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Bilingüisme,
màrquetingo
unadistracció?
El nostre lector va
capturar aquesta
fotografia en un
establiment de
telefonia del pas-
seig de Ronda de
Lleida, en què la
meitat del text
publicitari està
escrit en català i
l’altra meitat en
castellà. El Manel
es pregunta: “Bi-
lingüisme, màr-
queting o error
lingüístic?”

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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MANELMOR. LLEIDA
PREGUNTA:

Creieu queTito
Vilanova és lamillor
opció per al Barça
després de lamarxa

del Pep?

Qüestió de prioritats

Sr. Director:
Ja s’ha acabat l’hivern i un cop

més la ciutat de Lleida encara
no disposa d’un alberg per a per-
sones sense llar. Les promeses
de l’alcalde de treballar perquè
aquest fos una realitat tornen a
ser papermullat. Enguany, amb
el pla iglú, hem arribat a la xi-
fra de 106 persones dormint a
la pensióAlex. I és que a Lleida
tenim una llotja que ha costat
60 milions d’euros, però en
comptes d’un alberg públic hem
de pagar un hostal privat que
costa a tots els lleidatans uns di-
ners que es podrien invertir a
fer un alberg públic.Quants anys
més haurem d’estar pagant a
una empresa privada perquè la
Paeria no fa els deures? Quants
albergs es podrien haver cons-
truït amb els diners que costa
mantenir aquest espai?

Abanda de donar allotjament
a l’hivern en elmarc del pla iglú,
aquesta pensió també serveix
per allotjar durant tot l’any a
aquelles persones que es troben
en una situació d’exclusió social
o bé que no tenen els recursos
suficients per cobrir aquesta ne-
cessitat.Així doncs, no estem
parlant d’una necessitat puntual
sinó d’un servei que s’utilitza
durant tot l’any i que, per tant,
hauria de ser prioritari.

Ja fa temps, l’alcalde va anun-
ciar als quatre vents que faria
un consorci per gestionar l’al-
bergmunicipal i que comptaria
amb entitats socials catòliques
de la ciutat i l’ajuntament.
Aquesta mesura s’ha adoptat
deprés de veure que la Paeria
no pot assumir el cost ni la ges-
tió anual de l’alberg, ja que s’han
malgastat els diners i s’han prio-
ritzat altres projectes de projec-
ció exterior, deixant de banda
la qualitat de vida demolts llei-
datans que no poden satisfer les
necessesitats més bàsiques, com
són el menjar i l’allotjament.

D’aquest alberg, l’únic que
se’n sap a dia d’avui, és que no
hi ha acord entre les entitats que
formen el consorci sobre la me-
todologia que s’ha d’utilitzar i
que, d’altra banda, no hi ha
pressupost per fer-lo. Des de la
CUP, apostem per un alberg
100% públic, gestionat per la
Paeria de manera autònoma i
en què els tècnics de l’ajunta-
ment marquin la metodologia
a seguir. Per aquestes discus-
sions metodològiques, Lleida
continua sense tenir un alberg
públic i de qualitat i entre tots
continuem pagant un hostal de
gestió privada que poc té a veu-
re amb el que hauria de ser un
alberg per a persones sense llar.

RUBEN GAVILÀ.
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

Sobre la mort digna
Sr. Director:

En resposta a la carta publi-
cada el 21 d’abril a SEGRE de
la senyora Mª JesúsAndrés so-
bre el temade lamort digna,vol-

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
Potser el títol sembla de riure, però el fet

és per plorar. Primer apugen un 7% la llum,
un 4% el gas, un 3% el butà, la benzina i el
gasoil pels núvols, i els salaris baixen.Això
no s’aguanta per cap lloc.

Els senyors ministres no han calculat que
si oprimeixen el poble els passarà com al
rei Mides, que tot el que tocava es conver-
tia en or, però l’or no es pot menjar. De tant
voler oprimir el poble també quedaran ells

reprimits en aquesta situació. Potser no en-
tenen que a ells també els afectarà. Si el po-
ble no guanya diners per viure dignament,
molts hotels no tindran reserves, ni els res-
taurants ni l’hostaleria en general, les boti-
gues igualment, i a poc a poc aniran que-
dant-se sols. Potser hi aniran ells, els polí-
tics i la gent més rica, i es trobaran que l’ho-
tel ha tancat per culpa de la seva avarícia.
Ja ho diuen els castellans: “La avaricia rom-
pe el saco.”

dríem fer algunes puntualitza-
cions.

En primer lloc, ens referim a
la seua afirmació sobre“l’escàs
ressò que va tindre la conferèn-
cia del doctorMontes el 9 d’abril
a la facultat de Dret”. Com tot
a la vida, això és sempre del co-
lor del vidre amb què es mira,
atès que la difusió alsmitjans de
comunicació va ser extensa (ve-
geu SEGRE dels dies 8 i 11
d’abril i l’entrevista realitzada
per Santi Roig que LleidaTV va
passar el mateix dia de la xerra-
da, a més dels cartells i invita-
cions distribuïts en centres de
salut, facultats de Medicina, In-
fermeria i altres institucions) i
va fer possible que la sala de la
facultat deDret estès plena.Afir-
mar que la conferència va te-
nir poc ressò respon a una opi-
nió personal.

En segon lloc, respecte a la
comparació del malalt terminal
amb la del captaire, pensemque
el marginat social que viu una
situació de precarietat, es clarís-
sim que té, intrínsicament, to-
ta la dignitat; ara bé, la seua si-
tuació no deixa de ser indigna o
potser indignant, de la mateixa
manera que un moribund que
pateix atroçment físicament i/o
psicològicament.Si aquestes dos
situacions es poden apaivagar,
ens sembla inhumà no fer-ho.

Sortosament, amb les cures

MERCÈMORA CORDERROURE. TREBALLADORA FAMILIAR. LLEIDA

pal·liatives s’ha avançat en aquest
terreny que els professionals de
la medecina i la infermeria es-
tanoferint a la societat.Peròhem
d’anar més enllà. És discutible
que sobre el tema de l’eutanàsia
ens digui que “la voluntat del
pacient es vegi suplantada per
la del seu representant”.El Do-
cument deVoluntatsAnticipa-
des, conegut com aTestament
Vital, és indispensable perquè
en situacions irreversibles un
metge pugui prendre certes de-
cisions, i el representant opinar
en nomdelmoribund, si aquest
ha perdut la capacitat per fer-ho,
i ratificar les últimes voluntats.
Es tracta d’un document que ha
signat una persona perquè es res-
pectin les seues voluntats, fent
ús del representant per fer com-
plir la voluntat del signant.

Encara una altra cosa, això
que diu que “l’experiència de-
mostra que ningú volmorir”,no
sabemde quina experiència ens
parla. Casos mediàtics com el
de Sanpedro i tantes altres víc-
times anònimes d’interessos in-
confessables, creu vostè que
aquestes persones desitgen con-
tinuar vivint en aquest estat?
Fins i tot l’ésser que diu prou a
la vida no té lamateixa llibertat
que aquell que fa l’opció de su-
portar patiments permotius re-
ligiosos o altres? La llibertat d’es-
collir, de preparar-se per a una

mort digna no la considera un
dret? Finalment, la mort és en-
cara un tabú, seria desitjable que
se’n parlés ambnormalitat i que,
consegüentment, cadascú po-
gués deixar la seua voluntat per
escrit, mitjançant el DVA, que,
degudament registrat per Sani-
tat, facilitaria la tasca del metge
i les decisions de familiars en
la fi de la vida: un regal per a les
persones que tenen cura delma-
lalt terminal que en moments
proudifícils els pot ajudar a pren-
dre decisions i alliberar-los d’un
càrrec de consciència.

JOSEPMITJANA BERDIÉ
CONCEPCIÓ CANUT FARRÉ

El peix gran es menja
el petit... un altre cop

Sr. Director:
Desitjo quemoltes de les per-

sones que llegeixen diàriament
el seu diari coneguin el funcio-
nament de la tresoreria de la Se-
guretat Social de Lleida pel que
fa al meu cas.

Amb data 27-9-2011 em co-
muniquen la baixa al règim
d’autònoms amb data 30-9-
2011 per no realitzar una acti-
vitat habitual personal.Amb da-
ta 16-2-2002, després de sol·li-
citar la rehabilitació de la pen-
sió de jubilació reconeguda al
maig del 2010, de la qual no-

A les fosques com les mosques

més vaig percebre dosmesos al
donar-me d’alta d’autònom, re-
bo la resolució que es reconeix
el pagament des de l’octubre del
2010 fins al febrer del 2012 per
un import de 3.280,13 euros, a
raó de 618,90 €/mes pels cinc
mesos.

El dia 29-2-2012m’ingressen
al compte 3.280,13 euros.A les
13.21 vaig a l’entitat bancària i
em comuniquen la retenció de
1.444,13 € en concepte d’em-
bargament de la Seguretat So-
cial.Després de fer les trucades
oportunes em diuen que pre-
senti un recurs, cosa que vaig
fer el mateix dia 29.Esperant la
resolució del recurs, el rebo de-
sestimat el 23-3-2012.Emdiuen
que és inembargable un salari
mínim interprofessional de
641,40 €. Per procedir a l’em-
bargament han partit de 641,40
€ inembargables, 641,40 +
641,40 = 1.282,80 € embarga-
ment del 30%. 1.282,80 +
641,40 = 1.924,20 €, dels quals
embarguen el 50%.1.924,20 +
641,40 = 2.565,60 €, el 60%.
2.565,60 + 641,40 = 3.207 €, el
75% i de 3.027% fins al que em
van ingressar 3.280,13, el 90%.

Aquest és el barem que
m’han aplicat sense tindre en
compte que eren pensions de
618,90 € i no de 641,40 €, és
a dir, la meua pensió mensual
era inembargable, ja que l’havia
de percebre mensualment, i el
compte corrent no disposava de
diners, només la pensió que
m’ingressen.A part de tot con-
sidero que s’obra amb noctur-
nitat i traïdoria, ja que l’embar-
gament el van efectuar a les
5:50:15 hores.Al preguntar a
un funcionari sobre aquest
assumpte, la seua resposta va
ser que, si no ho fan així, quan
obren el banc retiren els diners,
i jo hi vaig anar a les 13:21:24
hores, no a les vuit del matí.

No comprenc que en els mo-
ments actuals persegueixinmés
elsmés febles. Seriamolt bo que
aquestes persones que no inter-
preten el que la llei disposa la
facin pel seu compte, algun dia
els pot passar a ells.

J.D.L
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Rosendo Manrique
Resaltado

Rosendo Manrique
Resaltado


