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Unapaella
màgica i
optimista
“Era l’hora de pre-
parar el dinar i,
en el moment de
posar l’oli a la pa-
ella, l’auri líquid
va dibuixar per-
fectament aques-
ta cara somrient”,
comenta la nos-
tra lectora. “Amb
la que està ca-
ient, vaig agrair
aquest smile per
sorpresa, màgic i
optimista”, afe-
geix.

Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes es pot trobar a

LA FOTODEL LECTOR ENQUESTA
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ROSER CASTELLS. BALAGUER
PREGUNTA:

Creieu que el
president Rajoy
hauria de donar
explicacions pel
‘cas Bárcenas’?

El nou ‘servei’
d’autobusos

Sr. Director:
Des de petit –i ja he complert

60 anys–, que estic acostumat
a viatjar en autobús per Llei-
da. En tots aquests anys he po-
gut veure tots els canvis apli-
cats a aquest servei públic: can-
vi de vehicles, canvi d’empre-
sa explotadora, canvi de línies,
canvi de parades, ampliació de
línies, supressió de línies, pri-
vatització del servei... Una
qüestió comuna a tots els can-
vis ha estat, gairebé sempre, la
millora del servei sobre el fun-
cionament anterior.Tan sols en
una ocasió, que jo recordi, es
varen produir nombroses quei-
xes, quan es va decidir elimi-
nar la línia exterior, feliçment
recuperada.

Fa unes setmanes, des dels
darrers canvis –nombrosos i
transcendentals–, que l’empre-
sa concessionària del servei pú-
blic –val la pena recordar que
es tracta d’això–, està essent la
diana de tota una sèrie de quei-
xes, i no ambmanca de raó.No
hi ha setmana que no es publi-
quin una o dos cartes a la
premsa queixant-se d’un o al-
tre canvi: la supressió d’una lí-
nia, el canvi de parades, el can-
vi de ruta...

Viatjo, com dic, pràcticament
cada dia en autobús i no hi ha
viatge que bé a la parada, bé
dalt del bus, no senti comenta-
ris de diferents usuaris pel ser-
vei sofert de l’empresa Moven-
tis. Es veu que fins i tot s’han
reunit veïns d’algun barri que
es considera perjudicat per la
nova distribució de línies, han
anat a parlar amb l’Ajuntament
i aquest ha fet cas omís de les
reclamacions veïnals.

La freqüència de viatges de
les línies exposada en cartells
a cada parada, i amb l’avís en
lletra ben gran de “Nous hora-
ris d’estiu a partir de l’1 de ju-
liol”, la mateixa companyia se
la salta a la torera, però de llarg
(més del triple del temps que
indica).

Això, afegit a un tracte per-
sonal per part d’algun conduc-
tor –no tots, quedi clar–, que
deixa bastant a desitjar.

I, per si fos poc, el que crec
que clama al cel i no entenc
com encara no ha passat per
cap jutjat és el tema de les tar-
getes multiviatge. No tinc gens
de clar, és més, tinc seriosos
dubtes que sigui legal que una
empresa privada, conces-
sionària d’un servei públic, pu-
gui emetre targetes multiviat-
ge que caduquen (en un temps
brevíssim) i l’empresa s’em-
butxaqui l’import dels viatges
no consumits. Considero que
és una pràctica –a més d’abu-
siva–, equiparable a la que la
que llegia al diccionari un di-
putat fa pocs dies al Parlament
de Catalunya, quan deia: “Ro-
bar: apropiar-se indegudament
(d’una cosa) amb violència o
sense.”

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
Sobre les preferents i altres dubtosos pro-

ductes de la banca, acostumem a dir: el banc
ens ha jugat una mala passada o gestió, al
no haver-nos-en informat adequadament.
Sota el meu criteri, d’aquests fets no en són
els responsables directes les direccions dels
bancs, sinó els empleats que atenen el client
i li venen productes de dubtós benefici o
perjudicials (preferents) sense cap tipus d’es-
crúpols ni sensibilitat, etc.

A aquests empleats és als qui cal dema-
nar responsabilitats. Dic sense escrúpols per

l’exemple de les preferents, en què s’han
aprofitat de persones grans, pensionistes,
etc. sense formació bancària, que s’han que-
dat sense els estalvis de tota una vida de tre-
ball, en la vellesa, amb l’afegit de les reta-
llades, com les de la dependència, la sani-
tat, etc.

Senyors empleats de la banca, tinguin més
consciència i dignitat amb les persones grans,
pensionistes, etc. És possible que d’aquí a
un temps no gaire llunyà se’ls pugui dema-
nar responsabilitats per ser els executius di-
rectes de cara al client.

I la nostra Paeria que és qui
ha concedit el servei, en lloc de
vetllar pels interessos dels usua-
ris –ciutadans de Lleida-, s’ho
mira,més que impassiblement,
amb connivència amb la con-
cessionària.
Afedelisto!

EL VIATGER ANÒNIM

Un Leviatan antisocial

Sr. Director:
Actualment, arreu del món,

però especialment a Europa
(perquè és l’únic indret del pla-
neta on encara existeix l’es-
tat del benestar) vivim el règim
polític pitjor des de fa molts
anys.

Patim la regressió social en
majúscules: un règim polític,
econòmic i social, barreja dels
pitjors auguris d’Orwell i, al-
hora, de l’autoritarisme més
antidemocràtic de Hobbes.

Patim un autèntic Leviatan
antisocial i postmodern, que
vol substituir, arreu del vell
continent, la democràcia per
la plutocràcia i la justícia so-
cial per la banalitat ultracon-
servadora. I això, per tal d’en-
sorrar per sempre l’esperança
de vida .

JOSEP M. LOSTE I ROMERO

JOSEPMULLOR LÓPEZ. SORT.

Pitjor que dir “adéu”
és no tenir
l’oportunitat de fer-ho

Sr. Director:
Avui fa 20 anys que et vam

deixar en un lloc que tu sem-
pre anomenaves “el cortijo de
los callaos, queme esperenmu-
chos años”, però desgraciada-
ment no van ser gaires els anys
que et van esperar. Et van fer
marxar injustament sense sa-
ber-ne el motiu. La vida ens va
posar a prova, però aquesta va
ser una d’aquelles proves que
són impossibles de superar.Han
quedat moltes preguntes sen-
se resposta.Van arribar a cau-
re llàgrimes no desitjades, i des-
prés d’aquests 20 anys conti-
nua havent-hi el mateix buit
que el primer dia que et van
apartar de nosaltres.Trobem a
faltar la teva força que sempre
ens va ajudar a tirar endavant,
les teves ganes de viure la vi-
da, que tristament algú et va
arrabassar, la teva rialla única
que feia que tots els problemes
semblessin menys greus, la te-
va confiança en els altres que
va provocar que tots arribés-
sim a aconseguir els nostres
somnis.Només tinc per a tu pa-
raules bones, el teu amor cap

a les teves nebodes i cap a tots,
el teu somriure que il·luminava
tota la casa quan les veies, o
quan estàvem junts. Hi ha mo-
ments que sé que no podré re-
cuperar mai, però pensem en
tu cada dia, i encara que no si-
guis amb nosaltres físicament
ets present en cada un dels nos-
tres actes. Gràcies per haver
format part de la nostra vida.

ARACELI FORRADELLAS COLOMINA

L’incendi de Torres
de Sanui

Sr. Director:
Emdic RosaGuitart Ribo.So-

bretot vull dir que redacto
aquesta carta a títol personal
sense involucrar les altres pro-
pietàries dels jornals afectats. El
motiu de la present és corregir
unes dades que es van publicar
el dia 30 de juny al seu diari re-
ferents a l’incendi que va tindre
lloc el dissabte 29 a la partida
Torres de Sanui.

En primer lloc, no era alfals
el que es va cremar, sinó que
eren rostolls i palla del gra que
havia collit aquella setmana, co-
sa que va evitar que el mal fos
més important. En segon lloc,
i la part més important, no va
ser iniciat per motius descone-

Dignitat

guts, sinó per dos nois que es-
taven tirant pirotècnia, que es
trobaven sense la supervisió per-
tinent d’adults.

Amb l’exposició dels fets, vull
donar a entendre que, amb les
campanyes preventives sobre
l’ús de pirotècnia en llocs amb
un fort focus de perill, com és
possible que hi hagi persones
que en permetin l’ús?

Vull donar les gràcies a la gent
que ens va donar suport per
apagar el foc, així com a les tres
dotacions de bombers que van
impedir que l’incident es con-
vertís en accident de més enti-
tat. Gràcies a aquesta gent no
van patir cap dany ni els nois
que van iniciar el foc ni el nos-
tre habitatge d’ús habitual, que,
en aquell moment, estava habi-
tat.

ROSA GUITART RIBO

Agraïment

Sr. Director:
El passat dia 5 de juliol i des-

prés de 8 dies de recerca, es va
trobar el cos de la veïna deTor-
nabous al Canal d’Urgell.Tots
els veïns i veïnes deTornabous
hem patit aquesta dura espera
i difícil tasca, per això voldria
agrair, juntament amb els regi-
dors i regidores del municipi i
en el meu nom mateix com a
alcalde de l’Ajuntament deTor-
nabous, a tots els que hi han
participat, per la seva profes-
sionalitat i humanitat: tant al
cos de Bombers; al Sr.Miquel,
sergent dels Mossos i cap de la
investigació; al Sr. Cornudella,
cap dels Mossos de la comarca
de l’Urgell, que ha estat en tot
moment present; al Sr.Varea,
gerent del Canal d’Urgell, com
a tots els professionals que di-
rigeixen, Mossos d’Esquadra,
brigada submarinista i treba-
lladors del Canal d’Urgell, que
han posat tots els seus esforços
en la recerca de la nostra veïna,
tots els dies de la setmana, dia
i nit, els volem fer arribar el
nostre més sincer agraïment.

AMADEU ROS I FARRÉ
ALCALDE
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