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Un regidor de Salós de 
Pallars denuncia el ''mal 
estat'' i 1' atenció rebuda 
a !'Hospital de Tremp 
Entre visites a Urgencies i l'ingrés va 
ser-hi una setmana per diverticulitis 
Salas de Pallars 
REDACCIÓ 

Guillermo Berlanga, regidor a 
I'Ajuntament de Salas de Pallars, 
denuncia el mal estat en que es 
troba !'Hospital Comarcal del 
Pallars després d'haver-hi hagut 
d'estar ingressat per un proble
ma de salut. Berlanga, que pateix 
diverticulosi, ha estat una setma
na amb visites a Urgencies i dos 
dies ingressat a !'Hospital. En les 
primeres visites a Urgencies "em 
van dir que tenia gastroenteritis 
i em van receptar un paraceta
mol". 

Dies després se li va fer una 
ecografia pero "la noia em va dir 
que no la podia interpretar per
que no en sabia" i li van fer un 
TAC on van veure que el que tenia 
era diverticulitis (és la inflamació 
deis diverticles que té al colon) i 
no una gastroenteritis com se li 
havia apuntat en un primer mo
ment. Un cop es queda ingressat 
a !' Hospital, Berlanga explica que 
li van portar menjar tant per di
nar com per sopar, tot i que, en 
el seu estat, "no podía menjar, no 
és que no m'agradés o no fos bo, 
senzillament és que només podia 
ingerir líqUids". 

Parallelament, també criti-

FOTO: G.B./ Estat en que es trobava l'habitació on va ser ingressat 

ca que, en un primer moment, li 
donessin un antibiotic diferent 
al que normalment ha de pren
dre quan pateix una intlamació 
d'aquest tipus i que, en el mo
ment de canviar-li, el temps de les 
dosis establertes també era dife
rent: de cada 8 hores a les cada 
12 hores que s'ho ha de prendre. 
Per tot aixo, Berlanga va decidir 
aquest dijous demanar l'alta vo
luntaria i, seguint el seu tracta
ment habitual, ahir ja es comen
~ava a trabar millar. 

Després de viure aquesta si
tuació i aprofitant que és regidor 

al consistóri, Guillermo Berlanga 
estudia ara presentar una meció 
al pie per tal d'intentar revertir 
la situació d'atenció que va viure. 
Una situació que, assegura, es va 
veure agreujada per 'Testat de 
l'habitació". El regidor exposa que 
"estava bruta". 

De moment encara no se sap 
quan se celebrara el pie pero 
aquest regidor buscara suports 
i complicitats d'altres grups per 
tirar-la endavant amb l'objectiu 
que es posi "més atenció en el 
territori" i que es millori la situa
ció per "modernitzar !'hospita l". 

FOTO: Dlputatló Lleld 1 Una delegació de la Diputació de Badajoz 

La Diputació de Badajoz 
visita Lleida interessada en 
la transformació económica 
El president Joan Talarn va re
bre ahir una delegació de la Di
putació de Badajoz formada pel 
vicepresident primer, Ricardo 
Cabezas; el diputat delegat de 
Concertació i Participació Terri
torial, Abel González, i la cap del 
Servei de Planificació Estrategi
ca i CID, María Teresa Arias. Els 
representants de la Diputació 

de Badajoz van valorar positiva
ment la visita, gracies a la qual 
van poder coneixer amb més 
profunditat un model de trans
formació del territori queja esta 
funcionant i un model de gestió 
d'exit de la Xarxa de CEI. L'objec
tiu de la delegació extremenya 
és poder extrapolar-la al seu ter
ritori. 

Jornada sobre contractes 
públics reservats a centres 
especials a la Diputació 
La Diputació de Lleida va acollir 
la jornada Contractes públics 
reservats a centres especials de 
trebo// i empreses d'inserció, en 
la qual hi va participar el dipu
tat Jordi Verdú. Verdú va estar 
acompanyar de la coordinadora 
de la Federaci'o ALLEM, Assump
ta Fortuny, i de l'advocat especi
alista en contractació pública so
cia l, Santiago Lesmes. Justament 
Lesmes va ser qui va prendre la 

paraula després per fer la pre
sentació deis sectors productius 
i ambits d'activitat deis centres 
especials de treball d'iniciati
va social de les comarques de 
Lleida. Abans del tancament de 
la jornada i un debat final amb 
els assist€nts, es van compartir 
també experiencies de contrac
tació .. pública reservada de cen
tres especials de treball d'inicia
tiva social. 
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FOTO: Helen Maybancks / Anna-Rose O'Sullivan es Julieta y el portugués Marcelino Sambé encarna a Romeo 

Alpicat y Tremp exhiben 
vía satélite el ballet de la 
obra 'Romeo y Julieta' 
Desde la Royal Opera de Londres 
Los cines de Catalunya acogen por San Valentín el ballet 
'Romeo y Julieta', el próximo lunes a las 20.15 horas, vía 
satélite desde la Royal Opera House de Londres. 

Lleida 
ANDRÉS RODRÍGU EZ 
La Royal Opera House emitirá 
desde el Covent Garden, vía sa
télite, el ballet más romántico de 
todos los tiempos, 'Romeo y Ju
lieta', comcidiendo con la celebra
ción del Día de San Valentín. 

Un total de 24 salas de cine de 
16 localidades de Catalunya aco
gerán la emisión el próximo lunes, 
a las 20.15 horas, entre ellas los 
JCA Cinemes Alpicat y La Lira de 
Tremp. También se proyectará en 
95 cines y teatros de España, así 

El 'Formidable, 
de Alpicat se 
suma al Día 
de la Radio 

como en 2.000 salas más de todo 
el mundo. 

La proyección especial, graba
da el pasado jueves día 3 de es
te mes en la Royal Opera House 
cuenta con un elenco de renom
bre mundial encabezado por dos 
de las principales figuras de la 
compañía, la bailarina inglesa An
na-Rose O'Sullivan, que da vida 
a Julieta, y el bailarín portugués 
Marcelino Sambé, que asume el 
rol de Romeo. 

Esta versión de la obra maestra 
de William Shakespeare, creada 

por el coreógrafo Kenneth Mac
Millan y estrenada en 1965, se ha 
convertido en un pilar del reper
torio del ballet moderno. La co
reografía captura las emociones 
de la joven pareja cuando se ena
moran, a pesar de las barreras 
que finalmente desencadenan el 
trágico final de la historia. 

Los grandes amantes desven
turados de esta historia sucum
ben a la pasión y la tragedia en 
esta obra maestra del ballet del 
siglo XX. Con música de Sergey 
Prokofiev y diseño de Nicholas 
Georgiadis, la proyección de esta 
obra maestra, de tres actós, tiene 
una duración de tres horas y 25 
minutos, incluyendo descanso. 

El programa musical 'Formi For
midable' de Alpicat Radio (107.9 
FM) se suma al Día Mundial de la 
Radio al margen de la celebración 
.del lunes en la Diputación donde 
serán protagonistas 12 emisoras. 
Un grupo de profesionales lerida
nos "dirán la suya", ent re los que 
están Caries Porta y Sique Rodrí
guez, recientes Premis Ondas. FOlO: Ser 1 El leridano Sique Rodríguez triunfa con ei'Que t'hi jugues?' 

Los cuatro españoles que 
aspiran al Osear acuden a 
la gala de los Premios Gaya 
La 36 edición de los Gaya en
trega hoy 28 premios, reparti
dos en otras tantas categorías, a 
los que se suman dos Goyas, ya 
con nombres y apellidos: el de 
Honor, para José Sacristán, y el 
nuevo Gaya Internacional, que 
ha recaído en la actriz australia
na Cate Blanchett. 

La gala arrancará con un nú
mero musical protagonizado por 

lla cantante Bebe -Gaya a la Me
jor Canción Original por 'Tiempo 
pequeño' de la película 'La edu
cación de las hadas'. 

La Academia ha confirmado 
además la asistencia a la cere
monia de los cuatro españoles 
nominados a los Osear este año: 
Penélope Cruz, Javier Barde m, el 
compositor Alberto Iglesias y el 
cortometrajista Alberto Mielgo. 

CRITICA CINEMA 
MarceHí Borrell / opinio@lamanyana.cat 

#Me Too testosteronic 

L a historia. Bogota, París, 
Marroc, Xangai, més o men
ys avui. Una organ itzac ió 

de mercenaris es fa amb una ar
ma ultra secreta, per tal de ba
rrar-los-hi el pas, Mason 'Mace' 
Brown, agent de la CIA, s'espavila 
per trobar la col·laboració d'altres 
agents, una del Ml6, una informa
tica i una psicologa ... 
les formes. De ser el descans del 
guerrer fins no fa massa, és a dir, 
uns quants se-
gles en~a, la do-

demic de la Theresa Rebeck, les 
proeses d'aquest desinhibit estol 
femení aviat exhibeix les temibles 
urpes d'una fortalesa física ada
paradora, les fascinants seduc
cions d'un erotisme trans-gene
re i la subtilesa intel·lectual d'un 
feminisme de manual. Estaríem, 
dones, en la versió fílmica d'un 
#Metoo amb plusvalua de testos
terones femenines híper dotades. 
Sota el comandament de Jessica 

Chastain, les Dia
ne Kruge r, Pe

na ha passat a 
ser la ri val del 
guerrer. Alguns 
films protagonit
zats per hero'lnes 
vindrien a ser la 
valvula d'escap 
d'una ira feme
nina acu mula
da. Amb "Age¡;¡.. 
tes 355" (Th e 
355), l'actriu Jes
sica Chastain (Sa
cramento, Ca li
fo rnia, 44 anys) 
produeix amb la 

'Agentes 355' 
nélope Cruz, Lu
pita Nyong'o i Fan 
Bingbing es bere
nen els antago
nistes masculins 
convertits en es
parrings calami
t osos. Atenció a 
la banda musical 
que es marca el 
DJ Junkie XL. Per 
cert, el t ítol del 
film, "The 355" és 
l'homenatge a la 
primera dona es-

Director: 
Simon Kinberg. 

lnterprets: 
Jessica Chastain, 

Fan Bingbing, 
Diane Kruger, 

Lupita Nyong'o, 
Penélope Cruz, 

Jason Wongard. 
EUA, 2022. 124'. -

JCAAipicat 

seva marca Frec-
kle Films aquest 
clon amazon ic de les pel·lícu les 
d'acció tipus "Misión imposible". 
Aleshores, la Chastain s'ha envol
tat d'un casting glamourós i ath~
t ic de senyorasses del morro fort 
i músculs d'acer, en la millar tradi
ció deis espietes i el més topic es
ti! deis agents secrets, enfrontats 
als malvats de torn. Així, "Agen
tes 355" és un complet cataleg 
d'aventures, persecucions i en
frontaments protagonitzats per 
un quartet de dones súper. Di ri
gides amb més rutina que enginy 
pel britimic Simon Kinberg (Lon
dres, 48 anys) i amb el guió aca-

pía en la Revolu
ció Americana. 
El fons. Allo de 

l'una pera totes, i totes per a 
una, que diria I'Aiexandre Dumas 
t ransgenere. Vaja, que no hi ha 
res com l'amistat femenina. 
la imatge. Mason "Mace" Brown, 
és a dir, la Chastian tot grimpant 
perla fa~ana del gratacels. 
La frase. "El enemigo de mi ene
migo es mi amigo", etziba la líder 
del grup. Per tant, no cal escarras
sar-se gens ni molla.-Només cal te
n ir bons enemics. 
La recomanació. Fans de les "Mi
sión imposible", i de les Chastian, 
Pe Cruz, Diane Kruger i Lupita 
Nyong'o. 
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