d’espera

En aquest temps 
d’espera, és 
previsible que 
encara en passin de 
més grosses. Unes ja 
s’estan anunciant
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