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A Jordi Cortada, un
home compromès
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EN JORDI Cortada ens ha
deixat. Una malaltia ha esgo-
tat les seves forces i ha dilurt
poc a poc el dinamisme i la
perseverança amb què sem-
pre afrontava el dia a dia. Am-
pliament distingit en el camp
de la urologia, havia presidit
I'Associació Espanyola d'An-
drologia i va dirigir diversos
centres i unitats vinculades a
aquesta branca de la medici-
na. Ha contribr¡rt a I'estudi de
la sexualitat i la reproducció
amb la publicació de llibres i
articles científics. Però, més
enllà de I'empremta que ha
deixat en el món de la medi-
cina i de la seva reconeguda
taj ectòria professional, molts
lleidatans i lleidatanes el re-
cordaretrr per ser rm home afa-
ble, proper i compromès aurb
la seva ciutat i amb el país.

La seva vessant més activa
id'implicació amb el país i el
seu futur s'havia fet notòria
en els últims temps. President
de la secció local d'Esquerra
Republicana de Catahrnya de
Lleida, coordinador de l'As-
semblea Nacional Catalana
-I'ANC-, president de Lleida
Decideix i, en l'àmbit de la
nostra cultura, liderant la Pla-

taforrna Compromís pel Mu-
seu Morera, s'havia implicat
públicament en la defensa dels
seus plantejaments polítics i
socials. En les coincidències i
en les diferències, he de dir
que sempre es va mostrar co-
herent idialogant en les seves
convrcclons.

Aquest estiu vam compar-
tir la inauguració d'un carrer
a Cappont dedicat al seu pa-
re, empresari del món de la
cultura i el cinema, que va
aportar un destacat impuls en
les arts escèniques a la ciutat,
sobretot a través delTeatre
Principal, un espai molt ar-
relat i estimat pels lleidatans.
Precisament, vam avançar el
reconeb<ement al seu pare per-
què el Jordi hi pogués estar
present i sentís l'estimació i el
respecte que li tenim a ell, al
seu pare i a tota la seva famí-
lia.Va ser un acte entranyable
i carregat de sentiment, enquè
vam poder admirar el seu es-
perit de lluita i generositat. I
fa uns dies es va repetir l'emo-
tivitat en I'acte al Roser en me-
mòria de les víctimes de L707.

El Jordi se n'ha anat. Però
el seu record i la seva figoo,
ca¡acterística per a tots els llei-
datans, perdurarà entre nos-
altrps.

Amb el meu condol i esti-
ma per tota la teva família,
descansa en pau.


