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Resposta a les
declaracions de Marta
Camps al ‘Lleida al
dia’ del 23 maig

Sra. Marta Camps:
Mentre escric aquestes línies

sento comva pujant gent al res-
taurant il·legal que hi ha a dalt
de casa meva.Aquest matí, a
l’obrir la porta, el primer que
m’he trobat ha estat una llauna
de cervesa.Deveritat és unaper-
cepció?Amb aquesta afirmació
està dient que menteixo? Per
cert, l’àpat costa 5 euros i els cu-
bates, al voltant de 3.

No tan sols hemde lidiar amb
els personatges incívics del bar-
ri, sinó que també ho hemde fer
amb les autoritats i representants
de la ciutat?Algú pot tenir una
mica d’empatia i pensar que si
ens queixem i demanem ajuda
no es perquè estem avorrits, si-
nó perquè estem patint, i molt?

Li agraden molt les estadísti-
ques i,per no repetir-me, l’adreço
al juliol del 2011, on a través
d’una carta en aquestmateix dia-
ri li vaig fer arribar estadístiques
molt personals; pot tornar ami-
rar-les, encara que avui n’hi afe-
giré un parell més:

–Del 19 de setembre del 2011
al 9 d’abril del 2012 es van rea-
litzar unes 40 trucades a la ur-
bana des d’unmateix telèfon re-
lacionades amb actes incívics al
carrer Boters (tan sols des d’un
telefon).

–9 queixes fetes per diferents
veïns del carrer Boters a l’edi-
fici Pal·las des del 2010 i 0 res-
postes obtingudes fins a dia
d’avui.

De veritat creu que el que es
va veure aCallejeros era unmo-
ment puntual? El tema central
d’aquest programa era les dro-
gues, però el que passa a Boters
vamés enllà: accions incíviques

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
Hem rebut la notícia de la mort, en acci-

dent de trànsit, de la directora del Centre de
Titelles de Lleida. Ha estat una notícia im-
pactant per a la societat lleidatana i, en par-
ticular, per a l’associació ElsArmats de Llei-
da, ja que el passat mes de març vam dis-
tingir el Centre deTitelles amb el guardó
Gran Persona de Lleida 2012.Tots recordem
l’alegria i la il·lusió amb què la JulietaAgus-
tí va recollir el guardó, juntament amb el
Joan-AndreuVallvé, i els projectes que ens
va explicar per al futur del Centre. Sembla
que el destí li ha jugat una mala passada; de
cop hem perdut l’anima mater del Centre
deTitelles.

ElsArmats de Lleida volem agrair a títol
pòstum tot el que la Julieta ha fet per a la
cultura titellaire a l’aconseguir que la Fira de
Titelles de Lleida fos reconeguda mundial-
ment, ja que en els vint-i-tres anys que fa que
es representa hi han passat titellaires de tot
el món.També, a part de retre-li un meres-
cut homenatge, volem donar suport a tota la
seva família en aquests moments tan difícils
que està passant i encoratjar-la perquè con-
tinuï els projectes que tenien previstos, ja
que aquest seria el millor homenatge que se
li podria retre a la Julieta i que ella, de ben
segur, agrairia.

El nostre més sentit condol. Descansa en
pau.

contínues, inseguretat, faltes de
respecte, bars i restaurant il·le-
gals…Situacions que veiem ca-
da dia des de famés de dos anys.
I sí, senyora Camps, jo tinc por.

Es victimitza dient que estan
sols davant d’aquesta lluita titàni-
ca (llavors reconeix que no es-
temparlant de petits problemes,
oi?), i com creu que ens sentim
nosaltres els/les veïns/es?Torno
a dir-li que és esgotador viure
diàriament segons quines situa-
cions, encara que també ho és
sentir que alguns/es represen-
tants de la ciutat ens diguin que
no és tan terrible. Ens tornen a
classificar dementiders/es i crec
que a la gent que necessita me-
dicació per poder dormir,als que
tenen fills/es, a qui sí que paga
impostos per tenir un negoci al
barri, a la gent gran, a les perso-
nes cíviques (immigrants o no),
etc. no els farà gaire gràcia.

Per què no enmarxo? Perquè
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jo, igual quemolta gent de la ciu-
tat, he apostat pel centre històric
i marxar seria reconèixer que
han guanyat (encara que no sé
qui, si els/les incívics/ques o
vostès). De totes formes, torno
a trencar una llança i a oferir-li
casa meva, i els meus esforços,
perquè crec que entre tots/es po-
dem; això sí, tan sols si volem.

KPUCFER

La prepotència
d’alguns policies

Sr. Director:
En llegir la carta enviada pel

senyor Marcel·lí Borrell, amb
data 25-5-12, em vaig veure re-
flectida en la situació que co-
mentava i vaig constatar la raó
que té.

Una cosa semblant vaig viu-
re jo, però aquest cop amb l’al-
tra policia (l’autonòmica), que

posa de manifest la prepotèn-
cia, que en aquest cas derivo a
una sola persona, no a tot el cos
–que quedi clar–, però és que
les dues situacions que he vis-
cut han estat amb la mateixa
persona, i això sí que indica un
tarannà xulesc.

El policia en concret es diu
Xavi (tants n’hi deu haver...),
però suposo que ell, si llegeix
aquesta carta, s’hi pot veure re-
flectit.La primeramostra de pre-
potència va ocórrer mentre era
al cotxe, ben aparcat en zona
blava, davant l’escola de la me-
va filla; feia temps fins que en
sortís.Vaig aprofitar per fer una
trucada des del mòbil, i justa-
ment va passar un cotxe patru-
lla, que es va aturar. L’acom-
panyant, l’esmentat policia, va
treure el cap per la finestreta i
em va increpar sobre si no sa-
bia que no es podia parlar pel
mòbil al cotxe, amb un gest de-

Els titelles de lleida, orfes de mare

sagradable al rostre.No vaig po-
dermés que quedar-me parada,
perquè fins ara no tinc cap no-
tícia que no es pugui parlar amb
el cotxe parat i aparcat. No em
vamultar, evidentment, però la
seva mirada era com si em sal-
vés la vida.Nom’ho podia creu-
re.

Al cap d’uns dies, i anant tam-
bé a deixar la meva filla a l’es-
cola, en una hora punta onmolts
pares deixen un moment mal
aparcat el cotxe per deixar a la
porta els infants, o hi ha gent
que espera fora, nenes i nens
fent la xerradeta abans d’en-
trar..., la veritat anava a passar
un pas zebra i no tenia gaire vi-
sibilitat quan van aparèixer ell
i la seva filla. Evidentment, vaig
parar en sec i no vaig tocar nin-
gú, sortosament –també vaig tin-
dre un ensurt i vaig demanar dis-
culpes amb lamà (en aquellmo-
ment, no l’havia reconegut en-
cara).Vaig avançar uns metres i
el meu ensurt sí que va ser gran
quan em va obrir la porta del
cotxe (la de l’acompanyant), va
posar mig cos dins i em va co-
mençar a fer crits dient que per
poc agafava la seva filla. Men-
trestant, va deixar la nena sen-
se vigilància i la meva filla va
presenciar l’espectacle.No ana-
va d’uniforme.Va acabar donant
un cop de porta.Tinc entès que
és una intromissió almeu vehic-
le, la meva intimitat i unes ame-
naces que ell més que ningú ha
de saber que no es poden fer.

Per tot això, senyorMarcel·lí,
li agraeixo que posés fil a l’agu-
lla i que aquestes actituds es do-
nin a conèixer i que la imatge
que doni la nostra policia sigui
la de confiança, rectificació quan
cal, però en cap cas d’abús de
poder amb situacions com les
nostres.

ANNAM. LLADÓS CABIRÓ.

LLEIDA

DURANTAQUESTS propers
dies, Barcelona es vesteix de
gala amb el seu Dia de l’Em-
prenedor, o BIZ Barcelona,
com l’anomenen ara.Vull re-
marcar en aquestes línies que
Lleida no s’està quedant enre-
re. En les properes setmanes,
GLOBALleida presentarà to-
ta la seva activitat en l’àmbit
de l’emprenedoria sota la mar-
ca Territori emprenedor.

Les terres de Lleida han fet
un esforç ingent per dotar el
nostre territori d’una xarxa de
vivers única al país.Als 5 vi-
vers de la ciutat de Lleida dis-

ponibles al Parc i al CEEI, s’hi
afegeixen 9 vivers més per tot
el territori (Tàrrega, Cervera,
Bell-lloc, les Borges, Tremp,
Sort, Balaguer, la Seu,Vielha i
Solsona) que conformaran una
xarxa de 14 unitats i gairebé
200 espais disponibles per a
emprenedors. El mèrit d’aques-
ta xarxa territorial és de la Di-
putació de Lleida i els munici-
pis del territori amb un esforç
financer important –amb l’ajut
dels fons europeus– durant els
darrers 10 anys. Serem, sens
dubte, la província amb més
superfície de vivers de tot Es-

panya. Ara hem de posar el
software a aquest hardware
tan privilegiat, ja que els vivers
no deixen de ser només espais
barats per als emprenedors, i
aquests necessiten també un
altre tipus de suport: serveis
de formació, assessorament,
mentoring, xarxa i contactes
comercials, suport financer, etc.
Qualsevol emprenedor a la ter-
res de Lleida amb una bona
idea ha de tenir totes les faci-
litats del món per desenvolu-
par la seva activitat i arrelar-la
en el nostre territori.

També estem posant en mar-
xa un programa pioner a totes
les comarques lleidatanes per
generar activitat empresarial
amb component innovador en
àmbits rurals. Serà com una
mena de fàbrica d’emprene-

dors. En col·laboració amb Xa-
vier Ballabriga de la Fundació
CEDRICAT, avalada per l’èxit
d’un programa pilot a la Con-
ca de Barberà i Eivissa, desple-
garem a les 12 comarques i a
l’Aran el programa FITA, que
a través de les metodologies
més contrastades en cadascu-
na de les fases de l’emprene-
dor (generació, constitució, fi-
nançament i consolidació) per-
metrà aixecar nous emprene-
dors amb activitats que sem-
pre han de tenir component in-
novador en àmbits rurals. El
programa es desenvolupa amb
grups de 10 persones i comen-
çarem aquest any amb el Sol-
sonès, els Pallars, les Garrigues
i la Segarra.

Per últim, estem impulsant
una àrea potent en l’àmbit del

finançament empresarial. En
primer lloc, estem posant en
contacte, a través de diverses
rondes de finançament, projec-
tes emprenedors amb l’oferta
financera pública i privada
(ICF, ICO,AVALIS, ENISA, en-
titats bancàries i fons de capi-
tal risc).A dia d’avui ja podem
explicar uns quants casos
d’èxit.També estem promo-
vent un fons de capital privat
del territori per a projectes em-
prenedors i un fòrum d’inver-
sió especialitzat en el sector
agroalimentari que volem que
esdevingui un referent inter-
nacional.

GLOBALleida, i les seves
institucions patrones, estan po-
sant les bases perquè les terres
de Lleida es converteixin en
un autèntic territori.

COL·LABORACIÓ
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