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UCI DE LA NATURA

D es dels seus inicis i, especi-
alment, durant l’època que 
Mònica Terribas va dirigir 

la televisió pública de Catalunya, 
aquesta s’ha caracteritzat per deixar 
de banda els problemes mediambi-
entals, evitar els grups ecologistes, 
fer propaganda gratuïta a algunes 
empreses “estratègiques” i difon-
dre la versió “oficial” dels fets. Molt 
lògic tot plegat, si tenim en comp-
te que, de forma similar, però, molt 
més subtil, del que passava 
al Canal 9 valencià, la Tv 
catalana sempre ha estat 
a les ordres dels governs 
i no pas de la ciutadania. 
I per rematar l’assump-
te, també resulta caracte-
rístic l’oblit de la majoria 
de qüestions que afecten 
les terres de Lleida, a excepció del 
referent als successos, l’agricultura 
o les pistes d’esquí. Com s’ha po-
gut apreciar en personatges satírics, 
com lo Cartanyà, o en produccions 
com Gran Nord o El Foraster, la vi-
sió del món extrametropolità és la 
que mostra un rerepaís pintoresc 

i graciós, idoni per a l’esbarjo de 
“pixapins” estressats i camp adobat 
per a les facècies. Si ens fixem en 
l’actualitat, la publicitat que els ca-
nals de TvC dedica al negoci de l’es-
quí a càrrec dels impostos de la ciu-
tadania, la major part de la qual ni 
esquia, esdevé ja una tradició igual 
que la promoció de loteries i ca-
ves. Comparar la propaganda gra-
tuïta que els canals de la televisió i 
ràdio públics dediquen a les estaci-

ons d’esquí amb la informació refe-
rida al litoral o a pràctiques de lleu-
re o esportives, com a mínim, és 
demagògica, ja que, de moment les 
platges són públiques i d’accés gra-
tuït. Entre la Fórmula 1 i l’esquí alpí, 
anem ben arreglats! Visca la mode-
ració i la sostenibilitat!

David Colell Orrit

Tv3, l’antiecologista
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LA WEB MÉS VISITADA DE LLEIDA

“La visió del món 
extrametropolità és la 
que mostra un rerepaís 
pintoresc i graciós”

TOKIO •  Los salones de siestas 
exclusivos para mujeres, en los 
que las niponas pueden recu-
perar las horas de sueño debi-
do al exceso de tra-
bajo, son la última 
tendencia en Japón 
en materia de salud y 
belleza. Este espacio 
está diseñado con ca-
mas con sábanas blancas, cor-
tinas que caen del techo, aro-
mas refrescantes y, además, las 
usuarias pueden elegir hasta 14 
tipos de almohadas.

Nacen los salones de 
siestas para mujeres

PEL FORAT 
DEL PANY

ERMENGOPOLYS

LA IMAGEN DEL DÍA

SELENA GARCÍA

LLEIDA •  El rector de la UdL, Ro-
berto Fernández, entregó ayer las 
distinciones a 47 docentes, investi-
gadores y miembros del PAS en un 
acto que se celebró en la Sala Víc-
tor Siurana del Rectorat.

La UdL homenajea 
al personal con 25 
años de dedicación 
a la universidad

 en Barcelona

En sus 
desplazamientos 
a Barcelona 
también podrá 
adquirir la Mañana 
en los siguientes 
puntos de venta

Bruc / Provença, s/n

Comte Borrell / Londres

Bailén, 199 / Monistrol

Muntaner, 447 / Pça. Adrià

Gràcia / València -ft 
boulevard

Catalunya / Rivadeneyra

Francesc Macià, 10 / Urgell

Catalunya / El Corte Inglés

Portal de l’Àngel / Canuda

Rambles, 44

Comte d’Urgell / París / 
Còrsega

Gràcia, 50-52 / Aragó

Rambles / Unió

Tuset / Trav. de Gràcia

Gràcia / Provença

Rambles / Carme, 14

Catalunya, 86 / Mallorca

Gràcia, 107 / Palau Robert

Rambles, 114

Princesa / Via Laietana

Rambles / Tallers

Rambles frt. 2

Manuel Girona, 8 / Marqués 
Mulhacén

Rossello, 122 / Villarroel

Gran Via, 670 / Llúria

Francesc Macià / Tarradellles

Trav de Gràcia, 96 / Gal.la 
Placidia

Catalunya, 4

Taquígraf Garriga, 121

Andana Estació de Sants

Consell de Cent, 425 / 
Passeig St. Joan

Aragó, 388 / Roger de Flor

Sant Jaume, 2

Vila Universitaria, Edif K local 
10 (Cerdanyola del Vallès)

Del Pi (front Estació FFCC) 
(Cerdanyola del Vallès)

José María Jujol, 28 (Sant 
Joan Despí)
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