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Perill al
pàrquingdel
SantaMaria
El lector denuncia
que el pàrquing
habilitat per als
usuaris de l’Hos-
pital Santa
Maria de Lleida
és un caos per-
què la gent
aparca en
qualsevol lloc,
com a la foto,
on es veu que
hi ha cotxes a
sobre d’una pla-
taforma, que es
podria enfonsar.

Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes es pot trobar a

LA FOTODEL LECTOR ENQUESTA
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ENRIC RODRÍGUEZ. LLEIDA
PREGUNTA:

Us sembla bé que el
president de la
Generalitat hagi
votat a favor de la
independència?

Resposta de l’alcalde
a InmaManso

Sra. Manso:
Amb referència a la seva car-

ta publicada en aquest diari on
vostè formula desqualificacions
cap a la meva persona, vull ma-
nifestar-li el següent:

La legitimitat per tenir llocs
de representació institucional
la donen les urnes, no les de-
signacions de partit.

Vostè utilitza la tàctica de
substituir en nombrosos actes
(no només el de l’Horta) l’ac-
tual portaveu del PP a la Pae-
ria per intentar ocupar llocs que
no li corresponen per manca,
encara, de representació demo-
cràtica.

Cap altre candidat de cap al-
tra llista política a les eleccions
municipals vulnera les regles
bàsiques del protocol i el res-
pecte institucional.

Senyora Manso, si aconse-
gueix ésser elegida regidora tin-
drà la legitimitat que només els
ciutadans atorguen. La cam-
panya serà llarga i, com a alcal-
de, li demano aquest respecte.

ÀNGEL ROS DOMINGO
ALCALDE DE LLEIDA

Deixin treballar la
senyora Manso

Sr. Director:
Molts polítics pensen que a

la política tot s’hi val, i això no
és així.Veig en els darrers dies
una certa fixació cap a la can-
didata a l’alcaldia pel PP, Inma
Manso.Vist des del punt de vis-
ta d’una ciutadana com jo que
no entén gaire de política, tinc
la sensació que l’equip de go-
vern de la Paeria té por de
perdre la majoria absoluta i ha-
ver d’abandonar el seu paradís
personal anomenat Paeria. En
aquests moments, sembla que
la candidata del PP, InmaMan-
so, és l’única que els pot fer
perdre aquesta majoria abso-
luta, i això els treu el son.

Fa uns dies vaig veure a la
premsa el tema de les rates a
Turisme, descobert per la
senyora Manso i que al govern
municipal, pel que hem pogut
veure als mitjans de comunica-
ció, no li ha fet gens de gràcia
que sortís a la llum. No ha es-
catimat recursos a negar els fets,
presentar estudis, fer cartes a
la premsa, etc., però les rates
hi eren. I aquest només es un
exemple.

És normal que els candidats
a l’alcaldia de Lleida treballin
per millorar la ciutat.Això és
el que fa InmaManso: treballa
molt, escolta els veïns i recull
les seves propostes, i això al go-
vern de la Paeria sembla que li
molesti. En unes paraules, In-
ma Manso li fa nosa.

No busquin excuses, ni in-
tentin desviar l’atenció dels llei-
datans amb qüestions de pro-
tocol: que si la senyora Manso
no havia d’estar en una taula
presidencial de no sé quin ac-

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
“Què té a veure que els consumidors al Pe-

rú iColòmbia comprin la lletmés barata,gràcies
als acords de lliure comerç que signaran amb
la UE, amb la protecció dels drets humans a
aquells països?”Això ens preguntava un di-
putat al Parlament quan una missió de de-
fensors dels drets humans i entitats que els re-
colzemva anar a explicar els impactes del trac-
tat en procés de ratificació. De declarar-se de
caràctermixt, comercial i polític, els ciutadans
de l’Estat tindríem l’ocasió de conèixer el seu
contingut i debatre sobre la conveniència
d’aprofundir els nostres lligams amb països on
es violen de manera sistemàtica els drets hu-

mans, ja que caldria l’aprovació de cada país.
Inexplicablement, tant al Congrés com al Par-
lament, no hemobtingut cap compromís ferm
per fer-ho possible.La llet, produir-la i alimen-
tar-se amb ella, i no dedicar-se només a expor-
tar petroli o oli de palma per satisfer el nostre
consum, té a veure ambels drets humans.Però,
sobretot, perquè aquests acords són una de les
poques eines que tenim per forçar els estats
peruà i colombià a no assetjar i criminalitzar
els moviments ecologistes i els pobles indíge-
nes que s’oposen a l’espoliació dels recursos
naturals. La UE i els seus estats membres te-
nen una bona oportunitat per demostrar el seu
compromís real amb els drets humans.

te, que si la senyora Manso no
havia de parlar en no sé quin
altre acte perquè no és regido-
ra i no sé quantes coses més.
Creuen que això li importa al
ciudatà?

Deixin treballar Inma Man-
so i tots els altres candidats, ju-
guin net i, sobretot, toquin de
peus a terra. Si amb 30 anys de
govern socialista a la Paeria no
s’han adonat que als lleidatans
ens preocupen altres coses i te-
nim altres problemes molt més
greus, potser és hora que l’ajun-
tament de Lleida canviï d’al-
calde.

MARIA RUBIO. LLEIDA

Suport al sector de
trànsit de Tremp

Sr. Director:
Arran de la publicació d’una

queixa de l’alcalde de Sort,
han aparegut algunes crítiques
contra els Mossos, que, segons
sembla, són habituals.

És clar que treballar als Pa-
llars té les seves peculiaritats.
Ho és com a la resta de llocs
on he treballat.Vaig estar des-
tinat al sector de trànsit de
Tremp i recordo la meva tas-

MIQUEL CARRILLO.MEMBRE DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES

ca, la mateixa que faig ara, rea-
litzar controls d’alcoholèmia,
passant molt fred, per cert.
Això és el que fa un policia de
trànsit, però també ajuda, de-
nuncia infraccions, assisteix i
investiga accidents, fa preven-
ció i seguretat traient de la ca-
rretera les persones que po-
den suposar un perill. No hi
entenc gaire d’estadístiques,
però sí que puc dir que el que
fem els Mossos és allò pel qual
com a professionals estem for-
mats.

Tampoc acabo d’entendre
gaire bé quin és el problema.
No importa que hi hagi gent
conduint beguda o drogada?
La policia fa nosa a la gent jo-
ve? No crec que als policies de
trànsit del sector deTremp se’ls
pugui demanar una altra cosa
que el que han fet. La seva ac-
tuació justifica plenament el
que se’ls demana: han acon-
seguit la reducció d’accidents
i víctimes mortals.Això és un
fet, i per ell mateix ja hauria
de ser notícia. Potser prou im-
portant perquè comencem a
plantejar-nos tots plegats si vo-
lem alguna cosa més.

Per tot això, vull donar el
meu suport als companys i

companyes que treballen al
sector de trànsit deTremp i que
estan donant un bon servei a
la societat, ja que contribuei-
xen a la millora de la segure-
tat.

P. ORTIZ. DELEGAT SAP-UGT

L’Església

Sr. Director:
Sé que tocaré un tema de

per si polèmic i que podria do-
nar peu a males interpreta-
cions. Per això vull dir que sóc
catòlica i practicant. Doncs bé,
el cas és que no sempre estic
d’acord amb l’Església. Que
lluny es troba avui l’Església
d’abans; ja no es relaciona
amb una trobada d’amics.

Per tant, crec que hauria de
renovar les maneres d’arribar
a la gent, especialment als jo-
ves i no tan joves. Hauria de
ser més dinàmica, involucrar-
nos més. Si no es fa un canvi
radical, quan hi faltarem els
de mitjana edat, quedarà ob-
soleta i es deterioraran la fe
i els valors de la família, que
abans prioritzava per damunt
de totes les altres coses.

A l’Església se li ha fet molt

Llet i drets humans al Perú i Colòmbia

mala premsa pel que fa a la
qüestió dels pederastes i la
pornografia infantil, i ja es res-
pira en molts ambients ecle-
siàstics. Crec que l’Església
hauria de plantejar-se la pos-
sibilitat d’un canvi en la qües-
tió del celibat, que puguin op-
tar a mantindre’s solters o ca-
sar-se, igual que l’Església or-
todoxa, que accepta l’ordena-
ció d’homes casats i celebren
la litúrgia. És ben sabut que
quan es priva la persona d’al-
guna cosa i no és lliure per ele-
gir, qui de per si és feble, per
molts exercicis espirituals que
faci, l’home per la seua con-
dició d’home té les mateixes
debilitats i flaqueses humanes
com qualsevol.

Pregunto: a què aspiren la
majoria dels joves d’avui?
Quins són els seus interessos?
Què busquen en concret? Crec
que ni ells mateixos ho saben;
s’escuden dient que tot el que
està relacionat amb la religió
és un mal rotllo.

Segons ens van inculcar, Je-
sús va arribar al món en la po-
bresa més absoluta. I penso jo,
hi ha necessitat d’atresorar
tant luxe com hi ha a les di-
verses catedrals escampades
pel món? Sembla que vulguin
competir entre si per veure
quina té més tresors.

No seria ara un bon mo-
ment perquè es desprengues-
sin cada una, només una mi-
ca, del tresor guardat i del qual
no es beneficia ningú? Bé els
aniria a aquesta pobra gent
delTercer Món; podrien cons-
truir carreteres, escoles, hos-
pitals, tindre aigua potable, et-
cètera, que són tan bàsics i ne-
cessaris.

Vostès, sacerdots i bisbes,
farien una bona obra, ja que
l’home no només viu de la pre-
dicació, sinó de l’exemple que
en aquest cas donarien al món.
I els agnòstics, ateus i laics po-
drien veure l’Església amb al-
tres ulls i, de passada, qui sap
si recuperarien part dels feli-
gresos que un dia van deixar
d’assistir a missa.

R. M.
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