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L’alcalde, Jordi Latorre, al centre, i Xavier Viladegut, a la dreta en la presentació del projecte.

SEGRE

MARÍAMOLINA
❘ TORREFARRERA ❘Torrefarrera serà
la primera localitat de la provín-
cia, després de Lleida capital, a
comptar amb fibra òptica i tenir
la connexió a internet més ràpi-
da de l’Estat, 1.000 Mbps (me-
gabits per segon). Serà gràcies a
l’empresa suecaAdamo, que co-
mençarà el desplegament a fi-
nals d’abril o primers de maig.
En una primera fase arribarà a
500 domicilis i en una segona
fins als 2.000, segons van expli-
car l’alcalde de la població, Jor-
di Latorre, i el conseller delegat
de la firma de telecomunicaci-
ons, XavierViladegut.

Adamo ja va instal·lar fa un
any la fibra òptica al Parc Em-
presarial deTorrefarrera, on ja
hi ha quaranta empreses (la mei-

tat de les ubicades a la zona in-
dustrial) que tenen contractat
aquest servei.

Latorre va explicar que les tres
noves firmes que s’han ubicat en
els últims sis mesos també s’han
donat d’alta “tant per la quali-
tat com pels preus competitius,
que suposa un atractiu per a la
promoció del polígon”, va re-
marcar. Navegar per internet a
una velocitat deu vegades supe-
rior a unADSL convencional tin-
drà un preu similar o inferior al
d’altres operadores, uns 36 eu-
ros al mes, IVA inclòs, va indi-
carViladegut.

La primera fase d’aquest des-
plegament està compresa entre
l’avinguda de Lleida iVerge de
Montserrat, una part del cen-
tre històric i al voltant del com-

plex esportiu. Estarà llesta en-
tre 6 o 9 mesos. Per dur a terme
el cablatge s’ha dividit el muni-
cipi en deu zones. L’objectiu és
col·locar-lo en les tres primeres
gradualment des dels punts de
partida i atenent la demanda. La
inversió prevista és de 100.000
euros.

Viladegut va assenyalar que
la contractació serà senzilla i “no
comportarà complicacions ni a
veïns ni a comerços. Costarà
unes dos hores la connexió amb
el domicili iAdamo s’encarrega
del canvi de companyia, si és ne-
cessari, conservant el número”.
Mollerussa també ha començat
els tràmits per instal·lar fibra òp-
tica i és possible que es desple-
gui durant el transcurs d’aquest
any.

Torrefarrera, primera població
amb fibra òptica després de Lleida
El desplegament començarà a finals d’abril a 500 domicilis, que tindran la connexió
més ràpida a internet de l’Estat || El preu és d’uns 36 € al mes, IVA inclòs
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Recurs contra
l’adjudicacióde les
obresde la xarxa
de sanejament

■ L’empresa CASSA de-
nunciarà davant delTribu-
nal Català de Contractes
del Sector Públic (depen-
dent de la Generalitat)
l’ajuntament deTorrefar-
rera al no estar d’acord
amb l’adjudicació del pro-
jecte de renovació de la
xarxa d’aigua i saneja-
ment que preveu abordar
el consistori. Segons fonts
de la firma, “discrepem
amb el plec de condicions,
amb la forma d’adjudica-
ció i la puntuació”. CAS-
SA era responsable
d’aquests serveis fins que
l’ajuntament va adjudicar
aAqualia fa pocs dies la
gestió de l’abastament
d’aigua potable i les obres
de renovació del clavegue-
ram.

L’ajuntament va optar
per executar aquestes
obres per posar fi a les
inundacions que pateix la
zona d’expansió pròxima
a les piscines i el camp de
futbol durant episodis de
fortes pluges. Segons l’al-
calde, Jordi Latorre, les
obres haurien començat
ja si no fos per aquesta de-
núncia.“Ara haurem d’es-
perar la resolució delTri-
bunal, que esperem que
surti en un termini màxim
d’un mes”, va indicar.
L’adjudicació es va fer per
cinquanta anys i el con-
curs valorava projectar no-
ves instal·lacions.

Més neu a la Segarra i 15
graus sota zero al Pirineu

TEMPORALPRECIPITACIONS

El santuari de Sant Ramon, a la Segarra, va aparèixer ahir blanquejat per la neu.

❘ SANT RAMON ❘ La neu va arribar a
baixar a cotes entre 700 i 900
metres i va tornar a blanquejar
ahir de nou punts de la Segar-
ra (vegeu SEGRE d’ahir). Va as-
solir un gruix d’un centímetre
que va servir per deixar una fi-
na capa sobre l’històric santua-
ri i la població de Sant Ramon.
També es va encetar el dia amb
neu en trams de l’EixTranversal
i poblacions com Sant Guim de
Freixenet, Montfalcó Murallat i
Talavera. Segons l’alcalde de

Sant Ramon, va començar a ne-
var a mitjanit. Les temperatures
van arribar als tres graus sota ze-
ro. El front que va arribar dilluns
a Lleida es mantindrà avui en
aquestes mateixes cotes i es pre-
veuen gruixos de 10 centímetres
a 900 metres. La neu va deixar
fins a 12 centímetres de neu a
Port del Comte, al Solsonès.A
les cotes altes del Pirineu, com
és el cas de laVal d’Aran, es van
arribar a registrar fins a 15 graus
sota zero.

X. SANTESMASSES

Aeroports es
farà càrrec de
mantenir l’accés
a Alguaire

INFRAESTRUCTURES

❘ LLEIDA ❘ L’empresa pública de
la GeneralitatAeroports de
Catalunya es farà càrrec del
manteniment de l’accés a l’ae-
roport d’Alguaire, després de
cinc anys en què la direcció
general d’Infraestructures de
Mobilitat havia dut a terme
la neteja de marges i actuaci-
ons com l’aplicació de sal a
l’hivern per evitar la forma-
ció de plaques de gel.Així ho
va confirmar el departament
deTerritori, que va indicar
que no considera aquesta via
com una carretera i no cons-
ta al catàleg oficial de la Ge-
neralitat.

L’ajuntament d’Alguaire
havia reclamat al Govern que
aclarís qui es faria càrrec
d’aquesta via.

Boya demana al
Senat fomentar
el turisme actiu
a lamuntanya

ECONOMIA

❘MADRID ❘ El senador de l’Ente-
sa per Lleida, Francès Boya,
va defensar a través d’una
moció que “les zones rurals i
especialment les de munta-
nya han fet un esforç per di-
versificar l’activitat econòmi-
ca” combinant activitats de
la zona amb el turisme i va
afegir que “les xifres demos-
tren que l’impuls del turisme
actiu creix en zones on l’ofer-
ta és molt solvent”.

Va demanar al Govern un
pla específic per al desenvo-
lupament del turisme actiu a
l’Estat, que contempli dife-
rents àmbits com les infraes-
tructures o les empreses.Tam-
bé va demanar recuperar les
vies d’EuroVelo.
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La reivindicació
del quartmicro
Que a la justícia van
escassos de mitjans ja
se sabia, però
aquesta setmana
hem vist dos noves
proves de càrrec i a
més en judicis
mediàtics. En el de
l’accident de
l’helicòpter al Pallars
els acusats s’asseuen
al costat d’una pila
d’arxivadors que pel
que sembla s’han de
guardar a la sala de
vistes per falta
d’espai. I en l’altre
judici, pel frau a la
farinera La Meta, hi
ha quatre advocats,
però a la sala de
l’Audiència tan sols hi
ha tres micros per a
les defenses. Un es
queda sense micro i
han de passar-se’l
entre ells perquè han
de parlar-hi per a
l’enregistrament del
judici. El president de
la sala ja ha dit que
ha reclamat un quart
micro, però de
moment no arriba i ja
són dos dies de judici.
Potser el concedeixen
divendres, que és
quan s’acaba el
judici.

JOSEP BORRELL || BARRA LLIURE

A propòsit del bàrbar atac con-
tra el setmanari Charlie Heb-
do, ens retornen, com un men-
jar mal paït, preguntes tan ele-

mentals i tan complexes alhora, i enca-
ra més difícils de contestar, sobre els lí-
mits dels drets, que no en sé treure l’en-
trellat. Em dic quins són els límits dels
drets humans continguts a la Declaració
Universal de 1948 i ampliada posterior-
ment? D’aquests que recull la Declara-
ció quins són inequívocament fonamen-
tals? Per al govern dels EUA als preso-
ners de Guantánamo quin dret se’ls ha
aplicat? Quins són els límits que es re-
gulen en els diferents països de l’òrbita
occidental democràtics respecte dels
drets personals o fonamentals, civils, po-
lítics i drets econòmics, socials i cultu-
rals? Són tots iguals els límits que es re-
gulen? Tots tenen els mateixos marges,
les mateixes consideracions ètiques, les
mateixes apreciacions morals? I els deures? Qui els es-
tableix els deures? I quan hi ha col·lisió entre drets i
deures, qui dirimeix a favor o en contra de l’un o de
l’altre? Existeixen uns drets realment universals que
comparteixen totes les cultures del món?

Són compatibles les societats i les ciutadanies ober-

tes, democràtiques, laiques, en què la re-
ligió ha passat a ser un tema de la lliber-
tat individual, amb les societats regides
pels principis religiosos, en què l’indivi-
du no pot ser considerat sinó un feligrès,
pertanyent a una determinada parròquia?
Són compatibles les societats que han
mamat culturalment escepticisme, ag-
nosticisme i cinisme, que s’han educat
en la ironia i l’humor, amb societats que
només han menjat univocitat, integris-
me, fanatisme, intolerància? Conviuen
realment les societats multiculturals, o
són com un rusc on cadascú viu a sa ca-
sa, a son barri, i es mira de reüll? No és
la reina de les lleis la delTalió, arreu i en
nom de totes les religions?Als croats de
la fe catòlica com els consideraríem avui?
Cor de Lleó, el gran capità de la Croa-
da contra Saladí, forma part del santo-
ral, oi? I la Santa Inquisició? No ho sé,
probablement, l’únic dret inviolable, que

els engloba tots, deu ser el dret a la vida, el de la vida
completa i en conseqüència el de la mort digna. Quan-
tes esquerdes no trobaríem, ara mateix, en les nostres
societats en l’aplicació dels articles 18 i 19 dels Drets
Humans, que parlen de la llibertat de pensament, de
consciència i de religió... i d’opinió i d’expressió?

L’Argentina surt al
carrer exigint justícia
al no haver-se trobat
pólvora a les mans
del fiscal Nisman,
mort després de de-
nunciar la presidenta.

Cristina Fernández

El jutge investiga el
Palau de les Arts de
València i la seua in-
tendenta per comissi-
ons il·legals, contrac-
tes irregulars, favori-
tisme i altres delictes.

Helga Schmidt

Alcalde de Torrefarre-
ra, primer municipi
després de Lleida ca-
pital que tindrà fibra
òptica a partir de
l’abril, amb connexió
ràpida a internet.

Jordi Latorre

L’advocada denuncia
que ha estat acomia-
dada de la seua em-
presa, Segur Ibérica,
per sortir a Ciutat
Morta. La firma diu
que hi era en proves.

la imatge
deldia
La perenne
devoció a
sant Sebastià

El Pont de Suert, a la foto,
la Seu i Castellserà són
alguns dels municipis
que mantenen la tradició
de venerar sant Sebastià,
no exempta de polèmica
a la Ribagorça a causa
del veto a les dones a
la confraria.

MANUEL PUEYO

Els límits

Existeixen uns
drets realment
universals que
comparteixen
totes les cultures
del món?

Sílvia Villullas
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La fibra òptica arriba a 
Torrefarrera dins d’un 
projecte pioner a Lleida
Primer es va instal·lar al Polígon 
Industrial i ara es farà al nucli urbà

Els veïns de Torrefarrera seran els 
primers de la demarcació, després 
dels de Lleida ciutat, que podran 
navegar a 1.000 megabit per segon 
gràcies a la fibra òptica de l’em-
presa Adamo, companyia proveï-
dora de serveis de telecomunicaci-
ons. Aquest fet es produeix després 
d’haver desplegat amb èxit la xarxa 
de fibra òptica al Parc Empresarial 
Torrefarrera al febrer de 2014.

Així ho van explicar ahir l’alcal-
de de Torrefarrera, Jordi Latorre, 
el conseller delegat d’Adamo Tele-
com, Xavier Viladegut, i el regidor 
de Promoció Econòmica de la lo-
calitat, Enric Casanovas, durant la 
presentació.

Latorre va afirmar que el des-
plegament residencial de la xarxa 
de fibra òptica d’Adamo comença-
rà a l’abril del 2015. En una primera 

fase es pretén oferir el servei a 500 
llars, en la segona fase la cobertu-
ra s’expandirà fins a les 2.000 llars. 
D’aquesta manera, Torrefarrera es-
devindrà pionera en el sector de les 
telecomunicacions.

L’alcalde va destacar que “la xar-
xa de fibra òptica suposarà un salt 
qualitatiu tant per a les llars com 
per a les empreses del municipi”. 

A més, va afegir que la fibra òpti-
ca, que ja tenen gairebé la meitat 
de les empreses del Parc Empresa-
rial Torrefarrera, era una demanda 
i una necessitat de les empreses de 
la localitat per millorar en compe-
titivitat, alhora que “dóna al Parc 
Empresarial un valor afegit i el fa 
més atractiu per a noves empreses 
que busquin lloc on establir-se”.

FOTO: Lídia Sabaté / Enric Casanovas, Jordi Latorre i Xavier Viladegut
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Les restes d’un pont de ferro del 
riu Noguera Pallaresa, a pocs qui-
lòmetres de Sort, han estat retira-
des per garantir la seguretat en la 
pràctica dels esports d’aventura. 
Aquest pont va quedar al desco-
bert amb les riuades del juny del 
2013 i, així, es donen per finalitza-
des les tasques de neteja d’aques-
ta temporada que realitzen de 
manera voluntària l’Associació Es-
portiva Pallars i Doctor X un cop 
finalitza la temporada d’esports 

d’aventura i el nivell de l’aigua del 
riu ha baixat. La ferralla estava en 
un tram de fàcil nivell i molt tran-
sitat per nens.

Una màquina s’ha posat al mig 
del riu per poder retirar aquestes 
restes de grans dimensions. Els 
Bombers de la Generalitat han col·
laborat en les tasques de retirada 
de la ferralla i el Consell Comarcal 
amb l’assessorament tècnic. Les 
restes del pont pertanyen a l’antic 
pont de la carretera de Tornafort.

Retiren les restes 
d’un pont de ferro 
del riu Noguera 
Pallaresa

FOTO: marta Lluvich (aCN) / L’excavadora retirant restes del pont

sandra cadalso
@sandracadalso
Torrefarrera

El govern d’Aragó ha anul·lat el 
darrer rastre legal del català i l’ara-
gonès que es parla a la Franja de 
Ponent. Tot i les polèmiques sobre 
les denominacions del LAPAO i el 
LAPAYP, des de l’any 1999 la Llei 
de Patrimoni cultural aragonès re-
coneixia el català i l’aragonès com 
a “llengües minoritàries d’Aragó 
en l’àmbit del qual estan compre-
ses diverses modalitats lingüísti-
ques” i com “una riquesa cultural 
pròpia que seran especialment 
protegides per l’Administració”. 

El passat 31 de desembre, les 
Corts d’Aragó van aprovar un pa-
quet de reformes legislatives en-
tre les quals s’incloïa la supressió 
de les denominacions de català i 
aragonès. Tal com va denunciar 
ahir a través del seu bloc el soci-

olingüista i expert en el català de 
la Franja, Natxo Sorolla, el nou 
redactat de la Llei de Patrimoni 
Cultural d’Aragó “esborra” les de-
nominacions de català i aragonès 
per a denominar-los de forma 
conjunta com “les llengües ara-
goneses amb les seves modalitats 
lingüístiques d’us predominant a 
les àrees septentrional i oriental 
de la comunitat autònoma”.

El govern d’Aragó anul·la el 
darrer rastre legal del català 
i l’aragonès de la Franja

Després de 
publicar un 
paquet de 
reformes

Anunci de projecte d’obres en sòl no ur-
banitzable.

El Sr. Jordi Gensana Ros ha presentat pro-
jecte per tal de dur a terme l’obra consis-
tent en el “Projecte de nova instal.lació 
d’explotació porcina de transició”, situada 
al pol. 502, parc 78 del terme municipal de 
Castelló de Farfanya.

D’acord amb allò que s’estableix a l’arti-
cle 49 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, es sotmet el projecte pre-
sentat a informació pública pel termini de 
vint dies mitjançant anunci, perquè durant 
el citat període es puguin formular al·lega-
cions i reclamacions per totes les persones 
interessades.

El projecte esmentat es troba de manifest 
a les oficines de l’ajuntament de Castelló 
de Farfanya a la Plaça Major, 1, on es podrà 
consultar en horari d’atenció al públic, de 
les 9 a les 14 hores, durant el termini ante-
riorment indicat.

Castelló de Farfanya, 19 de gener de 2015
L’Alcalde

Manel Medà i Calella.

EDICTE

AJUNTAMENT DE 
CASTELLÓ DE FARFANYA



“Porto uns quants miracles 
de transformar la intolerància 
lingüística en do de llengües”

Manel Riu | Activista a les xarxes

DE CUA D’ULL Rosa Peroy 
@RPeroy

Manel Riu (Benavarri, 1965) exerceix de profes-
sor de secundària a Tremp. Molt actiu a les xarxes 
socials, expressa les seues opinions, polítiques o 
no, amb humor i sense complexos. Amb una fer-
ma preparació intel·lectual, Riu se’n riu de tots, 
també d’ell. I ens fa pensar. Seguiu-lo a Facebook: 
(Manel Riu) i a Twitter (@mireiagalindo)

Es defineix com ‘contempla-
dor del panorama’. Però no 
es limita a contemplar.
No, contemplo el panora-
ma i, vist el panorama actu-
al, menjo crispetes. Això sí, 
quan se m’acaben les crispe-
tes, opino i, de vegades, tot 
i el temps de reflexió trans-
corregut amb les crispetes, 
em surten opinions ben en-
furismades.
És de Benavarri. I un ferm 
defensor de les diferències 
dialectals del català.
Diguem que aprofito l’estàn-
dard oral proposat per l’IEC i l’aplico a la meua escrip-
tura dialectal ribagorçana. Ara, no en sóc un fanàtic. 
Vull dir que no demano la creació de milenta paraes-
tàndards.
Sovint publica a Facebook les seus ‘enganxades’ a 
Twitter. Detecta molta intolerància fora pel fet ca-
talà?
Molta intolerància, sí. Intolerància lingüística, per 
exemple; però ja he obrat uns quants camins el mira-

cle de transformar la intolerància en do de llengües. 
“Tu parla en la llengua que vulguis i jo també. Per què 
t’hauria de parlar jo en castellà?” “Pues porque yo 
no entiendo el catalán.” “Miracle pentecostal!, m’has 
entès!”
També és crític amb polítics i intel·lectuals d’aquí. 
Amb els d’aquí i també amb els d’allà, que la Caverna 

és una font d’inspiració cons-
tant. D’inspiració o, de vega-
des, de feina feta: veure el 
pobre Alfred Bosch transfor-
mat per la Caverna en Alfred 
Boix, Alfred Boig, Alfred Boc, 
Alfred Vox... és impagable.
Curiosament, vostè és molt 
‘fan’ de les xirigotes de Ca-
dis. D’on li ve aquesta afi-
ció?
Xirigotes i comparses, que 
són gèneres carnavalescos 
gaditans diferents. Fa 7 o 8 
anys hi vaig ensopegar anant 
de youtube en youtube i vaig 
descobrir un món on s’hi 

apleguen l’enginy popular més corrosiu i els prejudi-
cis carques més casposos. Jo em quedo amb l’enginy 
popular; per exemple: “Llegó un monaguillo a urgen-
cias/con el culo to escocío, doblao como una alcaya-
ta/llorando to enmorecío. Se bajó los pantalones/y le 
enseñó el ojo tuerto”. 
— Vaya a la sala de curas /que le pondrán un ungüen-
to —¡A la sala curas va a ir tu prima con tos tus mu-
ertos!”.

Documental
Sosté Errol Morris que el do-
cumental és una arma. Ho ha 
demostrat al llarg d’una filmo-
grafia generosa en reportatges 
que han capgirat la cara oculta 
de la realitat. Dissabte passat, 
Canal 33 finalment emetia Ciu-
tat morta, contundent docu-
mental de Xavi Artigas i Xapo 
Ortega sobre l’anomenat cas 
4F o quan la nit del 4 de febrer 
de 2006, una batussa entre 
okupes i guàrdia urbana va sal-
dar-se amb un policia en estat 
vegetatiu i 5 nois empresonats. 
Ciutat morta té una durada de 
2 hores, 8 minuts i 21 segons. 
Tot i censurat (o potser per 
això mateix), el documental 
va estar tsunami en els índexs 
d’audiència televisiva: un 20%. 
La ciutat morta del títol no és 
altra que la Barcelona turísti-

ca, Cap i Casal de la Catalunya 
rica i plena. Ciutat morta de-
nuncia la brutalitat de la seva 
guàrdia urbana, la suposada 
imparcialitat dels seus jutges, 
la inoperància còmplice dels 
seus polítics, el seu racisme 
quotidià, els prejudicis latents 
dels seus mitjans de comuni-
cació, la seva llegendària arro-
gància... Focalitzar els dolents 
de la peli a redós de la Sagrada 
Família gaudiniana seria ama-
gar el cap sota l’ala. Amb tot, el 
documental ens descobreix Pa-
trícia Heras, la madrilenya que 
passava per allí, la van inculpar 
i es va haver de suïcidar. Escri-
via poemes. 

Veure el pobre Alfred Bosch 
transformat per la Caverna 
en Boix, Boig, Boc, Box... és 

impagable!

‘Ciutat morta’ 
denuncia la brutalitat 
de la guàrdia urbana 
i la complicitat dels 
polítics

dIMecReS 21 de geneR de 2015

El Comú va anar a presentar ahir 
al matí al Registre una reclamació 
sobre el pressupost municipal de la 
Paeria per a l’any que ve. Van pren-
dre el número corresponent per a 
la tanda i com hi havia molta gent 
es van haver d’esperar més d’un 
hora en companyia dels mitjans de 
comunicació que eren allí per co-
brir la notícia. Un cop els va tocar, 
es veu que l’atenció no va destacar 
per la seva celeritat. Per això, algu-
nes veus van deixar entreveure que 
potser hi havia un cert boicot.
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Jordi latorre
Alcalde de 
Torrefarrera

Helga Schmid
Intendent Palau de 
les Arts valencià

Ángela Murillo
Magistrada Au-
diència Nacional

Aquest municipi del Segrià es con-
verteix en el segon de la demarca-
ció –després de la capital lleidata-
na– que farà arribar la fibra òptica 
als domicilis particulars

La Generalitat Valenciana la ha sus-
pès de manera cautelar com a in-
tendent del Palau de les Arts Reina 
Sofia de València, després de l’es-
corcoll policial que es va fer ahir.

L’Audiència Nacional ha imposat 
una fiança de 200.000 € a Bárcenas 
per sortir de la presó. Tot i que ja 
ha complert quasi 2 anys de presó 
preventiva la decisió és sorprenent.

DoncS això 
Marcel·lí  
Borrell


