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Diumenge, 24 de gener del 2016

vidal vidal || dia de reg

privat

Joves intrèpids comarcans

l’ascensor

La família del
Força Lleida

U

la trentena. Més tard, eren ja els meus
n conegut que sap de quin peu
coetanis. Des de fa temps, podrien ser
calço em pregunta si m’il·lusioels meus fills (vull dir per edat, no per
na el nou govern. Bé, m’agrada
agilitat, donant per fet que les aptituds
prou més que l’anterior, presenfísiques es transmeten per via genètica).
ta un esperançador biaix socialdemòcraRepassant les dates de naixement dels
ta i l’integren alguns noms que m’inscomponents del flamant executiu català
piren confiança, però tant o més que
m’ha esdevingut una sensació similar,
il·lusionar-me em fa sentir vell. Tots els
com un vertigen. Una altra de les caseus membres, començant pel president,
tenen menys anys que jo. És la primera
racterístiques comunes dels consellers
vegada que em passa. Si fins i tot hi ha
entrants és la procedència comarcal.
una consellera, la d’Ensenyament, de tan
N’hi ha pocs de metropolitans i cap d’ells
sols 37. En aquest país, tant en política En aquest país, i no
pertany a alguna de les famoses 300
com en molts altres aspectes, la joventut
famílies de Barcelona que hi remenen
cotitza a l’alça, mentre que la maduresa tan sols en política,
les cireres des de sempre, cosa que deu
és un inconvenient. Els que ens acostem la joventut cotitza
confirmar la impressió entre les elits
perillosament a la seixantena sovint no- a l’alça mentre que
econòmiques, mediàtiques i intel·lectutem que fem nosa. A l’hora d’ostentar
als barcelonines que l’independentisme
determinades responsabilitats públiques la maduresa és
és un fenomen rural, al qual reaccionen
o professionals, aquí l’experiència no és un inconvenient
amb menyspreu classista, naturalment
un grau sinó un demèrit. En canvi, als
en castellà: zafios, rústicos, pueblerinos,
Estats Units, per exemple, veiem ara
trabucaires, carlistas... En fi, tirem-ho a
mateix com un precandidat demòcrata, Bernie San- la bona banda i parlem d’un equip de joves promeses.
ders, opta a la Casa Blanca amb 75 anys i finalitzaria Fa cinc anys ens van vendre un “govern dels millors”
el segon mandat amb 84. La seva contrincant Hillary que ha quedat lluny d’aquelles exagerades expectatives.
Clinton en té 69. Amb els polítics m’ha anat succeint Ara ens anuncien un “govern dels valents” i d’entrada
com amb els futbolistes: quan era petit, em semblaven el valor se’ls hi suposa, com abans a la mili, encara
tots molt grans, si bé en realitat no devien superar que seria de desitjar que no calgués posar-lo a prova.

amado forrolla

L’Actel Força Lleida
va jugar aquest divendres a Castelló
acompanyat d’una
cinquantena de
persones. No eren
seguidors vinguts
expressament de
Lleida, sinó familiars
de tres dels jugadors
i del segon entrenador, tots ells oriünds
del País Valencià.
Era la gent propera a
José Simeón, natural
de Silla, a València;
de Josep Pérez, natural de Llíria, també
a València; de Jorge
García, que té el
domicili a Alacant;
i de Dani Martínez,
l’ajudant de Joaquín
Prado, que és de
Castelló. També hi
va ser present la directiva del club al
complet, aprofitant
que Castelló és un
dels desplaçaments
assequibles pel que
fa a quilometratge.
No és que se sentissin
molt entre els 1.500
espectadors presents
al pavelló, i menys
encara després de la
pèssima segona part
i la derrota final.

la imatge
del dia

Maite Trepat
És la directora de
l’Associació Alba de
Tàrrega, que impulsa tallers perquè els
usuaris puguin viure
de la forma més independent possible.

Anna Sàez Guiu
L’Associació d’Amics
de l’Ermita de la
Granja d’Escarp,
que presideix, recull
fons per restaurar-la
amb una exposició
de fotos antigues.

Josep Lluís Farrero
El patrimoni cultural, natural i gastronòmic de l’Alta
Ribagorça va ser el
protagonista ahir al
Born Centre Cultural de Barcelona.

Alpicat vibra amb
l’equip d’hoquei
L’HC Alpicat es va proclamar campió de la Copa
Generalitat, a l’imposar-se a la final al Taradell, després de pròrroga
i penals. Era el primer
cop que se celebrava a
Lleida aquesta Copa, en
què també va participar
el Vila-sana en fèmines.

Alfonso Alonso
El ministre de Sanitat
en funcions baixa perquè es multipliquen
els casos de violència
de gènere sense que
el departament pugui
aturar aquesta plaga.

