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Agraïments

Sr. Director:
Aquests dies ja fa un mes de

les riuades al Pirineu. Des de
la meva posició com a alcaldes-
sa i veïna del municipi de Lla-
vorsí, he volgut redactar aques-
ta carta d’agraïment a totes
aquelles persones que aquell
dia ens varen recolzar.

En primer lloc, als veïns i
veïnes, per no haver perdut la
calma en totes aquelles hores.

En segon lloc, al cos de bom-
bers voluntaris de Llavorsí, per
la seva professionalitat i, és clar,
per haver estat de vigilància
durant més de 48 hores sense
dormir, tot i ser voluntaris.A
l’empresa Fustes Sebastià, per
la rapidesa i efectivitat a ins-
tal·lar el camió ploma al pont
de Llavorsí; altrament, la des-
gràcia certament hauria sigut
més gran.A la brigada munici-
pal, per haver estat com sem-
pre a disposició del poble, veïns
i veïnes en tot moment.També
al President,Tècnics i Personal
del Consell Comarcal per tota
la coordinació i suport.

Especialment al President Sr.
Joan Reñé, de la Diputació de
Lleida, per la seva gran efecti-
vitat en el moment d’urgèn-
cia al posar en marxa els dis-
positius de seguretat i protec-
ció dels seus equips tècnics tan
àgilment i la visita en aquells
moments.

I per acabar, no em vull obli-
dar dels meus companys regi-
dors i personal de l’Ajuntament

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
El diner, bitllets o monedes, és una con-

venció social necessària per poder realitzar
les nostres transaccions econòmiques, però
quan aquest diner s’acumula en poquesmans,
i les riqueses només les poden adquirir una
minoria poderosa, podem veure la perillosi-
tat del capitalisme, com a acumulació fins a
l’infinit dels diners.

El capital, és a dir, una certa quantitat de
diners, es necessària per a tothom però, com
tot, els excessos, la possessió de grans quan-
titats de diners en poques mans, fan que ve-
gem la necessitat de posar un límit, un to-
pall, a les grans acumulacions que desequi-
libren un bon funcionament de la societat.

Sense arribar a voler socialitzar-ho tot, co-
sa que tampoc seria perniciós, però molt di-
fícil actualment amb una total i absoluta pre-

dominança dels capitalistes, crec que la gent
que aspira a un altre món ens hem de mar-
car una meta ben simple: posar un límit a la
riquesa i als diners que una persona pot te-
nir.

Per posar un exemple de mostra, en base
al sistema decimal, podríem dir que un ho-
me no podria mai ingressar més d’1 milió
d’euros a l’any, o tenir més de 10 habitatges,
o bé gaudir d’una fortuna o patrimoni supe-
rior als 100 milions d’euros, o, en l’aspecte
agrícola, posseir més de 1.000 hectàrees.
Aquests topalls o límits perjudicarien una
minoria capitalista molt adinerada i poten-
tada, però beneficiarien molta gent deshe-
retada i desnonada per la societat.

Seria una manera d’anar cap al socialisme
i equilibrar les desigualtats que la natura ge-
nera.

pel gran suport i ajuda durant
aquells tres dies de caos.

Ara esperem que es puguin
trobar tots els recursos eco-
nòmics necessaris per reparar
els danys que ha ocasionat
aquesta riuada tant a Llavorsí
com a la resta de la comarca,
ja que les actuacions d’urgèn-
cia han pogut parar el cop, però
encara queda moltíssima feina
per fer.

Moltíssimes gràcies a tots.
ANNA PANISELLOMAS

VÍCTORMONTAÑÉS. LLEIDA

Resposta al Sr. Balada

Sr. Director:
Pel que fa a la carta publica-

da recentment en aquest diari
en què exposava la seva situa-
ció personal en les proves
d’accés a la Guàrdia Urbana de
Lleida, he d’assenyalar que en
tot moment s’ha seguit el pro-
cediment legal i que elTribu-
nal Qualificador ha estat im-
parcial en les diverses fases del
procés.

Tots els processos selectius
de lesAdministracions Públi-
ques es regeixen per unes ba-
ses que es fan públiques per si
algun ciutadà les vol al·legar o
impugnar.

En el cas que ens ocupa, les
bases de la convocatòria van
ser aprovades per la Junta de
Govern Local, que és l’òrgan
competent, i no van rebre cap
al·legació o impugnació, de for-
ma que han de ser respectades
tant pelTribunal com pels as-

El diner i el capitalisme

pirants. Com vostè molt bé in-
dica, hi ha hagut aspirants que
han anat superant diferents pro-
ves i d’altres que han estat de-
clarats no aptes pel Tribunal,
donat que no assolien els re-
queriments. En la fase de les
proves mèdiques, un organis-
me extern a la Paeria s’ha en-
carregat de fer els dictàmens
sobre l’aptitud o no de la salut
dels aspirants i, seguint les ba-
ses de la convocatòria, s’han de
respectar els resultats que ha
emès.

En qualsevol cas, si discrepa
amb la valoració que s’ha fet
dels seus resultats, té el dret a
exercir les accions legals que
consideri oportunes, dins dels
terminis establerts, com també
tindrà el dret a obtenir respos-
ta de l’òrgan corresponent dins
dels terminis previstos.

Això sí, li agrairia que no ba-
rregés conceptes en els argu-
ments que dóna al respecte.No
entenc per què reprova la con-
ducta de l’Ajuntament, que s’ha
ajustat escrupolosament al
Dret, i desmenteixo que cap
treballador municipal s’hagi
comportat amb una actitud cla-
ra d’abús de poder, com vostè
afirma.

Efectivament, el personal
municipal està al servei de la
ciutadania i des de la Paeria
vetllem perquè aquest servei
s’ofereixi amb eficiència,
eficàcia i responsabilitat.

SARAMESTRES. TINENTA D’ALCALDE I
REGIDORA DE POLÍTIQUES DE SEGURETAT

I RECURSOS HUMANS

DILLUNS PASSAT, al finalit-
zar l’ofrena d’un ram de flors
que el Centro Galego de Llei-
da va dipositar als peus de la
imatge de Sant Jaume dels Fa-
nalets, a la capella del Peu del
Romeu, homenatjant així el pa-
tró de Galícia, una de les per-
sones que van assistir a l’acte
va preguntar-me si sabia des de
quan es fa a Lleida la Romeria
dels Fanalets de Sant Jaume.
Vaig respondre-li dient-li que
no podem donar-ne una data
precisa, tot i que sí que conei-
xem una primera referència es-
crita sobre aquesta tradició tan
nostrada.

Es tracta de la Crònica uni-
versal del Principat de Catalu-
nya, escrita per Jeroni Pujades
l’any 1609, on podem llegir:
“Tenen en Leyda una Capella
de sanct Jaume al carrer del Peu
del Romeu: y es fama continu-
ada de pares à fills, que lo sanct

en aquest seu passatje posá allí.
Y los minyons la nit de la festa
del sanct, van ab llanternetes
de paper ab llums: à las quals
diuhen sanct Jaumet enmemo-
ria de la predicació que loApos-
tol feu en dita Ciutat.”

Si donem per bo el que ens
diu Jeroni Pujades, podem afir-
mar que almenys la festa témés
de 400 anys d’antiguitat, tot i
que el mateix cronista es refe-
reix a “la fama continuada de
pares a fills”, cosa que fa supo-
sar que ja aleshores, al segle
XVII, era una tradició arrelada
a la ciutat de Lleida i que venia
de molt més lluny.

No tinguem doncs cap dub-
te que la Romeria dels Fanalets
de Sant Jaume és una de les fes-
tesmés antigues, alhora que ori-
ginal i pròpia, de la Ciutat, amb
unmarcat caire religiós i popu-
lar alhora, que es complemen-
tenmútuament, coexistint amb

total naturalitat i sense cap fric-
ció. El seu fonament i origen
com a festa es deu alhora a una
antiga i arrelada llegenda que
ha estat tramesa (ho digué tam-
bé Jeroni Pujades) de pares a
fills i recollida per nombrosos
cronistes i historiadors.

La narració, que evoca l’ar-
ribada de la fe cristiana a casa
nostra, situa l’apòstol Sant Jau-
me pelegrinant per les nostres
terres per tal de donar a conèi-
xer la Bona Nova de l’Evange-
li de Jesús, arribant fins als peus
de les muralles de Lleida on,
cansat i famolenc, es deturà per
descansar.Travessà tot seguit
una de les portes de la muralla,
s’introduí dins la ciutat i con-
tinuà camí amunt, peròmalgrat
el compte que parava va trepit-
jar una bardissa i se li clavà una
punxa al peu que li impedia ca-
minar.Adolorit, es veié obligat
a aturar-se i, encara que inten-
tà treure’s la punxa, la foscor
feia infructuosos els seus esfor-
ços.Comque patia tant, els seus
gemecs profunds van arribar
fins a les oïdes dels àngels del
cel, que acudiren en auxili del

pelegrí amb“fanalets de llum”.
Així van il·luminar la fosca nit
i el sant pelegrí es va treure la
punxa i va poder continuar el
seu camí apostòlic. Tot i que
aquesta ha estat la versió lle-
gendària més popular i conegu-
da, n’hi ha una altra que apun-
ta als infants de Lleida com a
protagonistes d’aquell fet mira-
culós en lloc dels àngels del cel.
Tant se val!

Lleida mai ha oblidat el pas
de l’apòstol per la Ciutat. Ho
reviu tots els anys en la tarda
vespre del 24 de juliol, vigília
de la festa de Sant Jaume, com
avui, quan unamunió d’infants
amb llurs fanalets encesos sor-
tirà al carrer per acompanyar
en Romeria la imatge de Sant
Jaume, una talla del recordat
escultor lleidatà Jaume Gort,
portada en una carrossa guar-
nida de flors.

És costum que la Romeria
dels Fanalets sigui encapçalada
pel Ball de Bastons i pels Ge-
gants de la Ciutat, que en aques-
ta ocasió llueixen també uns ar-
tístics fanalets dissenyats pel
col·lectiu d’Arts de Ponent i dar-

rerament renovats en part per
una altra obra de l’artista José
Antonio Ferrer.

L’Agrupació Ilerdenca de Pes-
sebristes té l’honor de vetllar
per l’organització anyal de la
Romeria dels Fanalets, complint
així un dels seus objectius fun-
dacionals, ara fa 50 anys: la de
preservar i potenciar les tradi-
cions populars i cristianes, com
ho són a Lleida els Fanalets de
Sant Jaume a més dels pesse-
bres. Ho fa també amb la con-
vocatòria d’un Concurs de Fa-
nalets, al qual enguany se n’han
presentat 190, que han estat ex-
posats fins ahir en la capella del
Peu del Romeu, seu de la nos-
tra entitat i on es fa memòria
permanent de l’indret on l’apòs-
tol es clavà la punxa i fou auxi-
liat pels àngels.

La Romeria dels Fanalets de
Sant Jaume, en què els prota-
gonistes són els infants, ha es-
devingut una diada amb dimen-
sió popular, tradicional i ciuta-
dana, barreja de nostàlgia i il·lu-
sió, i que té darrere ni més ni
menys que 404 anys d’història.
I que sigui per molts anys més!

COL·LABORACIÓ

JORDI CURCÓ

VICEPRESIDENT
AGRUPACIÓ ILERDENCA DE PESSEBRISTES

Fanalets de Sant Jaume, 404 anys imoltsmés
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