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Dels

drets dels

sefardites

FA UNS mesos va venir un cli-
ent al despatx amb la intenció
de justificar davant de mi la se-
ua condició de sefardita. No el
vaig entendre. Llavors em va in-
formar que a les cuines de la
Moncloa no només es cuinen
lleis que limiten drets, sinó tam-
bé altres que els concedeixen.
M’explico. Com tothom sap, es
denominen sefardites els jueus
que van viure a la península
Ibèrica i que després de l’edic-

te del 1492, després de la con-
questa de Granada, últim bas-
tió musulmà, van ser expulsats
al no acceptar la conversió al
catolicisme.

Va ser llavors quan van fun-
dar algunes comunitats al nord
d’Àfrica, als Balcans, a la pe-
nínsula otomana, però conser-
vant els costums i idioma espa-
nyol.

Un notari de Castella, l’Il·lus-
tríssim senyor Don Luis de San-
tángel, va ser el que va interve-
nir de forma clau en l’oficia-
lització del préstec de
1.140.000 morabatís, destinats
al finançament de l’empresa de
Colom que el portaria al des-
cobriment del nou món. El des-

tí va voler que fos aquell any,
el del descobriment, el mateix
del final de la reconquesta, i
la posterior expulsió dels jueus
de les seues terres.

Avui, amb la reforma legal
que es tramita a les Corts, es
pretén oferir als descendents
d’aquells sefardites els recursos
jurídics necessaris per facilitar-
los la condició d’espanyols.

Així, ha estat també el destí
que ha col·locat de nou els no-
taris en una posició d’excepció,
atorgant-los la clau per obrir-
los de nou les portes: en l’actu-
alitat, tots aquells ciutadans que
ostentin la condició de sefardi-
tes podran adquirir la naciona-
litat sense renunciar a la seua

d’origen, com passava abans,
acreditant el notari, en primer
lloc, la condició de sefardita, i
a més justificant la seua resi-
dència a Espanya durant al-
menys dos anys.

Per al primer considero sufi-
cient, entre altres mitjans de
prova, la presentació d’un cer-
tificat expedit per la Secretaria
General de la Federació de les
Comunitats Israelianes d’Espa-
nya.

Per al segon, com és normal,
el padró municipal.A més, cal-
dria aportar un certificat de pe-
nals del seu país d’origen.

Amb aquests requisits, i els
altres que consideri procedents
el notari, aquest autoritzarà una

acta on declararà la notorietat
del fet que l’esmentat ciutadà
ostenta l’aptitud i l’actitud per
obtenir la nacionalitat referida,
culminant llavors un procés que
fa que està latent segles i po-
sant fi al llarg èxode en el qual
els seus protagonistes són
aquells espanyols que van ser
expulsats en el seu dia pel sol
fet de professar una religió di-
ferent, en una etapa de comple-
ta efervescència del catolicis-
me.

Els descendents d’aquests,
ciutadans d’avui, podran subs-
criure un dels proverbis del rei
Salomó: “L’alegria dels ancians
són els seus néts, i l’orgull dels
fills són els seus pares.”

REDACCIÓ
❘ BELLPUIG ❘ Els tallers de cuina per
a adults i nens i les xarrades so-
bre gastronomia van ser el plat
estrella de la tercera edició de la
Fira de la Conserva i Produc-
tes de Proximitat de Bellpuig,
que ahir va obrir les portes al
pavelló poliesportiu de la loca-
litat. El certamen, que estarà
obert fins aquesta tarda, va in-
cloure ahir un taller de cuina a
càrrec d’Albert Marimón, cui-
ner del restaurant La Cava de
Tàrrega, i Guillem Figueres, re-
col·lector de plantes silvestres
comestibles.

Per la seua part, la dietista i
nutricionista Isabel Chaparro va
oferir una xarrada sobre reco-
manacions de dietes per a espor-
tistes en funció de la seua acti-
vitat.

La inauguració de la fira va
tenir lloc a les 17.00 hores a càr-
rec de DomènecVila, director

general d’Alimentació, Qualitat
i IndústriesAgroalimentàries de
la Generalitat, i de l’alcalde de
Bellpuig, Salvador Bonjoch.

Entre els 50 expositors de la
fira, es troben productors tant
de conserves dolces com sala-
des, a part d’altres productors
alimentaris de proximitat. Per
segon any, el certamen també
inclou una mostra de comerços
locals amb la col·laboració de
l’associació de comerciants Fo-
ment de Mercats. Per completar
la fira, ahir a la nit era previst un
concert sota el títol Menaix a
banda alTeatreArmengol.

Tallers de cuina a Bellpuig
Obre la terceraFirade laConservaambdemostracions i xarrades gastronòmiques
|| Recomanen als esportistes una dieta adequada per a la seua activitat

FIRESGASTRONOMIA

La fira compta ambmig centenar d’expositors de conserves i productes de proximitat.

AJUNTAMENT DE BELLPUIG

Unmoment de la visita institucional als expositors de la fira.

AJUNTAMENT DE BELLPUIG

L’Associació
Alba deTàrrega,
ambnova
botiga deNadal

INTEGRACIÓ

❘TÀRREGA ❘ L’AssociacióAlba de
Tàrrega ha donat el tret de
sortida a la campanya de Na-
dal amb l’obertura de la bo-
tiga.Aquest any està situada
en un local del carrer Sant
Antoni Maria Claret de la ca-
pital de l’Urgell.

A la botiga es poden ad-
quirir lots de Nadal i altres
regals com galetes El Rosal.
També es poden adquirir vins
de L’Olivera Cooperativa i al-
tres productes de proximitat.

La nova botiga permet do-
nar feina a tres persones amb
dificultats i també d’usuaris
del centre ocupacional de
Tàrrega. L’establiment esta-
rà obert fins al pròxim 7 de
gener.

Torrefarrera
subvenciona
el transport
als dependents

SALUT

❘TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha aprovat les ba-
ses per subvencionar el ser-
vei de transport adaptat de
gent gran amb dependències
per facilitar-ne l’accés als cen-
tres de dia.

El consistori hi destinarà
una partida de 4.000 euros.
Les sol·licituds s’han de pre-
sentar a l’Oficina Municipal
d’Atenció Ciutadana o a tra-
vés del web fins al 31 de de-
sembre.

Els ajuts seran d’un màxim
de 125 euros mensuals si el
sol·licitant assisteix un mínim
de 5 dies a un centre local i
de 50 euros si el centre és
d’un altre municipi.

EXPOSITORS

Hi ha mig centenar
d’elaboradors de conserves
dolces i salades i altres
productes de proximitat
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DEPENDÈNCIA

Torrefarrera 
subvenciona el 
transport als 
centres de dia
TORREFARRERA •  L’Ajuntament 
de Torrefarrera ha aprovat les ba-
ses per a la subvenció al servei 
de transport adaptat porta a por-
ta de persones grans amb depen-
dència per facilitar el seu accés 
als centres de dia.

El consistori dedicarà una par-
tida de 4.000 euros per atendre 
les sol·licituds d’ajuda per al 2014, 
que s’han de presentar a l’Oficina 
Municipal d’Atenció Ciutadana o 
a través dels tràmits online de la 
web municipal www.torrefarre-
ra.cat des de la publicació al But-
lletí Oficial de la Província (BOP) 
i fins al 31 de desembre. 

Els ajuts seran d’un màxim 
de 125 euros mensuals si el 
sol·licitant assisteix un mínim de 
5 dies a un centre de dia local i 
de 50 euros si el centre és troba 
fora de Torrefarrera i l’assistència 
és igualment de 5 dies. La quan-
tia disminueix en funció dels dies 
que s’assisteix al servei especiali-
tzat i una comissió tècnica nome-
nada per la regidoria de Benestar 
Social avaluarà les sol·licituds en 
funció de la renda de les perso-
nes beneficiàries.

ARTESA DE LLEIDA X.L. (ACN)
El sindicat agrari Unió de Pagesos 
denuncia “manca de resposta” a 
l’ensorrada de preus a nombrosos sec-
tors agroalimentaris arran del vet rus 
i l’augment de costos de producció. 
Lamenten també la manca de regla-
ments per aplicar a l’Estat espanyol la 
reforma de la Política Agrària Comu-
na Europea. 

El coordinador nacional d’Unió de 
Pagesos, Joan Caball, demanarà res-
postes demà a Madrid en una reunió 
amb la ministra d’Agricultura, Isabel 
García Tejerina. Caball va participar 
ahir al primer memorial Felip Domè-
nech sobre associacionisme agrari que 
s’ha fet a Artesa de Lleida. El líder sin-
dicat va defensar una pagesia “que no 
només produeixi” a diferència de les 
multinacionals.

La de dilluns serà la segona reunió 
d’Unió de Pagesos amb la ministra 
Isabel Garcia Tejerina. Joan Caball va 
explicar que li faran arribar el seu ma-
lestar perquè “quan ja s’està sembrant, 
encara no es pot aplicar la PAC aquí” 
i al mateix temps “es disparen els cos-
tos elèctrics i de carburants” sumant-
se a la caiguda de preus en molts sec-

tors. “Falta resposta”, va dir el líder 
sindical, perquè “no hi ha hagut meca-
nismes” que hagin funcionat després 
de la crisi del sector de la fruita. 

“A nosaltres se’ns demana que ens 
agrupem, però volem respostes de 
l’altra banda”, va insistir Caball, que va 
lamentar novament que siguin els pro-

ductors els que paguen “els plats tren-
cats” d’un problema de mercats deri-
vat “d’un problema polític”. Segons el 
coordinador d’Unió de Pagesos, “en 
una societat democràtica no pot ser 
que en un problema hi hagi uns perju-
dicats i molts beneficiats” i que només 
es sancioni al sector alimentari. 

El coordinador nacional d’UP, 
Joan Caball, va defensar la importàn-
cia d’enfocar els problemes debatent-
los “no només 3, sinó 300 o 3.000”. 
Per això s’han creat aquestes jorna-
des “per tornar a donar la paraula a la 
gent, perquè pugui expressar les se-
ves idees”. 

ECONOMIA / 1ER MEMORIAL FELIP DOMÈNECH D’ASSOCIACIONISME AGRARI A ARTESA DE SEGRE

Unió de Pagesos critica la “manca de 
resposta” de l’Estat a la crisi de preus

]  El sindicat 
demanarà una 
solució demà a 
una reunió amb 
García Tejerina

L’auditori d’Artesa de Lleida, durant les jornades d’associacionisme agrari

XAVIER LOZANO (ACN)

]  El coordinador 
nacional d’UP 
defensa una 
pagesia que “no 
només produeixi”

ALCARRÀS •  La web de l’Ajuntament 
d’Alcarràs ha rebut el segell Infopar-
ticip@ a la qualitat i la transparència 
de la comunicació pública. Es trac-
ta d’un distintiu creat pel Laboratori 
de Periodistes i Comunicació Plural 
(LPCCP) de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), que es basa en 
els resultats d’avaluar la informació 
que ofereixen els webs corporatives 
dels Ajuntaments i que es publica 
en el Mapa de les bones pràctiques 
per a la comunicació pública a Cata-
lunya. L’Avaluació del web s’ha reali-
tzat a partir de 41 preguntes.

Així doncs, amb la valoració de 
la UAB, la web municipal obté una 
puntuació de 85,37%, entre les més 
elevades de les webs de municipis 
d’entre 5.000 i 10.000 habitants. Els 
resultats d’aquest estudi són el fruit 
de la darrera onada de l’enquesta, 
que s’ha realitzat entre el 5 de maig i 
el 31 d’octubre d’aquest any i es van 
donar a conèixer el 4 de novembre. 
En aquesta nova avaluació, la web 
del consistori alcarrassí millora no-
tablement la seva puntuació amb 
respecte a l’anterior onada, quan va 
obtenir un 58,4%. Una de les prio-

ritats de l’actual equip de govern ha 
estat, precisament, la renovació de 
la web, però també complir amb la 
màxima transparència.

Així doncs, la web ofereix informa-
ció sobre els punts que fixa l’enquesta 
Infoparticip@, que realitza UAB. Entre 
les preguntes, hi ha qui són els repre-
sentants polítics, com es gestionen els 
recursos col·lectius o com s’informa 
de la gestió d’aquests recursos. En tots 
aquests aspectes, l’Ajuntament com-
pleix els requeriments de l’enquesta 
tant pel que fa al contingut de la infor-
mació com a la seva visibilitat. La pà-
gina també ofereix informació del Ca-
tàleg de Llocs de Treball; el Pla d’Acció 
de Govern; pressupostos i execució 
dels mateixos, amb els balanç dels di-
ferents tancaments trimestrals. 

Alcarràs obté el segell 
de transparència per 
la seva web municipal

DISTINTIU DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA

]  Rep una puntuació 
del 85,37% que   
es basa en avaluar 
la informació que 
s’ofereix a l’espai

LLEIDA •  L’Associació Alba dóna 
el tret de sortida de la campan-
ya de Nadal amb l’obertura de la 
botiga de Nadal aquest any en 
un nou local al carrer Sant Anto-
ni Maria Claret de Tàrrega, molt 
a prop del Palau dels Marquesos 
de la Floresta on fins ara estava 
ubicada. 

A la botiga s’hi vendran les 
galetes El Rosal, els objectes de 
regal ARTIS i també els lots de 
Nadal amb productes gastronò-
mics del territori com els vins de 

l’Olivera Cooperativa, la Cervesa 
Matoll, fuets artesans i altres pro-
ductes de proximitat. 

La nova botiga permetrà do-
nar ocupació a tres persones 
amb dificultats i dos matins a la 
setmana també hi participaran 
un grup de persones del Centre 
Ocupacional de Tàrrega. 

Aquest establiment nadalenc 
de l’Associació Alba estarà obert 
fins el proper 7 de gener de di-
lluns a dissabte en horari comer-
cial. 

L’Associació Alba estrena local 
per la seva botiga de Nadal

TÀRREGA / DONARÀ FEINA A 3 PERSONES

Aquest establiment canvia d’ubicació i estarà obert fins el 7 de gener

TRADICIÓ

Obert el termini 
per assistir a la 
Trobada de Dones 
Ribagorçanes
PONT DE SUERT •  El Conse-
ll Comarcal ha obert el termini 
per inscriure’s a la VIII Trobada 
de Dones Ribagorçanes, que es 
durà a terme el proper dissabte 
22 de novembre al Pont de Suert. 
Aquesta trobada compta amb la 
col·laboració de les tres associa-
cions de dones de la comarca: 
la de Pont de Suert, la de Vilaller 
i la de la Vall de Boí; juntament 
amb els Ajuntaments del Pont de 
Suert, la Vall de Boí i de Vilaller i 
l’Institut Català de les Dones.

De la mateixa manera que l’any 
passat, en la Trobada d’aquest any, 
el protagonisme recaurà en do-
nes representatives de la comar-
ca. Així, després de la inaugura-
ció, tindrà lloc una conferència ti-
tulada Banc de Temps. Creant un 
nou espai d’intercanvi. A conti-
nuació es projectarà el curt guan-
yador del festival de cinema cele-
brat a Tremp el passat mes de se-
tembre que porta per títol Espés i 
que tracta sobre la vida d’aquest 
petit nucli de la Ribagorça ara-
gonesa. Abans del dinar, la com-
panyia Colectivo TO farà un es-
pectacle d’humor que porta per 
títol La carcoma.




