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la imatge 
del dia

DIMARTS, 18 DE MAIG DEL 2021

l’ascensorprivat

Física youtuber, gua-
nyadora d’un premi 
de divulgació cien-
tífica en català ator-
gat per Òmnium, la 
Xarxa Vives i Grup 
GELA de la UB.

Mariona Esquerda

President de Colors 
de Ponent, Col·lectiu 
LGTBIQ de Lleida, 
que lluita contra l’ho-
mofòbia, transfò-
bia i bifòbia en tots 
els seus vessants.

Hèctor González

Aquest oncòleg de 
l’Arnau de Vilanova i 
investigador de l’IR-
BLleida aconsegueix 
una beca de 30.000 
euros de la Funda-
ción Merck Salud.

Robert Montal

El patètic final  
de temporada del  
Barça masculí de 
futbol apunta que 
el tècnic holandès 
no seguirà la vinent 
a la banqueta.

Ronald Koeman

Les perruqueries 
reclamen la 
baixada de l’IVA

Fa mesos que el sector 
de la perruqueria i cen-
tres d’estètica reclama 
la baixada de l’IVA en els 
seus negocis fins al 10%, 
ara paguen el 21%, i per 
fer-ho van tornar al car-
rer a Lleida.

MAITE MONNÉ

Els diaris catalans destaquen en 
portada la gesta del Barça femení 
de futbol a la Champions. Els de 
Madrid, no. Estan ocupats amb 

la lliga masculina, en l’estira-i-arronsa 
entre els dos equips de la capital, del qual, 
llàstima, el Barça masculí ha dimitit. El 
triomf de les catalanes representa una fi-
ta històrica no només per la victòria a Eu-
ropa en si mateixa, sinó també per les re-
percussions que implica a tots els nivells, 
socials, culturals, reivindicatius, per molt 
que hi hagi molt retardat que vulgui col-
gar-ho sota palades d’indiferència o, el 
que és pitjor, de condescendència. Faria 
bé el Barça, ara que té una directiva com 
déu mana, d’aprofitar aquesta conjuntura 
mediàtica per abanderar un moviment 
de repensament del rol de la dona en els 
àmbits massius, els del poder de l’esport 
i els del poder en la societat en general. 
D’entrada, aquesta Champions, liderada 
per cert a la banqueta per un balaguerí tan discret com 
brillant, fa visible arreu un esport que cinc anys enrere 
a Espanya nedava en l’ostracisme més lamentable, una 
situació que miracles econòmics com el del Barça han 
començat a revertir. Tots els col·lectius, a Orient i Oc-
cident, actuen segons uns paràmetres tradicionalment 

establerts que costen esforços ingents 
transformar, o tan sols matisar, malgrat 
que a poc a poc va aconseguint-se, qua-
llant. I els tòpics, en tota societat que es 
preui, hi són per anihilar-los, o com a 
mínim per adaptar-los a les noves lleis 
del temps contra antigues jerarquies. I 
en això estem.

Almenys és el que m’agradaria pen-
sar. No cal tampoc caure, com ha passat 
aquestes darreres hores, en la demagò-
gia o en les manifestacions barates de la 
progressia de sempre, que només surt a 
l’arena amb el vent a favor per assenyalar 
obvietats. Dir que aquestes noies haurien 
de cobrar el mateix que els seus col·legues 
masculins és, ras i curt, absurd: cobrem 
segons els ingressos que generem. Elles, 
ells i molts treballadors. El problema de 
fons resulta de ser, entre tots, capaços 
que la sinergia que provoquen aquestes 
excepcionals jugadores es tradueixi en 

espectadors als camps i marxandatge i projecció pública. 
O sigui, d’inocular a la societat una nova cultura, una 
nova perspectiva, una nova educació, que posi de veres 
en peu d’igualtat els dos sexes, cosa ara mateix impen-
sable. Almenys en l’esport ja s’han encetat, aquesta 
lluita, aquesta consciència.

Sexe

Tots els col·lectius, 

a Orient i Occident, 

actuen segons 

uns paràmetres 

establerts que costen 

molt de transformar
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El pacte arriba 
en dos masies
Pere Aragonès i Jordi 
Sànchez van buscar 
un ambient relaxat 
per tancar el pacte i 
dissabte se’n van anar 
a una masia de Prats 
de Lluçanès on van 
negociar durant deu 
hores. Com que  
Sánchez havia de tor-
nar a Lledoners a dor-
mir després que li re-
tiressin el tercer grau, 
van buscar seguir 
la negociació més a 
prop i van anar a una 
altra masia a Alella, 
on al cap de nou ho-
res més i diverses tru-
cades van aconseguir 
la fumata blanca a les 
6 de la tarda.

L’acusat, a 
l’última fila

El judici a l’alcalde 
d’Almacelles, Josep 
Ibarz, ha començat 
amb novetats: no és 
habitual que l’acusat 
sigui l’últim a decla-
rar, com va demanar 
i es va acceptar ahir, 
i tampoc que s’asse-
gui a l’última fila i no 
davant del jutge. Això 
va ser per la norma 
anti-Covid.


