
els representants públics, la que
més em va costar aconseguir va
ser l’entrevista a l’expresident
espanyol Felipe González.A Ma-
drid els costa molt tenir en
compte els mitjans de provin-
cias (ja els costa a Barcelona), i
després de mil i una trucades i
molta insistència, la diputadaTe-
re Cunillera ens va dir que hi ha-
via una possibilitat d’entrevis-
tar-lo aAndorra, on ell hi anava
a fer una conferència. Havíem
quedat a les 17.00 hores i pocs
minuts abans el seu cap de gabi-
net ens informava que seria im-
possible per una complicació
d’última hora. Sóc de tarannà
impulsiu i em vaig posar com
una fera per la falta de respecte
vers el meu mitjà, Lleida en el
seu conjunt i a mi en particular.
Vaig parlar amb el meu cap, San-
ti Costa, i els va enviar on no puc
reproduir.Als anys 90, i ara tam-
bé, als mitjans petits treballàvem

pel dia i l’entrevista estava pre-
vista per a l’endemà mateix. No
em vaig rendir. Quan va acabar
la conferència i aprofitant la gen-
tada que va anar a saludar-lo,
m’hi vaig acostar com una fan
més i li vaig abocar el meu enuig.
El cap de gabinet em va fustigar
amb la mirada però Felipe em
va convidar a acompanyar-lo al
vestidor-despatx on tenia les se-
ves coses i allí, en quatre metres
quadrats i mentre es fumava un
cigar, em va contestar cadascu-
na de les meves preguntes com
si fos la primera o l’última en-
trevista que li feien a la seva vi-
da. Un encantador de serps! I
quan al dia següent tots els
mitjans repicaren la nostra ex-
clusiva que no tornaria a optar
a cap càrrec al PSOE em vaig
sentir orgullosa de la màxima de
SEGRE. El difícil ho fem avui,
l’impossible ho deixem per
demà...

GONZÁLEZ ANUNCIA LA
RETIRADA. El que fou
president del govern
espanyol des de 1982 fins
a 1996 anuncia a Segre
des d’Andorra que no
optaria a ocupar cap més
càrrec al PSOE i que volia
“torejar en altres places”.

“En España solo se discute la legitimidad para ser nacionalista
español y es tan legítimo como serlo canario. Catalunya es un ejemplo de
integridad y convivencia y el estado federal ya está contemplado en la
Constitución”

“He dirigido durante 25 años el PSOE y he estado 14 al frente del
Gobierno español, quiero lograr otros retos personales y torear en otras plazas.
No me gustan los revivals y hay que dejar paso a gente nueva”

No optaré a ningún cargo más en el PSOE. SEGRE, 23 de maig del 1999

MAGDALENA ALTISENT

1985
La neu i un fred siberià durant
dos setmanes col·lapsen Lleida
7 DE GENER. Lleida viu del 7 al
20 de gener amb temperatures
que arriben a 14 sota zero. El
temporal de neu ho paralitza tot.

La presó de Lleida, un polvorí
on els presos es cusen la boca
8 DE FEBRER. Set reclusos es cu-
sen la boca i cinquanta més es
declaren en vaga de fam per re-
clamar millores en el menjar.

‘Concos’ del Pallars organitzen
una ‘caravana’ de dones
17 DE FEBRER. Els solters del
Jussà conviden les dones solteres
de tot l’Estat al Carnaval de Sort.
L’èxit col·lapsa la població.

Primera vaga general de la
democràcia per les pensions
20 DE JUNY. Convocada només
per CCOO i rebutjada pel sindicat
socialista UGT (manava el PSOE
de Felipe González) esclata la pri-
mera vaga general des de la mort
de Franco per la retallada de les
pensions i el precari estat de la
caixa de la Seguretat Social.

Vint morts en un supermercat
d’Andorra per explosió de gas
20 DE JULIOL. Vint persones mo-
ren i desenes resulten ferides per
una explosió de gas propà al su-
permercat Glaç de Pas de la Casa,
que queda completament des-
truït. Era dissabte i en ple juliol
les dos plantes de l’establiment
estaven plenes de clients.

Un incendi crema 4.500
hectàrees a Os de Balaguer
25 DE JULIOL. El foc, declarat al
terme d’Os de Balaguer, crema
durant tres dies més de 4.500
hectàrees de la Noguera, arribant
a saltar fins i tot el pantà de San-
ta Anna i arribant així a l’Aragó.
Una companyia de l’Exèrcit va
ajudar a controlar les flames.

L’actor Rock Hudson, amb nòvia
lleidatana, mor de sida
2 D’OCTUBRE. El famós actor
mai havia amagat la seva homo-
sexualitat però una lleidatana,
María José Lloveras, va declarar-
se nòvia seva. Hudson va morir
als 59 anys al seu domicili de Be-
verly Hills, a Los Angeles.

L’Arnau practica el primer
avortament legal a Lleida
29 D’OCTUBRE. Encara no es
deia Arnau, l’hospital lleidatà,
quan va aplicar per primera ve-
gada la nova llei d’avortament.

El volcà Nevado del Ruiz
arrasa una ciutat a Colòmbia
13 DE NOVEMBRE. Una erupció
d’aquest volcà causa 25.000
morts i esborra del mapa la ciu-
tat d’Armero, prop de Bogotà.

Condemnat el duc de Cadis per
la mort del seu fill Francisco
12 DE DESEMBRE. Alfonso de
Borbón és condemnat a 6 mesos
de presó per l’accident de trànsit
en què va morir el seu fill d’onze
anys, ocorregut a Navarra el 1984.

Es trenca el Canal d’Urgell. Bessons proveta de Lleida.
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quiar. I s’instal·larien empreses
i vindrien molts turistes... I no
va passar una desgràcia perquè
no havia de passar, perquè van
haver de suspendre els viatges
promocionals de l’AVE després
que a l’Aragó comencessin a
aparèixer forats sota les vies, tot
just un dies després que passes-
sim per allà un comboi ple de
periodistes. Encara sentomama-
re quan va veure la notícia.“Ai,
ai. Per aquí us van portar?”. Però
no va passar res i, amb la pers-
pectiva del temps, tot ha quedat
en una anècdota.

Però no tot han sigut temes
seriosos. Durant un temps em
vaig convertir sense pensar-ho
en la redactora de cròniques ro-
sa de la casa. Jo, que només fu-
llejo revistes del cor a la perru-
queria, i només per integrar-me
en l’entorn i que no pensin que
sóc una snob...M’ha tocat redac-
tar les cròniques de les darreres

visites de la família reial a Llei-
da, i quan el príncep Felip va vin-
dre a posar la primera pedra del
parc científic de Gardeny gaire-
bé m’ofego quan vaig haver-me
d’empassar de cop el canapè que
menjava quan me’l van presen-
tar per sorpresa. No sé per què,
li vaig dir que al diari Segre que
havia de posar dins la primera
pedra no hi havia cap notícia me-
va perquè havia tingut festa.Va
riure i va assegurar que torna-
ria a posar una altra pedra amb
una notícia meva.Va tornar amb
la Letizia per inaugurar el parc,
però, evidentment, demi no se’n
recordava ni de casualitat.D’això
en fa menys anys. Llavors ja no
em confonien amb una alumna
de batxillerat, com em va passar
a l’inici d’estar a Local, però és
que ara ja m’ha passat dos cops
que una mare jove li diu a la fi-
lla petita “no molestis la senyo-
ra”. I la senyora sóc jo.

“Una hora van estar esperant els convidats
a l’estrena del parc de Gardeny que la comitiva reial el
visités. Per fi, Felip i Letizia van entrar somrients i no van
ser pocs els que es van atansar per donar-los lamà”

“Les càmeres delsmòbils treien fum, i
sovintejaven els comentaris sobre l’aspecte i el vestuari
(repetit) de la princesa i l’altura del príncep”

La fotomésbuscadapels convidats. SEGRE, 27 d’octubre del 2009

1994
El sorteig del Nen deixa 10.000
milions de pessetes a Sort

5 DE GENER. El número 08.036
venut a l’administració de loteria
L’Estel deixa 9.548 milions de
pessetes de la grossa del Nen.

La cooperativa Copirineo de la
Pobla suspèn pagaments

17DEGENER. La cooperativa lle-
tera del Pallars Jussà, llavors a
Tremp, entra en fallida econòmi-
ca arrossegada per la crisi.

El Liceu, completament destruït
per un espectacular incendi

31DEGENER.Un incendi provo-
cat per uns treballs de soldadura
redueixen a cendra l’emblemàtic
temple líric barceloní.

Enfrontaments tribals causen
unmilió demorts a Ruanda

12 D’ABRIL. L’intent d’extermini
de la població tutsi, minoritària,
per part del govern format per
elements d’ètnia hutu, provoca
una matança a Ruanda. Oficial-
ment consten 800.000 morts.

Degradació al Barri Antic: cau
una casa a Boters

18 D’ABRIL. La degradació del
Barri Antic de Lleida es posa una
vegada més de manifest amb
l’esfondrament d’una casa de tres
plantes al carrer Boters.

Luis Roldán, director general de
la Guàrdia Civil, desapareix

28 D’ABRIL. El director general
de la Guàrdia Civil nomenat pel
govern del PSOE desapareix dies
després de fer-se públic que es-
tava sent investigat per apropia-
ció de fons provinents de la caixa
destinada als orfes del cos i false-
dats, com la seua pròpia titulació.

Testimonis de Jehovà deixen
morir els fills per no voler sang

15 DE SETEMBRE. Una família
de Ballobar (Osca) i una altra de
les Borges Blanques, membres
dels Testimonis de Jehovà, són
acusades de deixar morir els seus
respectius fills per negar-los una
transfusió de sang.

José María Aznar, rebut amb
aldarulls i protestes a la UdL

17 DE NOVEMBRE. El president
del PP suspèn una conferència a
la Universitat de Lleida al ser boi-
cotejat i escridassat per estu-
diants independentistes.

Un camió provoca 9morts en
unsmagatzems d’Andorra

6 DE DESEMBRE. Un tràiler
francès sense frens s’encasta als
magatzems Monsa d’Escaldes i
provoca 9 morts i 37 ferits.

Mario Conde ingressa a la presó
pel forat del Banesto

23 DE DESEMBRE. El president
del Banco Español de Crédito, in-
tervingut pel Govern, haurà de
respondre d’irregularitats.

Massacre a Sarajevo.

Foc amig Lleida.
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el més fort? Dilluns, al viatge de
tornada, a l’equip li va passar el
mateix que a mi al vol d’anada
i va quedar tot el dia aturat a Se-
villa a l’espera d’un altre avió.
Iberia es va disculpar i poc més.
Ja funcionava igual de bé que
ara. Després ens vam assaben-
tar que la raó de les anul·lacions
de les reserves dels vols tenien
a veure amb el fet que el Barça,
que havia jugat contra el Sevi-
lla, necessitava aquelles places
per desplaçar tot el seu segui-
ci.

L’ascens de la UE Lleida a Pri-
meraDivisió, després de 43 anys,
va marcar un abans i un després
a l’esport de la ciutat. La cele-
bració va ser com mai s’havia
vist.Anys després vindrien l’as-
cens del Caprabo a l’ACB o el
títol mundial d’EmiliAlzamora.

Aquest toc, gairebé místic,
màgic i desconegut és el causant
què sigui periodista i no pugui

pensar ni tan sols el perquè
d’aquesta decisió.Creieu-me que
emmoriria si no pogués escriu-
re, si no pogués guionitzar
històries, si no aconseguís trans-
metre. Us diré una cosa: gau-
deixo i em reconforta molt més
explicar històries d’herois
anònims, siguin guanyadors o
perdedors, de gent que es supe-
ra i que es pren l’esport com un
mitjà i no com un fi.

Per acabar, avui que tan ma-
lament ho estan passant molts
companys, vull llançar un mis-
satge d’ànim. Ens podran pren-
dre la feina, però mai la profes-
sió. Ens podran prendre les
càmeres, els titulars i els mi-
cròfons, però mai desapareixerà
del nostre interior les ganes de
comunicar. Ser periodista és sen-
tir d’una manera diferent la vi-
da, sentir-la doblement, d’una
banda per paladejar-la i de l’al-
tra, per expressar-la.

“El sueño ya es una realidad. El Lleida
formará parte la próxima temporada de losmejores 20
equipos del fútbol español. Los azules respondieron a la
perfección a la confianza depositada por las cerca de diez
mil personas que abarrotaron el Camp d’Esports ”

“Mané salió a hombros como los toreros y
durante el recorrido de la comitiva hasta la Paeria fueron
sucediéndose lasmuestras de afecto de toda la ciudad”

UnLleida dePrimera. SEGRE, 6 de juny del 1993

1996
La Bruixa d’Or de Sort reparteix
7.000milions més del ‘Nen’

5 DE GENER. La grossa del ‘Nen’
torna a caure a Sort dos anys des-
prés d’haver tocat 10.000 milions
de pessetes. Ara, 7.000 milions.

El PSOE obre al trànsit la variant
nord de Lleida, el PP la inaugura

25 DE FEBRER. El ministre Josep
Borrell obre al trànsit la variant
nord de Lleida, que el Govern del
PP inaugurarà poc després.

José María Aznar desallotja
Felipe Gonzalez de la Moncloa

3 DEMARÇ. El PP guanya les ge-
nerals tot i no obtenir la majoria
absoluta. José María Aznar serà
el nou president del Govern.

Recuperats els Moros i Cristians
a les Festes deMaig de Lleida

11 DE MAIG. La ciutat de Lleida
recupera la festa i les comparses
dels Moros i Cristians per la festa
major de maig després de 97
anys sense celebrar-se.

Un programa europeu
reintrodueix l’ós bru al Pirineu

19DEMAIG.Un programa pagat
per la UE reintrodueix l’ós bru al
Pirineu. Les ósses Giva i Melba,
procedents d’Eslovènia i allibera-
des a Melles (França), creuen ben
aviat cap al Pirineu lleidatà.

Araceli Segarra, la primera
espanyola que corona l’Everest

23 DE MAIG. La jove alpinista
lleidatana Araceli Segarra és la
primera dona espanyola que
aconsegueix coronar l’Everest, el
sostre del món, i amb només 26
anys. Un documental gravat du-
rant l’expedició deixa constància
d’aquesta fita històrica.

Els prats d’Escalarre acullen el
primer Doctor Music Festival

11 DE JULIOL. Les valls d’Àneu
es converteixen durant dos dies
en el centre del pop i el rock
mundial, amb figures com Iggy
Pop, Lou Reed, David Bowie,
Patty Smith o Neneh Chery. El
festival atreu 25.000 persones.

Una riuadamata 86 persones al
càmping de Biescas

7 D’AGOST. El càmping Las Nie-
ves de Biescas (Osca) es conver-
teix en un cementiri. Una riuada
sobtada deixa 86 morts.

El Beatus de Liébana desapareix
del Museu Diocesà de la Seu

29 DE SETEMBRE. El llibre me-
dieval (segle X), d’incalculable va-
lor, el sostreuen dos encaputxats
que immobilitzen amb un esprai
l’encarregada de vigilar el museu.

Un empresari, Jaume Llauradó,
compra la Unió Esportiva Lleida

15 DE NOVEMBRE. Llauradó,
amb explotació de marbre a la
Val d’Aran, assumeix 480 milions
de pessetes de deute del club.

Economia contaminant.

Crim a la Seu d’Urgell.
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lants de l’avió havien decidit fer
un discret vol des de Reus fins a
Alguaire per portar-hi aparells
que necessitarien l’endemà.
Aquell va ser el moment que va
captar l’objectiu de l’Itmar.

Aquestes explicacions eren
necessàries, però eren ja molt
menys importants que el fet
d’haver documentat el primer
avió a la pista d’Alguaire. La res-
ta de mitjans no va tenir aques-
tes imatges fins l’endemà, dia de
la nova convocatòria oficial.

L’endemà de publicar la notí-
cia, un periodista d’un altre mitjà
em va abordar per preguntar-
me, “entre tu i jo”, si les imat-
ges de l’avió eren un fotomun-
tatge. “És el que es rumoreja”,
va afegir. Per tota resposta, un
llarg sospir. El 5 de juliol, un di-
rectiu d’un diari lleidatà va pu-
blicar un amarg article d’opinió
a la seva contraportada. El text
clamava contra “l’amiguisme en

algunes institucions” perquè, se-
gons el seu documentat parer,
algú havia“filtrat al diari oficial”
l’aterratge aAlguaire.Afirma-
va que altres mitjans s’havien
sentit “estafats” i havien “reac-
cionat davant la burla”.Vaig ce-
lebrar l’article amb una rialla.

No puc dir que aquella por-
tada fos el fruit d’una brillant in-
vestigació periodística.Va ser un
cop de sort que fotògraf i avió
coincidissin aAlguaire.Tot i això,
quants dels “estafats” i “burlats”
van intentar anar més enllà del
comunicat oficial que els convi-
dava a passar-se un altre dia per
l’aeroport? Quants va intentar
esbrinar què passava i quants es
van quedar esperant que les no-
tícies arribessin soles, en for-
ma de notes de premsa?Aque-
lla exclusiva ens va caure del cel,
és cert. Però és que el cel, de ve-
gades, somriu als audaços i, de
tant en tant, premia l’esforç.

“Les rodes d’un avió van tocar ahir per
primera vegada la pista de l’aeroport d’Alguaire. Es tracta
d’una aeronau de la firma britànica CobhamFlight
Inspection, contractada per l’empresa estatal Aena.”

“L’aterratge, a primera hora de la tarda, no
va ser l’esdeveniment protocol·lari inicialment previst,
sinó que va arribar quan ningú no l’esperava.”

Primer aterratge aAlguaire SEGRE, 3 de juny del 2009
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1998
El tetraplègic Ramon Sampedro
se suïcida gràcies a una amiga

12DEGENER. El cas d’aquest te-
traplègic gallec commociona.
Una amiga li facilita un fàrmac. El
jutge li havia denegat l’eutanàsia.

Lleida estrena la Biblioteca
Pública a l’antiga Maternitat

21 DE GENER. El Govern de l’Es-
tat transforma l’edifici de la Ma-
ternitat de la rambla d’Aragó en
una moderna biblioteca.

Primera parella gai al registre
d’unions de fet de la Paeria

23 DE GENER. Dos nois formen
la primera parella homosexual
que s’inscriu al registre d’unions
de fet de l’ajuntament.

Decretada la partició del bisbat
i el retorn de l’art a l’Aragó

29 DE JUNY. El nunci del Vaticà
decreta que les obres d’art de les
111 parròquies segregades del
bisbat de Lleida han de ser retor-
nades als “legítims propietaris”.

Mor la poetessa d’Ivars d’Urgell
Maria-Mercè Marçal

5DE JULIOL. Nascuda a Barcelo-
na però criada a Ivars, Marçal va
morir als 45 anys d’un càncer.
Filòloga i activista cultural i femi-
nista, es va revelar com a poetes-
sa el 1977 amb Cau de llunes.

L’ajuntament de Lleida compra
Gardeny al ministeri de Defensa

31 DE JULIOL. La Paeria acorda
comprar el turó de Gardeny al
ministeri de Defensa per 2.713
milions de pessetes. Ocupat pels
militars durant més de tres se-
gles, Gardeny es queda buit i
l’ajuntament vol convertir-lo en
un gran espai d’oci per a la ciutat.

Mor l’escultor d’Os de Balaguer
Leandre Cristòfol

19 D’AGOST. Cristòfol, escultor
autodidacte i considerat un dels
precursors de l’escultura surrea-
lista a Catalunya, mor als 90 anys
després de veure reconeguda la
seva obra amb nombroses distin-
cions catalanes i estatals.

Vint turistes, ofegats al bolcar
una barca al llac de Banyoles

8 D’OCTUBRE.Vint jubilats fran-
cesos moren ofegats quan una
barca sobrecarregada s’enfonsa
tot just salpar de l’embarcador.

El jutge Garzón ordena detenir
el dictador Pinochet a Londres

18 D’OCTUBRE. El jutge de l’Au-
diència Nacional aprofita per dic-
tar ordre de recerca i captura
contra el dictador xilè quan
aquest era a Londres de visita.

La Bruixa d’Or de Sort reparteix
1.008milions de pessetes

22 DE DESEMBRE. Després de
dos multimilionaris premis del
Nen, l’administració de loteria de
Sort dóna ara la grossa de Nadal.

Penjat a la Seu Vella.

Foc al cor de Catalunya.
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1999
La Bruixa d’Or de Sort torna a
repartir unamilionada pel Nen

5 DE GENER. L’administració de
loteria repeteix la seua sort en el
sorteig del Ne’, amb 4.200 milions
de pessetes del segon.

Brutalment assassinada pel
seu nòvio una noia de Cervera,

15 DE GENER. El cadàver de la
jove apareix a les vies del tren.
Deu mesos després, a l’octubre,
el seu nòvio serà detingut.

Resolt al cap de 7 anys el segrest
de la farmacèutica d’Olot

11 DE MARÇ. Set anys després
d’un segrest que va durar 16 me-
sos, la Guàrdia Civil deté un poli-
cia d’Olot i tres persones més.

Josep Borrell renuncia a ser
candidat del PSOE

14 DE MAIG. L’exministre i pri-
mer secretari del PSOE renuncia
a encapçalar les llistes a les gene-
rals a conseqüència de l’escàndol
de corrupció a Hisenda protago-
nitzat pels seus dos col·labora-
dors, els també lleidatans Josep
Maria Huguet i Ernesto Aguiar.

JaumeMagre: Lleida perd un
referent de l’activisme cultural

18DEMAIG. Polític, exregidor de
la Paeria, promotor cultural i so-
cial, Jaume Magre mor als 74
anys. Va dirigir la Petite Galerie,
sala d’art alternatiu, i l’Alliance
Française de Lleida, des de la
qual s’endegaren iniciatives de
resistència cultural al franquisme.

Esclata a Bèlgica l’escàndol
dels pollastres amb dioxines

1 DE JUNY. Milions d’aus són ex-
terminades a Bèlgica al desco-
brir-se que han estat alimentades
amb pinsos que contenien dioxi-
nes. La crisi alimentària desfer-
mada a tot Europa va obligar a
retirar del mercat milers de pro-
ductes i el sector es va enfonsar.

Antoni Siurana recupera la
majoria absoluta a la Paeria

13 DE JUNY. L’alcalde de Lleida,
el socialista Antoni Siurana, recu-
pera la majoria absoluta al passar
de 13 a 14 regidors. Els darrers
quatre anys, amb 13, havia ne-
cessitat el suport d’Iniciativa per
Catalunya-Verds per governar.

Emili Alzamora, campió del
món demotociclisme de 125cc

2 DE NOVEMBRE. El pilot llei-
datà Emili Alzamora es conver-
teix en campió del món de moto-
ciclisme en la cilindrada de 125.

Mor l’artista i farmacèutic
d’Agramunt GuillemViladot

19 DE NOVEMBRE. L’artista,
poeta, narrador i farmacèutic,
professió que va exercir al seu
poble, mor als 77 anys.

Una parella del Pla d’Urgell,
segrestada en un avió

24 DE DESEMBRE. Una noia de
Mollerussa i un noi de Fondarella
passen vuit dies dins un avió in-
di segrestat per cinc terroristes
caixmirs, que maten un ostatge.

Pujol torna a guanyar, per poc. Relleu al bisbat de Lleida.

un grup d’arqueòlegs hi trobava
una necròpoli medieval amb
centenars de tombes i un cemen-
tiri romà.Va haver-hi qui va da-
tar l’origen del poble en els anys
de l’emperador Tiberi com a
campament de les seves hosts.
El 2001 es va posar la primera
pedra de la novaTiurana a So-
lers i, a partir de llavors, va co-
mençar la reconstrucció.

Aquell mateix any també va
ser important per mi. En un
parèntesi en la història de la no-
vaTiurana, un reportatge publi-
cat sobre el futur de les Garri-
gues, els nous regadius i els in-
cipients parcs eòlics va ser guar-
donat amb el premi Garbinada
que concedeix la població de
Granyena.Tot un al·licient.

Tornant a la Noguera, el 2008
l’ajuntament deTiurana va re-
conèixer la tasca de SEGRE en
la informació dels avatars del po-
ble amb la presentació a Solers

d’un resum de premsa que vaig
tenir l’honor de mostrar al cos-
tat del president de Repsol,An-
toni Brufau, molt vinculat a la
població, fet que va facilitar
l’arribada del gas.Va ser un dels
últims actes d’AntoniArmengol
en l’alcaldia, ja que va dimitir
l’any següent. Quan semblava
que la història d’aquesta petita
població no donava per a més,
després de les últimes munici-
pals del 2009, la Junta Electoral
va donar l’alcaldia deTiurana
a una palentina que encapçala-
va la llista del PP, MariaYolan-
da Larren Baños, al considerar
que després de la dimissió d’Ar-
mengol no hi havia primer edil.
Després de la seva renúncia,Àn-
gelVillarte, fins aleshores primer
tinent d’alcalde, va prendre el
relleu.Villarte és ara el nou res-
ponsable de “sacsejar” el poble
de la crisi per garantir el seu fu-
tur. En això estem.

RESISTÈNCIA

NUMANTINA DELS

VEÏNS. Els habitants del
poble van posar tots els
impediments al seu abast
per al desallotjament.
Lluís Farré, el moliner,
solament va lliurar mitja
clau. Les expropiacions
van començar el 1995. El
1999 van abandonar el
poble les dues últimes
famílies.

“Tiurana ja és només història. La demolició de les 400 cases de
l’àrea inundable del pantà de Rialb culmina el procés de construcció de
l’embassamentmés gran de Lleida que, demoment, nomésmillora les
dotacions de la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell.”

“Avancen l’enderrocament de les cases de Tiurana per evitar que
causin danys als curiosos que s’apropen a fotografiar el que queda del poble. La
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va donar ahir l’ordre d’enderrocament de
les cases de la població.”

Tiurana ja és noméshistòria. SEGRE, 27 i 28 de juliol del 1999

LLEONARD DELSHAMS
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baralla. L’Audiència de Lleida
va condemnar l’any passat
aquest arrestat, Francisco Javier
JiménezTrillo, a sis anys de pre-
só després que un jurat popular
el considerés culpable de l’apun-
yalament amb l’atenuant de le-
gítima defensa. Però no només
ens toca explicar males notícies,
també tractem temesmés socials
i, per exemple, fem d’altaveu
d’algunes associacions de ma-
lalts o de persones amb discapa-
citat física o intel·lectual. De fet,
treballar a SEGREm’ha permès
conèixer de primera mà les ca-
pacitats que tenen les persones
amb Síndrome de Down i he in-
tentat fer visible que tampoc són
tan diferents a la resta de la ciu-
tadania i que volen decidir so-
bre el seu present i el seu futur.
Potser necessitaran més suport
que d’altres persones, però amb
l’ajuda de tots poden aconseguir
grans fites i ser el màxim

d’autònoms. Fa uns set anys que
vaig entrar en contacte amb
Down Lleida i gràcies a l’esforç
de la seva junta i els seus profes-
sionals he vist com han posat en
marxa diferents projectes per
a la promoció de l’autonomia
personal de les persones amb tri-
sonomia 21. Un dels actes més
significatius organitzats per
Down Lleida va ser laTrobada
Nacional de Famílies que va re-
unir uns 700 participants a la ca-
pital del Segrià durant quatre
dies a principis del desembre del
2008.

Amés a més, també he pogut
veure de prop el pilot italià de
motociclismeValentino Rossi
quan va inaugurar al juny del
2007 una atracció de PortAven-
tura, la Furius Baco, i vaig po-
der entrevistar per telèfon el can-
tant Sergio Dalma dies abans del
concert que va oferir a La Llotja
la primavera de l’any passat.

TROBADA DE FAMÍLIES

DE PERSONES AMB

DOWN. Nens, familiars i
voluntaris de la Trobada
Nacional per a la
promoció de l’autonomia
de les persones amb
Síndrome de Down que
es va celebrar a Lleida a
principis de desembre del
2007.

«Una de les passatgeres de l’autocar sinistrat divendres a la Sentiu
de Sió seguia ahir ingressada a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic
reservat i explicava “que es podria dir que vaig veure lamort de prop”»

«La jove va destacar que “estava asseguda a la part del davant de
l’autocar i vaig veure com el vehicle sortia de la carretera i feia voltes de
campana. Estava totmolt fosc i en aquellsmoments només vaig pensar a salvar
la vida”»

“Hevist lamort deprop”. SEGRE, 9 de desembre del 2007

MAGDALENA ALTISENT
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2004
Àngel Ros relleva Siurana, ara
conseller d’Agricultura

8 DE GENER. Àngel Ros, fins ara
tinent d’alcalde d’Economia,
substitueix Siurana, que ha estat
22 anys alcalde de Lleida.

ETA decreta una treva, però
només per a Catalunya

18 DE FEBRER. La declaració es
produeix a un mes de les elec-
cions generals. Les crítiques li
plouen, al tripartit de Maragall.

L’Aplec del Caragol, declarat
“Fiesta de Interés Nacional”

5 DE MARÇ. El Govern del Partit
Popular concedeix aquesta dis-
tinció a la festa gastronòmica
més multitudinària de Lleida.

El PSOE guanya les eleccions i
Zapatero serà president

14 DE MARÇ. El PSOE fa fora el
PP de la Moncloa tres dies des-
prés dels atemptats més sag-
nants que hagi patit Espanya,
que van causar 193 morts al
transport públic de Madrid. José
Luis Rodríguez Zapatero serà el
nou president del Govern.

Una tractorada reclamant ajuts
promesos col·lapsa Lleida

3 D’ABRIL. Més de mig miler de
pagesos de les Garrigues envaei-
xen Lleida durant dos hores amb
els seus tractors per protestar
contra el retard de la Generalitat
a pagar els ajuts compromesos
arran de les glaçades del 2001,
que van fer malbé les oliveres.

El nou aeroport de Lleida es farà
a l’altiplà d’Alguaire

28 DE JULIOL. La Generalitat,
governada pel primer tripartit
(PSC, ERC i IC-V) decideix, entre
nou opcions més, situar el futur
aeroport de Lleida a l’altiplà d’Al-
guaire. El conseller de Política Te-
rritorial, Joaquim Nadal, diu que
serà operatiu l’any 2008.

Matança en una escola russa a
mans de terroristes txetxens

1 DE SETEMBRE. Un comando
txetxè armat i amb explosius
adossats als cossos segresta una
escola a Beslan, a la república
russa d’Ossètia del Nord. L’assalt
a l’escola el dia 3 provocarà 400
morts, 156 d’ells nens.

Estrangulada una estudiant de
la UdL al campus de Cappont

24 DE NOVEMBRE. Maria Isabel
Bascuñana, de 21 anys i d’Alpicat,
apareix estrangulada al maleter
del seu cotxe. Set dies després es
deté l’equatorià Antonio Chamba

La Bruixa d’Or de Sort reparteix
íntegrament la grossa de Nadal

22 DE DESEMBRE. El número
54.600, amb la meitat dels
dècims venuts per internet, pro-
voca una ‘pluja’ de 390 milions.

Centenars demilers demorts
per un tsunami al sud-est asiàtic

26 DE DESEMBRE. Un sisme
submarí deixa més de 280.000
morts. Les platges paradisíaques
es converteixen en cementiris.

Holocaust a Madrid l’11-M. L’hereu de la corona es casa.
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Els ajuntaments democràtics, la societat i els mitjans de
comunicació com el diari SEGRE han anat tres dècades
de bracet amb uns objectius comuns que ens han refor-
çat mútuament, musculant la jove democràcia. Hem es-
tat testimonis de la transformació del país i dels muni-
cipis cada vegada més compromesos amb l’estat del
benestar que ha costat suor i llàgrimes assolir.

Sense la tasca dels mitjans de comunicació com aquest
no hi hauria democràcia. En aquells inicis, coincidint
amb les beceroles de les institucions locals sorgides de
la voluntat del poble, compartíem unes mires, que eren
aixecar un país a partir d’un terreny erm, en què la po-

blació estava mancada de serveis bàsics avui universals.
A Solsona, per exemple, sembla impensable que a prin-
cipis dels vuitanta encara hi hagués ciutadans que ha-
vien d’anar a les fonts i al riu a buscar aigua.

Projectes d’èxit com SEGRE han ajudat a conscienciar
la gent dels seus drets i han desenvolupat una funció
cabdal de fiscalització de la classe política i les adminis-
tracions al servei del progrés des dels fonaments: els
municipis. Trenta anys després el context politicoeconò-
mic és als antípodes d’aquell i desitjaria que compartís-
sim dos nous objectius: lluitar per mantenir l’estat del
benestar que avui perilla i construir l’Estat català.

De bracet amb els ajuntaments i la societat
DAVID RODRÍGUEZ
ALCALDE DE SOLSONA
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Els periodistes
mai tenimdies
tranquils
De la llei deMurphy a les redaccions dels diaris
a la plaga de les famílies desnonades

E
ls periodistes mai tenim dies
tranquils.Aquesta és, segu-
rament, una de les regles no

escrites del periodisme. Res de
fer plans o previsions, perquè
quan creus que ho tens tot con-
trolat, alguna cosa grossa acaba
passant. Llei deMurphy? No, llei
del periodista (i si és redactor de
local o de societat, pitjor). Una
de les primeres exclusives que
vaig aconseguir, van passar-me-
la, precisament, durant un dia
que suposadament havia de ser
tranquil. Estava fent una ronda
telefònica d’associacions de
veïns i buscant temes de barri
(que poques vegades acaben a
la portada del diari) quan una
font del Centre Històric em va
donar la notícia. ElsMossos d’Es-
quadra havien trobat el cadàver
de l’Aliu Djob, un senegalès em-
padronat a Lleida, la matinada
del 6 de gener, i no havien avi-
sat la seua família, tot i que el
mort anava perfectament docu-
mentat. “Pareu les rotatives”,
com diria elWalter Matthau a
Primera Plana.Aquella mateixa
tarda, el cap de fotografia del
diari, el Lleonard Delshams, i jo,

ja ens trobàvem a l’habitatge fa-
miliar de l’Aliu parlant amb els
seus germans. La família, com
no podia ser de cap altra mane-
ra, estava destrossada i a més,
denunciaven una sèrie d’irregu-
laritats, com ara que es realitzés
l’autòpsia del cadàver sense la
seua autorització i que els fos
impossible recuperar la roba que
portava l’Aliu quan va morir.
“No el van tractar com una per-
sona, sinó com un ciutadà de se-
gona”, va lamentar el Iunussa,
un dels seus germans. Jo, que
feia relativament poc que treba-
llava al diari, anava prenent no-
ta dels detalls de la història amb
sentiments ambivalents.Trista
pel drama que estava patint
aquella família però amb ganes
de tornar a redacció perquè sa-
bia que tenia una bona història
entre mans. L’endemà, obríem
el diari amb la notícia, que va
ser recollida per altres mitjans i
es confirmava aquella famosa
regla no escrita que ara ja conei-
xeu.

I com és el dia a dia d’una pe-
riodista de local? Doncs a mi
m’agrada molt estar a la secció

perquè tractem temes molt di-
ferents (de política, sanitat, ha-
bitatge, educació, barris), però
he de dir que des que va co-
mençar aquesta maleïda crisi,
de vegades tinc la sensació de
ser una mena de Bill Murray al
Dia de la Marmota, on les reta-
llades, les pujades d’impostos i
les manifestacions són les pro-

tagonistes de la secció dia rere
dia. “Parin el món, que jo
baixo”, com deia laMafalda. Per
a mi, una de les conseqüències
més punyents derivades de l’ac-
tual situació econòmica és el dra-
ma que pateixen moltes famílies
desnonades. Porto un parell
d’anys seguint aquest tema, i ca-
da vegada és més evident que,

lluny de ser un problema que
s’estigui solucionant, s’ha con-
vertit en una plaga. Si no recor-
do malament, la primera vega-
da que vam publicar el testimo-
ni d’una família desnonada a la
secció de Local, va ser el de la
Maria Lluís Bayo. “Ens prenen
la casa per no haver pagat tres
rebuts de la hipoteca, però con-

www. segre.com

DIVENDRES 15
D’OCTUBRE DEL 2010

La Generalitat projecta
multiplicar per 10 la
superfície de l’actual
àrea industrial fins a un
total de 360 hectàrees

LLEIDA ❘ 12

ElsMossos van detindre ahir cinc
persones de nacionalitat litua-
na, d’entre 27 i 29 anys, acusa-
des d’apallissar i apunyalar un

compatriota a la partida de les
Canals per una discussió econò-
mica.Després el van deixar mal-
ferit al polígon.

COMARQUES ❘ 13

Lameitatdels
nensnascuts a
la Segarra ja
sóndemare
estrangera
El percentatgemés
alt de Catalunya

La meitat dels nens nascuts a la
Segarra l’any 2009 són de mare
estrangera, demanera que es con-
verteix, amb 140, en la comarca
catalana ambmés percentatge de
nadons fills d’immigrants de Ca-
talunya.Aquest índex s’explica
bàsicament per l’elevadíssim
nombre de veïns immigrants de
Guissona.Al costat contrari, hi
ha les Garrigues iAran.

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

GUIA ❘ 37

YEAGER, UN AVIADOR ESCOLLIT PER A LA GLÒRIA, A SORT

ANNA FARRÀS

Apallissenun joveper “robar”
i l’abandonenmoribundal
polígondel SegredeLleida

Els germans d’Aliu Djob, veí de
Lleida de nacionalitat guineana
mort per causes naturals en ple
carrer el 6 de setembre, van de-
nunciar ahir que els Mossos no
els van comunicar la seua mort
malgrat que anava plenament
identificat. La família se’n va as-
sabentar al cap de 7 dies a l’anar
a denunciar-ne la desaparició. La
policia obrirà una investigació.

ElsMossosd’Esquadratroben
uncadàverdocumentat ino
hocomuniquena la família
Acomissaria || Els
germans hi van acudir
7 dies després i així van
saber que haviamort

L’explicació || La
policia parla d’un cas
“excepcional” i obre
una investigació

LLEIDA ❘ 7

LLEONARD DELSHAMS

Els germans

d’AliuDjob amb

una foto seua.

Macropolígon
Vila-sana–Golmés
amb 360 hectàrees

ESPORTS |pàg.27
La Catalana obliga des d’aquest any
els futbolistes, inclosos el de base,
a fer-se revisions cardiovasculars

Número 10.295 · Any XXIX

1,20 €

GUIA |pàg.39
La Lliga Contra el Càncer de Lleida
esgota les flors solidàries de paper
per ajudar els nens malalts

MariaMartínez
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