
LA OPINIÓN DE LOS LECTORES

Carta del PSC del 
Pallars al President 
de la Generalitat

El Pallars Jussà, el Pirineu en con-
junt, és la zona amb menys recursos 
de transport públic de Catalunya, 
quan, precisament, és on més fa fal-
ta per l’edat de la població i per les 
necessitats mèdiques, laborals, aca-
dèmiques i de serveis. El Pallars no  
pot renunciar al transport ferroviari.

És incomprensible que després 
d’haver aconseguit el traspàs i la 
gestió per a la Generalitat de la línia 
Lleida – la Pobla de Segur, i la inver-
sió realitzada els darrers anys, ara es 
condemni al tancament.

És frustrant veure que Ferrocarrils 
de la Generalitat pugui gestionar es-
tacions d’esquí al Pirineu i, en canvi, 
es negui a gestionar el tren, teòrica-
ment la seva raó de ser i el tema de 
què més entenen. 

És lamentable el menyspreu pel 
territori que demostren els respon-
sables del Govern de la Generalitat 
que anuncien el tancament del ser-
vei una setmana abans de produir-
se, sense més explicacions, debat ni 
alternatives.

És decebedor veure que no es 
plantegen millores horàries ni com-
binacions que millorin la connexió 
amb l’AVE, etc., que contribuirien 
sens dubte a augmentar-ne l’ús.

És al·lucinant comprovar com es 
llencen a la brossa les possibilitats i 
els esforços per fer que el tren con-

tribueixi a la millora de l’oferta turís-
tica i divulgativa del Pirineu.

És inexplicable que, a data d’avui, 
els membres del Govern no sàpi-
guen quina és la població del Pallars 
ni l’índex de freqüentació del trans-
port públic, i també que no es re-
cordi que el transport de viatges per 
carretera és igualment objecte de 
subvenció. O potser també el reta-
llaran?

És, en definitiva, ignominiós veu-
re com tracta l’actual Govern de la 
Generalitat el Pirineu. On queda el 
reequilibri territorial i la igualtat en-
tre els ciutadans de Catalunya?

Demanem que reconsideri la de-
cisió de tancament de la línia de fer-
rocarril Lleida–La Pobla de Segur 
per la transcendència social i eco-
nòmica d’aquest servei per als pa-
llaresos. 

Agrupacions del PSC dels Pallars

La meva sogra...
Moltes vegades, quan parlem de les 
sogres, ens venen records d’acudits, 
de lo pesades que són o que sem-
pre es fiquen al mig i no s’enteren 

gaire, etc... (que potser algún quali-
ficatiu se l’han guanyat) però resulta 
que, quan ens falta una sogra, resta 
un buit, la certeza de mancança per 
que algú no hi és... pero sempre ha 
estat en tots moments i, sobretot, en 
els que més ho necesitavem.

Amb les seves manies, les seves 
costums, sempre tenint cura dels 
seus nets que tant se’ls estimava, 
i se’ls estima; amb aquells detalls 
mirant que no falti de res al seus 
gendres cautivant-los per la panxa, 
(amb aquelles potes de porc, tan 
boníssimes i amb aquells...), clar que 
d’això les filles en podrien pendre 
nota...  

Ara et trovarem tots a faltar i jo, a 
banda de les potes de porc, trovaré 
a faltar aquella expresió tan andal-
lusa que sols deies tu: “cuchaa”. 

Per aquestos motius i molts més, 
agraïr-li tot això i més, i no sols a la 
meva sogra, sinó a totes les sogres, 
que ens cuiden i ens cuidaran allà 
on estiguin. 

Per sempre iaia... dels pitufos i tots 
plegats.

Carles Fontova
LLEIDA

Un projecte 
innovador a 
Balaguer 

A Balaguer, es posarà aviat en mar-
xa un projecte innovador i únic 
a Catalunya, promogut per Josep 
Antoni Díaz i jo mateix, és el cas de 
“Connectats“, un programa de ràdio, 
en format magazine que té l’intenció 
de millorar l’autoestima dels ciuta-
dans de Balaguer amb una sesió de 
40 minuts aproximadament, un cop 
al mes a l’emissora municipal de la 
capital de la Noguera.

Crec que s’hauria de treballar l’au-
toestima que hem perdut com a 
ciutadans, és penós que Lleida si-
gui pels balaguerins l’alternativa a 
Balaguer, i que Wai-Kiki, Big Ben, 
Excess entre d’altres siguin l’alterna-
tiva als pubs de Balaguer.

Aquest projecte engegat per Rà-
dio Balaguer hauria de tornar-nos 
a sentir de casa ja que penso que 
Balaguer és un lloc on hi ha moltes 
coses i té moltes opcions. Realment, 
el jovent com Déu mana, moltes ve-
gades ha de lluitar per ensenyar que 

no tot el jovent és igual. Una part 
del jovent ja considerable hauria de 
començar a preparar-se per noves 
lleis que puguin sorgir sobre les sa-
marretes que promouen la violèn-
cia, l’exclusió social, o valors nega-
tius i delictius en la societat.

La creació d’una aula municipal 
d’orientació de la societat de valors,
que fomenti l’autoestima ciutada-
na i nous valors i valors que s’han 
perdut, és molt interessant, almenys 
per mi. Crec que a Balaguer es fa-
ran fires interessants i en el cas que 
fos una relacionada amb el món 
de la comunicació sí vaticino que 
Balaguer anirà per molt bon camí.

Sobre els valors perduts crec que 
hi ha gran falta al respecte als go-
verns, als polítics, a les persones 
amb risc d’exclusió social, a les per-
sones jubilades, furts, robatoris, i 
proliferen grans estafes de tot tipus,
enganys, i alguns casos de corrup-
ció política, etc. 

Per mi les coses més greus que 
no haurien d’existir al món les tro-
bo molt evidents: consum de dro-
gues, venda de drogues, venda il-
legal de psicofàrmacs, venda il·legal 
de substàncies per millorar el rendi-
ment dels esportistes, les sectes des-
tructives, i el racisme.

Crec que caldria més suport als  
col·lectius més en exclusió: immi-
grants, discapacitats, drogadictes, 
dones, crear una escola municipal 
d’orientació ciutadana i de valors, 
que fomenti l’autoestima ciutadana.

Josep Maria Castells Benabarre

cartes@lamanyana.cat
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L  a presencia del conseller de Interior, Fe-
lip Puig, en Lleida, donde presidió ayer 
la Junta Local de Seguretat, junto con el 

alcalde Àngel Ros, pone de relieve la deter-
minación con que el máximo responsable de 
la policía catalana se ha propuesto abordar 
los problemas de seguridad en Ponent. Pese a 
que el informe sobre las actuaciones policia-
les registradas durante el pasado año atesti-
gua que el número de delitos se ha estancado 
en nuestras comarcas, a excepción de los ro-
bos con fuerza apelados ‘tirones’, que han au-
mentado en la capital, en las últimas semanas 
se había generado una notable alarma a con-
secuencia de los robos que afectan en particu-
lar algunas zonas agrícolas. En este sentido, el 

conseller de Interior anunció que se impulsa-
rá la creación de patrullas mixtas de Mossos 
d’Esquadra y de la Guardia Urbana en l’Horta 
de Lleida, y que se reforzará la coordinación 
entre ambos cuerpos. Puig también respaldó la 
participación ciudadana en tareas de vigilancia 
siempre que se coordine con la policía.

Final de un litigio

A demás del litigio por la propiedad de las 
113 obras de arte sacro que reclama el 

obispado de Barbastro, Catalunya estaba pen-
diente (desde 1998) de otro conflicto judicial 
por un centenar de obras del monasterio de 
Santa María de Sijena. La Generalitat compró 
entre 1983 y 1992 estas piezas que recalaron en 

el Museu de Lleida y el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC). El Gobierno de Aragón 
planteó entre 1997 y 1998 el derecho de retrac-
to sobre estas obras (Sijena, pese a estar en la 
provincia de Huesca, pertenecía al obispado de 
Lleida en el momento de la compra) y la Ge-
neralitat se opuso con un conflicto positivo de 
competencias ante el Tribunal Constitucional. 
Finalmente la justicia ha fallado a favor de Ca-
talunya, ha dicho que las obras de arte (inde-
pendientemente de su origen) están bien pro-
tegidas en su ubicación actual y ha despejado 
dudas sobre otros litigios similares (como ayer 
recordó el presidente de la Diputación, Joan 
Reñé) que pudieran darse. Con la sentencia se 
pone fin a 14 años de interinidad.

La seguridad en Ponent
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