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La Llotja no es va
apagar enguany
El moviment mundial
a favor del medi
ambient i la defensa
del planeta
consistent a apagar
els llums de
monuments, no va
comptar aquest any
amb la participació
de l’edifici de la
Llotja. L’apagada
estava prevista entre
les 20.30 i les 21.30
hores, moment en
què actuava al teatre
el Ballet Barcelona
d’Ángel Corella.
Deixar a les fosques
el vestíbul podia
haver suposat algun
problema per a la
integritat dels
espectadors.

Lleida no oblida
Azkona
El golejador de
l’extinta UE Lleida
als anys vuitanta va
estar ahir a la
llotja del Camp
d’Esports perquè
el seu fill juga a
l’Izarra. Molts
aficionats, fins i tot
joves, se li van
atansar per demanar-
li un autògraf.

MARTA ALÒS || VIURE PER VEURE

E
s veu que des del Govern de Ma-
drid algú deu pensar que encara
no vivim prou escanyats i ha de-
cidit donar-li una altra volta als

nostres desgraciats ganyots. Per això des
del Ministeri de Justícia se’ls hi ha acu-
dit la brillant iniciativa d’endegar una
reforma que substitueixi el Registre Ci-
vil pels Registradors de la Propietat. O
sigui que el que encara avui per avui és
un servei públic de caràcter gratuït es
pot convertir de la nit al dia en el corti-
jo privat d’uns quants que han vist com
els seus honoraris han caigut en picat
degut a la crisi del totxo. I què pot re-
presentar aquest canvi per als pobres
ciutadans? Doncs que a partir de l’apro-
vació d’aquesta reforma integral del re-
gistre civil, cada inscripció ens costarà
30 euros de la butxaca. Ovació! I el cas
és que aquests tràmits són ineludibles:
certificats de naixement, de defunció o
actes d’estat civil. O sigui que a pagar i a callar... com
sempre.A més a més la reforma inclou que seran els
notaris qui tramitin i celebrin els matrimonis civils que,
òbviament, els ciutadans també haurem de pagar. Una
altra ovació! I això arriba quan fa ben poc vam pagar
a través dels nostres impostos la modernització, infor-

matització i digitalització dels registres
civils amb una inversió d’uns 128 mi-
lions d’euros! Magnífic! I on aniran els
més de 3.000 funcionaris que ara estan
realitzant aquesta funció? I els interins?
Aquesta reforma que fa que qualsevol
acte jurídic passi per un registrador
potser deu agradar molt al President Ra-
joy, registrador en excedència a Santa
Pola, i als seus tres germans, dos regis-
tradors i un notari, però a la resta de
mortals ens dóna ben bé pel sac. S’ha
calculat que els ingressos del registra-
dors de la propietat poden augmentar
un 1.500% perquè cada persona que
neixi, es vulgui casar, canviar d’estat ci-
vil o que mori, passarà obligatòriament
per caixa. Fantàstic! Ja em podeu dir
malfiada però que el registrador de la
propietat del número 1 de Cáceres, En-
rique Rajoy, germà del President espa-
nyol, sigui un dels assessors de la Direc-

ció General de Registres i Notaries i autor intel·lectual
de la reforma, de debò que fa mal als ulls.Tancar els
registres civils i transferir la competència dels tràmits
i certificacions als Registradors de la Propietat quin
benefici comporta al ciutadà?Ai, però qui és el ciu-
tadà? Qui pensa en el ciutadà?

No és acceptable que
tot un campió desa-
tengui les ordres del
seu equip per pispar
la victòria ni més ni
menys que al com-
pany d’escuderia.

SebastianVettel

És el golejador del
Lleida amb 12 gols,
després del d’ahir da-
vant de l’Izarra, i un
dels artífexs de la bo-
na ratxa de l’equip en
aquesta segona volta.

JaimeMata

És el director del
Consorci de l’Estany
d’Ivars iVila-sana,
que ahir va celebrar
els cinc anys des de la
seua recuperació amb
un miler de persones.

Toni Costa

És el portaveu de les
empreses d’aventura
del Pirineu de Lleida,
que aquest any tindrà
el triple de cabal per
a les seues activitats
gràcies al desgel.

la imatge
deldia
L’Estany compleix
cinc anys
L’Estany d’Ivars i Vila-sana
va celebrar ahir el cinquè
aniversari de la seua
recuperació amb una
plantada d’arbres,
passejades amb cavall i
una mostra de cuina que
va estar centrada en la
poma i que va presentar
el nou pa de ronyó de
l’Estany, a la foto.

MIQUEL BRESOLÍ

La cireretadel pastís

Flòrido Dolcet
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l’ascensorprivat

El que encara és un

servei públic de

caràcter gratuït es

pot convertir en el

‘cortijo’ privat

d’uns quants

BiblioSort
Resaltado


