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Rectificació a la
felicitació al grup CiU
d’Alcarràs

Sr. Director:
Pel que fa a la felicitació pu-

blicada al seu diari el divendres
17 d’agost, en què es donava
l’enhorabona al grup CiU d’Al-
carràs per la participació en la
Pedalada per la Independèn-
cia, organitzada el 12 d’agost
per l’Assemblea Nacional Ca-
talana (AssembleaTerritorial
d’Alcarràs), CiU d’Alcarràs de-
manem públicament disculpes
per la realització i enviament
a un mitjà de comunicació
d’una fotografia que vulnera la
raó de ser de l’Assemblea Na-
cional Catalana.

L’ANC és una organització
democràtica, pacífica i trans-
versal del poble català, forma-
da per persones a títol indivi-
dual. Unitària en l’acció i plu-
ral en el debat, s’organitza en
assemblees territorials i secto-
rials. Per tant, dins l’ANC no
hi ha representat cap grup so-
cial, i molt menys cap partit po-
lític. L’ANC és un moviment
que vol aglutinar totes les sen-
sibilitats (tant de dretes com
d’esquerres), per arribar a re-
cuperar la llibertat i la plena
sobirania. L’ANC es va consti-
tuir el 10 de març del 2012 i té
com a objectius crear les con-
dicions necessàries per assolir
una majoria social a favor de
la independència de Catalu-
nya, conscienciar i mobilitzar
el poble català, esdevenir una
força social prou potent com
per instar els polítics a convo-
car un referèndum d’autode-
terminació i/o proclamar uni-
lateralment la independència.

Tenint en compte el que re-
presenta l’ANC, el grup CiU

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
Per cinquè any consecutiu, el petit poble

d’Olp (Pallars Sobirà) rememorà el dia 15
d’agost el setge que va viure durant la Guer-
ra del Pallars el 1485.

L’edició d’enguany adquirí una nova di-
mensió amb les valuoses aportacions audio-
visuals a càrrec de Francesc Orella, presti-
giós actor, i d’Agnès Marquès, coneguda pre-
sentadora deTV3, que alternaren amb les di-
ferents escenes teatrals, des dels temps ac-
tuals fins a l’època d’Hug Roger III, i acon-
seguiren una profunda i divertida ficció re-

trospectiva de la història del Pallars. El gran
escenari lluïa al costat de la torre de defen-
sa encara existent i en ressaltava la importàn-
cia; l’entorn, guarnit d’escuts, blasons i es-
pelmes, i les danses amb la vestimenta de
l’edat mitjana engalanaren l’esdeveniment.

Malgrat la manca de recursos d’aquest pe-
tit nucli urbà, l’entusiasme, l’esforç i la
constància dels olpins, amb el suport de
l’ajuntament de Sort, d’algunes institucions
i entitats col·laboradores, feren possible, un
any més, aquest singular espectacle socio-
cultural.

d’Alcarràs no ha pretès extreu-
re rèdit polític d’un acte englo-
bat dins la Marxa per la Inde-
pendència i organitzat plena-
ment per l’AssembleaTerrito-
rial d’Alcarràs, ja que dita fe-
licitació no va ser enviada per
l’executiva de CiU.

Volem deixar ben clar que
els membres de l’Assemblea en
formen part a títol individual i
que mai hauríem d’haver bar-
rejat objectius de partit amb
una organització que té una so-
la raó d’existir, aconseguir la
independència de Catalunya i
que, un cop aconseguit l’objec-
tiu, no té cap afany de poder ni
d’esdevenir un partit polític, ja
que automàticament quedaria
dissolta en el mateix moment
d’assolir l’objectiu.

En aquest sentit, volem feli-
citar l’Assemblea Nacional Ca-
talana per la feina feta i enco-
ratjar-los a perseverar en l’ob-
jectiu comú.

GRUP CIU D’ALCARRÀS

MARIA CANUT I FARRÉ. BARCELONA

Resposta al senyor
González

Sr. González:
Li agraeixo la seva estima per

la nostra SeuVella i el suggeri-
ment que aquest espai em-
blemàtic pugui acollir una sor-
tida o arribada de l’etapa de la
Vuelta. Sens dubte, seria un im-
puls més en l’objectiu de do-
nar a conèixer la SeuVella i el
turó i fer passos per aconseguir
que la Seu i el turó siguin de-
clarats patrimoni de la huma-
nitat per part de la Unesco.

Fa dos anys, quan Lleida va
acollir l’arribada de laVuelta,
la SeuVella va protagonitzar
unes belles imatges al reportat-
ge que en va fer la televisió. La
majoria d’esdeveniments na-
cionals o internacionals, espor-
tius o no, compten sempre amb
la referència icònica de la nos-
tra catedral antiga, però estic
d’acord que hem de continuar
treballant perquè la seva

presència i coneixement siguin
més rellevants.

En el terreny esportiu, vull
recordar que la SeuVella ha es-
tat present al Campionat Inter-
nacional deTennis Femení, en
el qual fins i tot hi vam fer el
lliurament de premis, també ha
estat present en els campionats
de golf o en el Campionat d’Eu-
ropa de Globus Aerostàtics,
amb les celebracions d’inici i
de final.

Properament tindrem l’oca-
sió de tornar a observar la ma-
jestuositat de la nostra SeuVe-
lla vinculada a un altre esdeve-
niment esportiu internacional:
la cursa de bicicletes Lleida
Downtown, que se celebra el 7
d’octubre i que sortirà a la Seu
Vella. Enguany, aquesta prova
de mountain bike, que aplega
un públic nombrós, forma part
del calendari internacional de
la competició. Estic segur que
suposarà una nova ocasió per
fer visible,més enllà del nostre

El setge d’Olp

territori, la nostra joia monu-
mental.

El conjunt del turó consti-
tueix el nostre gran patrimoni
històric i cultural i estic d’acord
que cal potenciar les iniciatives
que contribueixen a donar-li la
dimensió internacional que es
mereix. És una de les prioritats
del Consorci delTuró de la Seu
Vella i un desig que compartim
tots els lleidatans.

ÀNGEL ROS. ALCALDE DE LLEIDA

Per una festa major a
les Borges completa

Sr. Director:
Una vegada més, l’equip de

govern de les Borges es dedica
a prendre decisions contra la
ciutadania. Ha decidit retallar
un dia la festa major, el dimarts.
Al ple del 27 de juliol, ja vam
expressar el nostre desacord i
vam instar el govern a repen-
sar-ho i vam oferir solucions
possibles. Malgrat que moltes
entitats del poble i jovent di-
vers, a qui els ho agraïm públi-
cament, s’han ofert per fer ac-
tivitats diverses per suplir
l’absència d’actes, l’equip de
govern els ha deixat de banda.
No entenem com no es valora
l’esforç i el compromís d’aques-
tes entitats i persones i es con-
tinua gastant diners en unmer-
cat medieval que s’emporta els
euros per poder fer activitats
cada dia i, especialment, per
a infants i joves. En definitiva,
lamentem el despotisme gris
de l’alcalde (estem segurs que
molts membres de la mateixa
comissió de festes no hi estan
d’acord) amb aquest tema im-
portant per a moltes persones
que volen fer festa i activitats
culturals.

ERC DE LES BORGES

ELS QUE ens dediquem a la
producció de conills no som ali-
ens al que passa a la resta de
sectors ramaders, ja que fa una
llarga temporada que patim di-
ficultats que provoquen un de-
goteig constant del tancament
d’explotacions a Catalunya. És
una situació que s’arrossega des
de l’any 2008, i amb l’entrada
i l’especulació que el gran capi-
tal fa sobre els mercats de cere-
als i matèries primeres, sense
que cap govern s’atreveixi a im-
pedir-ho.Només hi ha hagut un
lapsus entre principis del 2011
i el juny d’enguany que ens han
permès respirar lleugerament.

Què és el que ha passat? Com
es pot explicar la situació que
vivim? De fet, bona part està
en el que ha passat amb el preu
de la pell de conill que s’expor-
tava a la Xina, que la pagava a
bon preu, i això va ajudar a
mantenir les cotitzacions de llot-
ja per al conill a un nivell ac-
ceptable que permetia assumir
l’increment de cost que afecta-
va els pinsos.

Però l’error ha estat que els
escorxadors de conills han po-
sat al mateix sac la pell i la carn
de conill. I això ens ha crucifi-
cat.Aquest greu error ha pro-
vocat que es valorés menys la

carn de conill, i val a dir que
la situació ja anava bé a les
grans cadenes de distribució i
als majoristes.

Ara, quan la pell s’ha desva-
lorat, en lloc d’aplicar-se la lò-
gica i incrementar els preus de
venda al públic de la carn de co-
nill, els escorxadors han estat
incapaços de posar-se d’acord i
marcar un preu mínim que fa-
ci de referència i que permeti
al sector continuar amb la seva
activitat. Famolt pocs dies,Car-
refour tenia una oferta de co-
nill sencer a 3,75 €/kg, clara-
ment per sota preu de cost, i,
aquesta setmana, a Eroski, una
oferta a 3,99 €/kg. Un cost de
producció que es xifra en 4,17
€/kg i, si res no canvia al mer-
cat dels cereals, ningú no des-
carta que encara vagi a pitjor.

Perquè serveixi de compara-

ció: a França, Carrefour va ser
multat amb 20milions d’euros
per aplicar aquesta mena de
pràctiques. Però aquí tot està
permès. Les grans empreses po-
den fer i desfer a la seva conve-
niència i capAdministració go-
sa a dir-los res o a sancionar-los
per aplicar aquesta mena d’es-
tratègies, que ensorren el nos-
tre sector i malmeten les eco-
nomies de moltes explotacions
familiars que hi tenen el seus
ingressos. I qui ho paga? Doncs,
com sempre, el sector primari,
que veu com no es respecta el
preu de la Llotja de Bellpuig,
considerada el referent per al
conill.Actualment, els escorxa-
dors catalans miren cap a Ma-
drid perquè cotitzamolt per so-
ta de Bellpuig i, així, es poden
estalviar prop de 0,18 €/kg
quan liquiden la carn als pro-

ductors.Hem arribat a un punt
en què el que sempre ha ser-
vit per regular l’oferta i la de-
manda pròpies de qualsevol
mercat ja no serveix per a res
ni té cap mena d’importància.
Ara l’objectiu és vendre barat i
fer oferta setmana sí, setmana
també.

I al setembre ens espera
l’augment de l’IVA. Endevinen
qui el pagarà? Si ningú no hi po-
sa remei aviat, al sector rama-
der en general i al del conill en
particular li queden poc temps
de vida perquè se li acaba l’ai-
re.Quan ja no hi sigui, ens por-
taran la carn d’altres països, a
preus molt diferents i amb unes
garanties sanitàries que res te-
nen a veure amb el que ens de-
manen a nosaltres actualment.
Però aleshores, ja serà tard per
a lamentar-nos.

COL·LABORACIÓ

ANTONI CAULAS

RESPONSABLE DEL SECTOR CUNÍCOLA DE JARC

Ladarrera alenadad’aire del sector cunícola
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