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Correu En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d’una completa identificació de l’autor (nom, adreça, DNI  
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua 
extensió passa de 20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.
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Preocupant

Sr. Director:
A les notícies de la ràdio, 

aquest matí, han parlat dels pa-
ïsos musulmans que han prohi-
bit llums, imatges i qualsevol 
cosa que tingui a veure amb 
el Nadal, fins i tot als hotels; 
també de l’assassinat d’un Pare 
Noel, etc.

Ahir em van enviar un re-
portatge sobre els privilegis 
que tenen a França, que són es-
candalosos i, per descomptat, 
impensables per a nosaltres als 
seus llocs d’origen; si un polític 
o famós diu quelcom en contra 
del tema, tothom ho critica, els 
acceptem per milers i milers, 
quan aquí tenim molta misè-
ria i moltes coses per arreglar, 
però el dia que ens mataran, si 
no fem com ells, totes aquestes 
persones que són tan “bones”, 
i que diuen sempre “pobrets” 
i ho volen donar tot perquè 
tenen un “gran cor” i els que 
no pensem així som “dolents”, 
després es lamentaran i plora-
rem tots, però serà tard.

Aries 50

‘Sócrates. Juicio  
y muerte de un 
ciudadano’

Sr. Director:
El passat dia 12 no va ser 

un dissabte qualsevol. Hi ha-
via boira. Feia fred. Es feia de 
nit. Estava fosc i era escassa la 
gent que caminava per la via, 
però gairebé ni ens vam im-
mutar amb elements tan crus 
i severs, ja que havíem d’anar 
a trobar-lo. Sòcrates, el filò-
sof, mestre dels nostres temps 
més llunyans, ens esperava a 
la Llotja. 

Avisen de nou. A la sala es fa 
el silenci… S’apaguen els llums. 
Més de 900 espectadors asse-
guts a les confortables butaques 
estem a punt de veure aparèixer 
en escena els intèrprets. Expec-
tació. Comença l’obra, Sócrates. 
Juicio y muerte de un ciuda-
dano. Els actors van sortint. I 
quan li arriba el torn a Meleto, 
el nom del qual significa ‘aquell 
al qual li importa’, després d’un 
ressentit antagonisme i ranco-
rosa hostilitat que li dura fa més 
de 20 anys, acusa el filòsof de 
proposar nous déus i corrom-
pre la joventut. A partir d’aquell 
moment, Josep Maria Pou, en el 
paper de Sòcrates, va iniciar un 
vertiginós ascens, o descens, al 
cor dels misteris.

Al llarg de la representació, 
i a través de la seva magnífica 
interpretació, Pou ens va donar 
a conèixer un home al qual li 
agradava, més que res al món, 
parlar, discutir i raonar, i els 
nords del qual eren la veritat, 
l’honestedat i la justícia. Un ti-
pus incòmode, perillós en aque-
lla època, com en la nostra i en 
qualsevol altra. Íntegre, valent. 
En conseqüència, “un enemic 
del poble...”.

La carta deL dia

SR. DIRECTOR:
El passat 21 de desembre es va publicar 

al seu diari la carta titulada “Soroll, salut i 
responsables irresponsables”, de la Sra. M.F., 
referent a les molèsties que li causa un taller 
instal·lat a la seua comunitat, a Torrefarrera.

D’entrada, voldria fer públic que potser 
no hem satisfet tots els desitjos de la Sra. 
M.F., però això no vol dir que no li haguem 
dedicat hores d’atenció. Regidors i tècnics hi 
han treballat amb diverses visites i tràmits 
per mirar de resoldre les seues queixes.

Diu la Sra. M.F. que “sense previ avís li 
obren a sota un taller”, ignorant que l’ober-
tura de negocis està subjecta a una sèrie de 
normatives, però no del vistiplau de tots i 
cadascun dels veïns. 

Aquest establiment va complir els requisits 
que estableix la normativa per a l’obertura, 
entre els quals la insonorització no és obli-
gatòria. Sí que és obligatori complir amb el 
mapa acústic aprovat; en aquest sentit, els 
tècnics que van redactar el projecte d’activi-
tats van certificar que es donava compliment.

Potser no ho sap la Sra. M.F., però l’acti-
vitat industrial i comercial és molt intensa 
a Torrefarrera, amb un sector comercial ca-
da cop més diversificat, que satisfà les ne-
cessitats dels nostres ciutadans i de moltes 
persones de municipis veïns. Això no seria 
possible sense un ajuntament que regula 
aquest sector i que gestiona totes les peticions 
que es fan. Una altra cosa són les molèsties 
que causen les diverses activitats als veïns, 
sigui per soroll, aparcament, etc. Tots volem 
el major nombre de serveis a tocar de casa 
amb les mínimes molèsties, i aquesta equació 
no sempre es pot resoldre a gust de cada veí.

Com a resposta a les reiterades peticions 
de la Sra. M.F., es van fer més verificacions 
oportunes, i el taller va acreditar adequar-se 
a la tipologia d’activitat que permeten les 
normes urbanístiques de Torrefarrera. Tot i 
això, es van fer uns requeriments al propieta-
ri, que va encarregar i aportar un nou estudi 
acústic que també va resultar favorable. Fins 
a 5 peticions relacionades amb aquest negoci, 
i 5 respostes motivades dels serveis tècnics. 
Potser el problema no és si es respon o no, 
sinó si no et donen la resposta que vols...

Es va demanar a la propietària que aportés 

una anàlisi de l’impacte acústic, que l’ajun-
tament pagaria en cas de superar el llindar 
permès per la llei, però ella s’hi va negar. Si 
l’ajuntament hagués de mesurar tot allò que 
qualsevol demana en qualsevol moment, no 
faríem res més.

Crec que, si tan molesta és l’activitat, si es-
tàs convençut que no és legal i, a més, l’ajun-
tament es compromet a assumir el cost de la 
prova, no has de tenir cap impediment per 
encarregar-la. Però ella, sí.

Si l’ajuntament no s’hagués preocupat per 
la salut de la Sra. M.F., no hauria atès una 
altra petició seua, que demanava que s’im-
pedís estacionar camions en un solar situat 
a més de 100 metres del seu habitatge, que 
també l’afectava a l’hora de dormir. 

No consta a l’ajuntament que cap altre veí 
sofrís aquest efecte, però, tot i això, l’actuació 
municipal va obligar el propietari del solar 
a contractar una empresa de seguretat per 
impedir l’estacionament de camions, que 
feien vigilància les 24 hores del dia, fins que 
el propietari va decidir vendre el solar.

Tornant a la queixa del taller, a propos-
ta del síndic de greuges, ens vam posar en 
contacte amb la direcció general de Qualitat 
Ambiental del departament de Territori i 
Sostenibilitat, per tal que ells fessin el nou 
mesurament i per tal d’assegurar una major 
imparcialitat. 

La direcció general de Qualitat Ambiental 
va buscar una empresa homologada i ens va 
passar els resultats, que determinen altre cop 
que l’empresa no supera el llindar de soroll 
permès per la normativa. Per tant, amb inde-
pendència de la voluntat de la Sra. M.F. i de 
l’ajuntament, l’empresa no infringeix la nor-
mativa de contaminació acústica. Tot i això, 
no ens tanquem a canviar d’opinió, sempre 
que es pugui acreditar l’incompliment.

Finalment, voldria també fer esment al 
toc d’atenció que diu que li va donar el seu 
cap perquè no es queixés. Omet la Sra. M.F. 
una informació important per als lectors: 
que el seu “cap” l’havia contractat com a 
càrrec de confiança del nostre partit, i potser 
li demanava lleialtat, i que mirés si es podia 
resoldre dialogant.

Ara aquesta confiança ja no hi és, però 
segur que no té res a veure amb l’escrit.

Resposta de l’alcalde

Jordi LAtorre i sotus. AlcAlde de TorrefArrerA

PP-PSOE
PP-C’s
Podem-PSOE
Cap

PreGuNtA:

Quin d’aquests pactes 
preferiu? 

En el judici, Sòcrates s’en-
fronta a un tribunal compost 
d’hostils adversaris i no mesu-
ra bé el perill: es presenta com 
la veu de la veritat. Seixanta 
homes demanen la seva mort. 
Fa un sarcasme improcedent 
amb una moneda, que caurà 
sobre el seu cap com una llosa. 
Els seixanta ascendeixen a més 
del doble. “Amb un sol gest”, 
reflexiona, “he desbaratat la 
meva humil prèdica”. Més tard 
agrega aquesta frase essencial: 
“Naixo cada dia, visc en totes 
les èpoques i mai moriré”.

Fins a l’últim moment de la 
seva vida, Sòcrates somiava ser 
recordat com un patriota i un 
poeta que l’imaginari identifi-
qués amb el castell inexpugna-
ble dels misteris eterns. La frase 
final n’és una bona mostra: “És 
hora d’anar-se’n, jo per morir, 
i vosaltres per viure. Qui de 
nosaltres va a una millor sort, 
ningú ho sap, només els déus ho 
saben!”. Aquesta frase no és una 
clausura, sinó un pretext, una 
porta oberta als ecos que deixa-
rà la seva mort; un instrument 
per continuar formulant futures 
preguntes que ja no podran te-
nir resposta ni en l’espai ni en 
el temps.

Resumint la vetllada amb 
Sòcrates: la posada en escena, 
magnífica, directa, desposseïda 
de tot artifici. El text de Mario 
Gas i Alberto Iglesias, segons el 
meu parer, està molt ben cons-
truït i atractivament escrit. L’es-
cenografia de Paco Azorín em 
va resultar natural i bàsica: una 
àgora amb bancades al fons. I 
pel que fa a la feina dels actors, 
Josep Maria Pou va atansar la 
seva flama a les paraules del 
filòsof i li va donar vida, cos i 
mirada.

Un Sòcrates sensacional. Bor-
ja Espinosa i Pep Molina van 
estar molt bé. Amparo Pam-
plona va realitzar un monòleg 
de molt lluïment. Carles Canut 
em va resultar commovedor, i 
Ramón Pujol i Guillem Motos, 
amb autoritat i sabent alternar 
entre fúria i calma.

JuAN ANtoNio vALero cAsAdo. 
lleIdA

Art urbà en 
una cavitat 
insòlita
“Al carrer de la 
Mare de Déu dels 
Àngels, al costat 
del parc de la 
Creueta del Coll, 
un artista urbà 
ha dibuixat una 
bonica imatge en 
una cavitat insò-
lita”, comenta 
el nostre lector. 
“Està ubicada 
en una biga de 
ciment que su-
porta el cablatge 
elèctric”, afegeix. 

Pere Guiu. bArcelonA
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Balaguer ‘lloga’ locals per fomentar 
nous negocis

p.19
El Jussà incrementa la taxa de la
brossa per primera vegada en 7 anys

p.21

La zona on és previst renovar la xarxa de sanejament a Torrefarrera.

itmar faBrEgat

r. ramírez / h. cuLLeré
❘ llEiDa ❘ L’ajuntament de Torre-
farrera tornarà a gestionar di-
rectament el subministrament 
d’aigua potable del municipi, 
actualment en mans d’una con-
cessionària. Així ho va acordar 
el ple aquesta mateixa setmana, 
i el consistori espera reprendre 
el control d’aquest servei a co-
mençaments d’any. Aquesta 
decisió arriba després del con-
curs fallit per adjudicar la ges-
tió. Després d’una primera ad-
judicació el gener del 2015, un 
encreuament de recursos entre 
les dos empreses que pugnaven 
pel contracte, Cassa i Aqualia, 
es va saldar amb tres resoluci-
ons del Tribunal de Contractes 
del Sector Públic en deu mesos 
i l’eliminació de les dos firmes. 
Això va obligar a declarar de-
serta la licitació.

L’alcalde, Jordi Latorre, va 
explicar que el consistori re-
cuperarà la gestió municipal 
davant de la possibilitat que 
un nou concurs quedés també 
desert. Aquesta decisió es basa 
en un informe segons el qual el 
municipi pot assumir de nou la 
gestió directa sense augmentar 
els costos respecte a una con-
cessió i sense apujar els rebuts. 
El contracte de l’actual conces-
sionària va expirar fa un any 
i ha prestat el servei de forma 
provisional des d’aleshores.

Torrefarrera , que va privatit-
zar la gestió de l’aigua el 1999 
(fa 17 anys), es convertirà així 
en el segon municipi de Lleida 
que recupera la gestió pública 
de l’aigua després d’Alfés. El 

Torrefarrera recupera la gestió municipal de 
l’aigua després del concurs fallit per adjudicar-la
És el segon municipi de Lleida que ho fa després d’Alfés || L’ajuntament afirma que no suposarà 
sobrecostos i li permetrà fer obres previstes al clavegueram a partir d’aquest any

aigües subministrament de boca

consistori ha inclòs en el seu 
pressupost per al 2016 les obres 
del primer tanc d’aigua per evi-
tar inundacions a la part baixa 
del poble en episodis de tem-

pestes (una actuació que havia 
de finançar l’empresa adjudica-
tària) i optarà a ajuts de la UE 
per al segon. Així ho va explicar 
l’alcalde, que va indicar que ac-

tuacions menors l’últim any en 
el sistema de sanejament han 
reduït ja de forma apreciable les 
incidències que provoquen els 
episodis de fortes pluges.

Uns 160 municipis 
de Lleida 
mantenen la 
gestió pública
n Uns 160 ajuntaments de 
Lleida, incloses set de les 
dotze capitals de comar-
ca, mantenen la gestió de 
l’abastament d’aigua en 
mans públiques, mentre 
que la resta ha adjudicat el 
subministrament a empre-
ses. Això contrasta amb el 
conjunt de Catalunya, ja 
que si a Lleida són un 70% 
dels ajuntaments els que 
gestionen directament 
l’aigua, a Catalunya són 
un 54%, mentre que uns 
altres 45 compten amb 
una gestió mixta i 394 
(42%) s’han privatitzat. A 
més, la gestió privada de 
l’aigua també cobreix el 
84% de la població cata-
lana, mentre que a Lleida 
representa una mica més 
de la meitat.

Segons un estudi de la 
plataforma Aigua és Vida, 
una desena d’ajuntaments 
catalans han recuperat la 
gestió pública de l’aigua 
en els últims dos anys. El 
mateix informe apunta 
que, fins al 2019, fina-
litzaran una trentena de 
contractes de gestió amb 
empreses privades, dels 
quals a Lleida solament 
es troba Oliola.

2
municipis

En els últims dos anys, sols tor-
refarrera i alfés han recuperat la 
gestió pública de l’aigua.

1
any d’espera

Els recursos que van eliminar els 
licitadors van impedir a torrefar-
rera renovar la concessió.

70%
amb gestió pública

El 70% dels municipis de lleida 
mantenen la gestió pública de 
l’aigua.

dadeS

r. r.
❘ llEiDa ❘ El Conselh Generau 
d’Aran ha quedat al marge de 
la nova convocatòria del pro-
grama Treball i Formació del 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC), que permet als ens 
locals ocupar de forma temporal 
persones majors de 45 anys que 
han esgotat la prestació d’atur i 
reben solament la renda mínima 
de reinserció.

D’aquesta manera ho va co-
rroborar el departament d’Em-
presa de la Generalitat, que va 

indicar que l’administració ara-
nesa no va sol·licitar acollir-se a 
aquest programa. Sí que ho han 
fet, en canvi, tots els consells de 
les comarques lleidatanes. Els 
contractats a través d’aquesta 
iniciativa reben la formació, tre-
ballen en brigades municipals i, 
a més, la pràctica totalitat dels 
costos recauen sobre l’Executiu 
català.

El síndic d’Aran, Carlos Bar-
rera, va argumentar que aquesta 
última convocatòria preveu la 
contractació de persones a l’atur 

durant els mesos d’hivern, quan 
la brigada del Conselh està inac-
tiva: el fred i la neu impedeixen 
dur a terme els treballs en ca-
mins i en boscos que es desen-
volupen al llarg de l’any. “No 

podem integrar persones a la 
brigada perquè no hi ha feina 
per fer i els treballadors estan 
de vacances”, va dir Barrera.

El fet que el Conselh no s’hagi 
acollit al programa d’ocupació 
ha estat objecte de crítiques 
d’Unitat d’Aran, a l’oposició. El 
secretari general, Francés Boya, 
va recordar que els ens que sol-
liciten participar-hi distribuei-
xen les persones contractades 
entre brigades d’ajuntaments 
perquè treballin en cada un dels 
municipis.

aran, fora del programa del SOC per ocupar aturats
ocupació contractació

eLS únicS aL marge
totes les comarques de 
lleida s’han acollit al 
programa per donar feina  
a persones a l’atur

El Conselh no el demana al considerar que no pot integrar-los a la seua brigada durant l’hivern

Moció a favor 
dels ramaders  
a Alcarràs

purins

❘ llEiDa ❘ El ple d’Alcarràs sot-
metrà aquest mes a aprova-
ció una moció “en defensa 
dels ramaders i de la bona 
gestió que fan dels purins”. 
Aquest text pretén reivin-
dicar l’esforç del sector per 
evitar que les dejeccions de 
les granges contaminin les 
aigües subterrànies, més d’un 
any després que la planta de 
tractament tanqués a causa 
de les retallades de l’Estat a 
les renovables.
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redacció
❘ almacelles ❘ Familiars, amics de 
Joan Altisent Valls i volunta-
ris, així com els Mossos d’Es-
quadra i els Bombers, tenen 
previst avui diumenge, dia 3, 
a partir de les 10.00 h, fer una 
nova batuda al voltant del cen-
tre assistencial de Sant Joan de 
Déu i d’Almacelles per intentar 
localitzar algun indici d’Alti-
sent, que va desaparèixer el 
passat 22 de desembre, quan 
va sortir de l’esmentat centre, 
al voltant de les 05.00 h de la 
matinada, acompanyat per un 
altre intern. Aquest va ser lo-
calitzat poc després.

Diversos voluntaris han vol-
gut unir-se en les darreres hores 
a la concentració i sumar-se així 
a les batudes que una trentena 
de persones ja van fer dijous al 

matí. A més, en els últims dies, 
també s’havia buscat en munici-
pis com Agramunt o les Borges 
Blanques, perquè diverses per-
sones van assegurar que hi ha-
vien vist un home que responia 
a les característiques d’Altisent. 

La família ha creat també el 
web http://sebuscajoan.com, 
ha difós el cas a través de les 
xarxes socials i ha penjat car-
tells en diversos municipis amb 
l’esperança d’aconseguir alguna 
pista que permeti trobar-lo.

Tal com informa el web, Al-
tisent va patir un ictus cerebral 
fa quatre anys i una de les se-
qüeles que pateix és la pèrdua 
de memòria recent i la man-
ca d’ubicació en el temps i en 
l’espai. A més a més, necessita 
medicació.

És un home de 48 anys, fa 
1,78 metres d’altura i pesa uns 
85 quilos. Les persones que en 
tinguin alguna pista poden po-
sar-se en contacte amb el telè-
fon d’emergències (112) o trucar 
als mòbils 619 986 434 (Montse) 
i 722 771 422 (Magda).

Joan altisent Valls.

Nova batuda avui a almacelles  
per buscar Joan altisent Valls
Va desaparèixer del centre assistencial de Sant Joan de Déu el dia 22

successos investigació

a. guerrero
❘ el poNt De suert ❘ Un nen de 12 
anys en estat crític i 11 ferits 
més és el tràgic balanç de les 
dos col·lisions que van tenir 
lloc ahir en el tram aragonès 
de l’N-230, prop del Pont de 
Suert. El primer, en el qual es 
van veure implicats quatre ve-
hicles, va tenir lloc passades les 
11.00 hores, al terme municipal 

del Pont de Montanyana (qui-
lòmetre 94,8).

L’altre accident es va registrar 
a les 15.45 hores, a Sopeira, al 
quilòmetre 112,1. Van col·lidir 
dos vehicles i un dels ocupants, 
un nen de 12 anys de Barcelo-
na, va patir ferides de caràcter 
molt greu i va ser evacuat en 
helicòpter a l’hospital Arnau de 
Vilanova per, posteriorment, 

ser derivat al Vall d’Hebron de 
Barcelona amb pronòstic crític, 
on era previst que ingressés a 
l’UCI. Unes altres sis persones 
van haver de ser ateses, totes de 
caràcter lleu, al CAP del Pont 
de Suert. 

La via va estar tallada diver-
ses hores i fins al lloc del sinistre 
es van desplaçar bombers de la 
Ribagorça, Benavarri i el Pont 

els bombers van rescatar una dona atrapada en l’accident entre quatre cotxes al Pont de Montanyana.

un dels vehicles implicats en l’accident de Sopeira.

bombers De beNaVarri bombers De beNaVarri

Un nen crític i onze ferits més en dos xocs  
a l’N-230 a prop del Pont de Suert
El menor, de 12 anys, va ser evacuat en helicòpter a l’Arnau i derivat al Vall d’Hebron || Al matí hi va 
haver una col·lisió múltiple al Pont de Montanyana i a la tarda dos cotxes van xocar a Sopeira

successos trànsit

de Suert, diverses ambulàncies i 
un helicòpter del SEM i la Guàr-
dia Civil.

Amb prou feines quatre ho-
res abans i a uns escassos 17 
quilòmetres de l’accident de 
Sopeira, van col·lidir quatre 
turismes al Pont de Monta-
nyana. Una dona va haver de 
ser rescatada pels bombers. En 
total, cinc persones van resul-
tar ferides de caràcter menys 
greu i lleu. Tres d’elles van ser 
evacuades a l’hospital Arnau de 
Vilanova. La carretera també 
va resultar tallada en una jor-
nada amb molta intensitat en 
el trànsit. La Guàrdia Civil va 
derivar la circulació de forma 
alternativa. Aquests dos trams 
de l’N-230 són considerats de 
“risc alt”, segons un estudi pu-
blicat recentment pel RACC.

Diumenge hi va 
haver un xoc brutal 
a Torrefarrera
n Fa tot just una setmana, 
en aquesta carretera, hi va 
haver un altre brutal acci-
dent. Concretament, dos 
cotxes van col·lidir fron-
talment a Torrefarrera. El 
sinistre va resultar en un 
total de vuit ferits, entre 
els quals hi havia tres ne-
nes, de 5 i 10 anys, dos de 
caràcter greu i una en es-
tat crític. Els alcaldes llei-
datans i aragonesos dels 
pobles pels quals passa 
l’N-230 han reclamat rei-
teradament que es millori 
la seguretat de la via.

Sufoquen incendis a Torrefarrera i Mollerussa
❘ torrefarrera ❘ Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir 
un incendi de matolls a Torrefarrera i un altre a Mollerussa. 
Dos dotacions van acudir a la localitat del Segrià a les 16.20 
hores, després de ser alertades d’un foc. Es van calcinar unes 
dos hectàrees de matolls. I, sobre les 17.00 hores, van acudir 
a Mollerussa per apagar un foc en un hort. En aquest cas, va 
treballar-hi una dotació.

Protegeixen 500 lleidatanes víctimes de maltractaments
❘ lleiDa ❘ Els Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Ponent 
(comarques del pla de Lleida) van protegir durant l’any passat 
prop de 500 dones víctimes de violència masclista, segons va 
informar la policia dijous a les xarxes socials. Cal recordar que, 
de mitjana, a les comarques de Lleida es denuncien tres casos 
diaris de maltractaments. Tanmateix, una de cada cinc denún-
cies que arriben als jutjats s’acaba retirant. Malgrat aquestes 
xifres, es calcula que les situacions de maltractaments envers 
les dones que surten a la llum són tan sols la punta de l’iceberg 
d’aquesta xacra social que sembla no tenir aturador. Segons 
dades dels Mossos, el 80 per cent dels casos de maltractaments 
no es denuncien.

Les notificacions judicials, només per la via ‘online’
❘ lleiDa ❘ Els advocats lleidatans rebran a partir de demà dilluns 
totes les notificacions dels jutjats via online. A més, a partir de 
l’1 de febrer, els lletrats també hauran de formular denúncies, 
demandes i escrits judicials per Internet, concretament, a través 
del sistema operatiu del departament de Justícia, e-Justícia.


