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El Saragossa

Sr. Director:
Ara que la temporada futbo-

lística s’ha acabat amb la Lliga,
la Copa i la Champions, vol-
dria destacar que a la Lliga
BBVA —que, segons els ente-
sos, és la millor del món— s’ha
produït un fet espectacular que
passarà als annals de la història
del futbol espanyol i mundial.
Em refereixo al fet que el Sa-
ragossa, en l’últim sospir, va sal-
var la categoria i militarà un
any més a la Lliga de les estre-
lles de la Primera divisió.

La proesa del Saragossa es
mereix elogi, encomi i admira-
ció, ja que després d’estar mol-
tes jornades en zona de des-
cens, l’arribada del nou entre-
nador, el senyor Manolo Jimé-
nez, li ha anat d’allò més bé i,
en una gran unió de forces
—directiva, tècnics, jugadors i
afició—, han aconseguit un
gran triomf.

L’èxit del Saragossa fa més
bonic, il·lusionant i fascinant
l’esport rei i ens recorda que
els valors de l’esforç, tenacitat,
constància, sacrifici, il·lusió, en-
trega, treball sense límit i fe ce-
ga en la victòria sempre donen
fruits.

De tot cor, moltes felicitats,
Saragossa! Com m’agradaria
que un dia no gaire llunyà pu-
guem reviure aquells apassio-
nants clàssics Lleida-Saragos-
sa.

FRANCESC SEGARRATOR

TORRE-SERONA

Resposta a una carta
Sr. Director:

Amb relació a la carta de la
senyoraYulia Levina, publica-
da el 12 de maig al seu diari,
informem que el tràmit d’ho-

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
Em refereixo a la sèrie deTV3GranNord.

He vist els dos primers capítols de la ficció,
però ja he passat de visionar el tercer.Una no-
va astracanada sobre la gent de les comarques
lleidatanes, i dic “nova” perquè em recordo
de la del Cartanyà, on reflectien uns perso-
natges totalment estrafolaris i desconeguts per
nosaltres, els lleidatans.

Per raons professionals, durant trenta-cinc
anys he pujat cada setmana a les comarques
de la muntanya.Allí feia la meva feina acom-
panyat per gent i resident en aquell territori.
Convivíem i tractàvem amb la gent del món
rural, pujàvem i baixàvem per carreteretes,
camins i pistes, i anàvem als recons i poblets
més amagats del meravellós Pallars Sobirà.
Feia nit a Sort, al magnífic Hotel Pessets, gent
com cal que durant tots aquests llargs anys
em van fer trobar gairebé com a casa. Em re-
cordo molt d’ells.

De personatges singulars i estrafolaris en

vaig conèixer i tractar uns poquets, que a tot
arreu n’hi ha, però de cap manera una socie-
tat tan utòpica i inventada com la que ens pre-
sentaTV3. Sap greu, com a lleidatà de soca-
rel, que des d’allà baix vulguin fer creure que
per aquestes contrades som tan singulars.

Això sí, els paisatges són autèntics i, vistos
al natural, encaramés.Caldria quemolta gent
de la terra baixa pugés a fer un tomb per
aquells indrets i gaudiria de la fantàstica na-
tura, d’una molt bona taula i potser els sor-
prendria trobar una gent d’allò més normal
i que, a més, fins i tot parlen en català nord-
occidental però sense exagerar accents i ex-
pressions. Per cert, si els Mossos són de debò
com els que surten a la sèrie, val més que de-
manem auxili a altres forces de seguretat o el
que sigui.

Resumint: una nova pixada fora de test
de la televisió barcelonina, que desaprofita
una ocasió de fer pluralitat als mitjans.A Po-
nent som molt més que aquestes paròdies.

mologació d’estudis estrangers
no universitaris consisteix a de-
clarar l’equivalència d’uns es-
tudis estrangers als efectes de
continuar estudis en el nostre
sistema educatiu o d’inserció
en el món laboral. Per a la tra-
mitació, cal presentar la docu-
mentació oportuna, que ha de
ser vigent, ha d’estar traduïda
i legalitzada. En el moment de
presentar la sol·licitud es pot
demanar un volant provisional
que permet la inscripció con-
dicional, sota la responsabili-
tat del sol·licitant, en un centre
i ensenyament. En el cas que
ens ocupa, la senyora Levina
va fer la sol·licitud d’homolo-

JOSEP RAMON

gació al títol de GESO i va de-
manar el volant per a la inscrip-
ció a un cicle formatiu de grau
mitjà.

En el cas del sistema educa-
tiu rus cursat per la senyora Le-
vina, per homologar el títol de
GESO cal acreditar la supera-
ció de deu cursos.D’acord amb
la documentació aportada, la
senyora Levina n’acreditava
nou. En casos com aquest,
abans de denegar directament
la sol·licitud, es requereix al
sol·licitant que aporti l’acredi-
tació d’un curs més o, en el seu
defecte, se li ofereix l’equivalèn-
cia al tercer curs de l’ESO.

Amb data 30 de desembre

del 2010, la senyora Levina va
manifestar la seva conformitat,
per escrit, a aquesta equivalèn-
cia. En aquell moment, cursa-
va el primer curs del cicle for-
matiu al qual s’havia inscrit amb
el volant condicional.

D’acord amb l’exposat, al
llarg del tràmit, la senyora Le-
vina ha tingut coneixement de
la resolució del seu expedient.

El funcionariat en cap cas fa
la denegació per motius de pro-
cedència de la persona, sinó
que és l’estricte compliment
dels criteris legals. Des del
2009, any del traspàs de com-
petències a la Generalitat en
aquest àmbit, els expedients

Potser ja passa de mida

del sistema educatiu rus trami-
tats han estat 260.

MERITXELL RUIZ. DIRECTORA GENERAL
DE L’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA
I COMUNITAT EDUCATIVA

Moltes gràcies, senyor
alcalde de Lleida

Sr.Alcalde:
L’ajuntament acaba d’enviar

als lleidatans el rebut de l’IBI
o contribució urbana, amb una
revaloració de gairebé el 3 per
cent. En els últims 15 anys, l’IBI
ha pujat molt més del que ha
pujat l’IPC, i així ha sigut any
rere any, sense parar, cosa que
ha encarit aquest impost un 10
per cent de mitjana anualment.
Els sous i les pensions s’han
congelat diverses vegades
aquests anys de crisi i, per a
molts assalariats, fins i tot s’han
rebaixat sensiblement.A més,
la valoració dels pisos ha cai-
gut en picat per la crisi.Vendre
un pis és missió impossible. I si
es ven, guanyar-hi diners és una
quimera.

Per què l’ajuntament conti-
nua augmentant injustament
l’IBI, quan aquesta mesura no
encaixa amb la crua realitat del
mercat immobiliari ni de les
nòmines, salaris, pensions i sub-
sidis de la immensa majoria
dels lleidatans?

A què es deu aquesta vora-
citat impositiva i de creixement
injust de l’alça d’aquest impost
municipal, que és un dels més
cars d’Espanya?

Moltes gràcies, senyor alcal-
de, per la seua sensibilitat cap
a les depauperades butxaques
dels lleidatans. En les eleccions
municipals tindrem en compte
la seua injusta voracitat fiscal.

MARÍA DE LOS ÁNGELES BARBER

GERONA. LLEIDA

ELSANYS setanta, darrers anys
de franquisme i primers de tran-
sició, suposaren una unitat d’es-
forços, tot deixant de banda uns
protagonismes legítims, per tal
d’aconseguir el quemolts desit-
jàvem, el final de la dictadura.

En aquesta lluita ens trobà-
remmolts i demoltes procedèn-
cies, amb un mateix objectiu;
des de les organitzacions exis-
tents en l’àmbit de l’esquerra,
amb més o menys vocació ins-
titucional, fins a representants
de les opcions de dreta demo-
cràtiques com ho eren Unió i
l’embrió del que més tard fou
Convergència.De ben segur que

es cometeren errors i equivoca-
cions, ja que amb el temps hem
vist que això va ser la construc-
ció d’una democràcia incom-
plerta que va deixar fora tants
sectors i tantes voluntats nacio-
nals. Però vàrem ser capaços de
fer-ho, especialment a Catalu-
nya.

Quaranta anys més tard, ens
tornem a trobar en una cruïlla
important, com ho és l’ofensiva
violenta que des dels sectors po-
derosos ens intenta aixafar com
a individus i com a poble, i per
plantar-hi cara se’ns torna a exi-
gir de tots nosaltres responsabi-
litat, generositat i capacitat de

sacrifici, tot buscant una unitat
d’acció que la gent al carrer i des
de les places ens demana. Segur
que avui dia hi ha partits que
són a l’altra banda (els que ens
governen en aquest moment),
però des d’ICV a Lleida volem
fer una crida a tots: partits d’es-
querres, associacions, sindicats
i moviments sorgits darrera-
ment, a presentar-nos junts amb
unes demandes mínimes que
serveixin per canviar l’actual es-
tat de les coses, a parar l’ofen-
siva neoliberal que comporta
que un 1% de la població ens
imposi les seves solucions a un
90% que les patim.Nom’obli-
do d’aquest 9% restant, que són
els servidors que tota dictadu-
ra necessita, també la finance-
ra; vindrien a ser tot aquest se-
guit de governants i banquers
que anteposen els interessos del

seus caps als legítims desitjos de
la població. Sembla que no els
importen gens els cadàvers que
es queden pel camí.

Amb aquest esperit a Lleida
hem començat a caminar, i com
a mostra exposo dues iniciati-
ves a les que des d’ICV ens hi
hem adherit i a les que intenta-
rem, dins les nostres possibili-
tats, donar un màxim suport.
Una és la plataforma #lleidaso-
cial, integrada per prop de 30
entitats de la ciutat, que hem
consensuat un document de sis
punts de lluita per combatre les
polítiques neoliberals, defensa
dels serveis públics, defensa del
treball digne, combatre la invo-
lució en la qualitat democràti-
ca, lluita contra la corrupció i la
manca de transparència i una
llei que garanteixi la dació en
pagament.

Quants de nosaltres no subs-
crivim aquests punts? Doncs
mobilitzem-nos i lluitem.A#llei-
dasocial hi falten mans.

L’altra iniciativa a la qual em
vull referir està bassada en un
dels punts a què #lleidasocial es
refereix, i és el manifest que“en
defensa dels serveis públics” i
sota els auspicis de la CUP, una
quinzena de partits, sindicats i
associacions hem traslladat a
l’Ajuntament de la ciutat per
dur a terme un procés demuni-
cipalització d’aquells serveis bà-
sics que els últims anys s’han ex-
ternalitzat o privatitzat.

Aquest és el camí començat
i on sempre hi trobareu ICV
Lleida, però per aconseguir tot
això ens hi falta gent. Si tu, que
llegeixes aquest article, hi estàs
d’acord, organitza’t. Et necessi-
tem!

COL·LABORACIÓ

JOANMIQUEL BALLESTÉ
PRESIDENT D’ICV A LES TERRES DE LLEIDA

Launió ens farà forts
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