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L  es properes eleccions al Parla-
ment de Catalunya situaran el 
país en un nou horitzó d’ambi-

ció nacional mai vist fins ara. L’inte-
rès recobrat en els programes elec-
torals, la diferència entre els que vo-
lem un referèndum sobre el futur de 
Catalunya i els que ja els està bé com 
estan les coses, o l’adaptació a les 
noves necessitats socials, polítiques 
i econòmiques, condicionaran els re-
sultats dels comicis. Aquestes elecci-
ons també propicien la renovació de 
les llistes electorals i permetran l’en-

trada de nous talents i noves mane-
res en el joc democràtic. Fins aquí, 
la lectura és eminentment positiva 
ja que torna la política i l’interès de 
la ciutadania pels afers públics, però 
com gairebé tot en aquesta vi-
da, també té altres connotaci-
ons menys positives, ja que im-
plicarà que una bona colla de 
patriotes de casa nostra, com 
l’amiga Marta Alòs, el concili-
ador Carmel Modol, l’eficient 
Anna Miranda, el poeta de la 
política lleidatana Francesc Pa-

né, la professora Agnès Pardell, o un 
dels grans impulsors del Pirineu mo-
dern, n’Agustí López, entre grans al-
tres parlamentaris, facin un pas en-
rere i un veritable acte de servei dei-

xant els seus llocs per renovar les 
respectives ofertes electorals. Ara 
que el protagonisme recau necessà-
riament en els nous candidats que 
haurem d’escollir el proper 25 de no-

vembre, també cal agrair la fulla 
de serveis prestats a tots els qui 
ens han permès arribar fins aquí. 
Sense la seva dedicació i entrega 
al territori, les nostres comarques 
serien un xic més pobres. Avui, 
cal donar-vos a tots les gràcies per 
haver fet sortir el vaixell del port, 
per a navegar cap a Ítaca. 

Èric López i Ribes

Patriotes en acte de servei
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‘Cal agrair la fulla de 
serveis prestats a tots els 
qui ens han permès 
arribar fins aquí’

LA IMAGEN DEL DÍA

MARTA PADILLA

LLEIDA •  La escritora leridana pre-
sentó ayer en la Biblioteca Públi-
ca de Lleida su última obra A ti, Yo-
landa. La novela describe el com-
plicado mundo interior de las 
personas, donde los personajes 
se entremezclan para conseguir el 
triunfo amoroso del ser.

Los sentimientos  
y la realidad se 
abrazan en el libro 
de Toñy Castillo 

INGLATERRA •  Un estudio 
realizado por el psicólogo bri-
tánico Daniel Mulllensiefen 
a los usuarios de Spotify ha 
descubierto las mejores can-
ciones para prac-
ticar sexo. Se-
gún la media ex-
traída a partir 
de una encues-
ta, la banda so-
nora de la pelí-
cula Dirty Dan-
cing crea el mejor 
ambiente, en cambio para los 
preliminares es más adecua-
do Sexual Healing, de Mar-
vin Gaye. 

Las mejores canciones 
para practicar sexo

PEL FORAT 
DEL PANY

La edil de Urbanime de Lleida, 
Marta Camps, lidió ayer 
con el mecanismo de 
ajuste del casco pro-
tector que le ofrecieron 
los responsables de Media Mar-
kt. En medio de las obras, se 
la oyó bromear con un posible 
cargo por desperfectos.

los responsables de Media Mar-

Los problemas con el casco 
de una edil de Urbanismo
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