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Josep Bou, empresari 
català a la televisió

Sr. Director:
He vist i escoltat diversos 

cops l’empresari català Josep 
Bou a TV1 (la darrera a La 
Noche 24 Horas, després de 
la designació de Quim Torra). 
Em dol que, tot i la saviesa 
d’aquest emprenedor, només 
representi un grupuscle eco-
nòmic anomenat Empresaris 
de Catalunya del qual fins fa 
poc no tenia notícia històrica 
(disculpeu la meva ignorància 
però només coneixia Foment 
de Gay de Montellà, Pimec de 
Josep González i la totpode-
rosa CEOE, que ara té accent 
català amb Joan Rosell).

El senyor Bou, que forja 
perles del tipus “quatre co-
marques: Barcelonès, Baix 
Llobregat, Vallès i Penedès 
mouen Catalunya”, “a la res-
ta no s’informen, només miren 
TV3”, “els llaços grocs són un 
problema d’ordre públic, però 
respecto qui els porta”, “els po-
lítics catalans han sabut fer bé 
la feina perquè han enganyat 
molta gent de bona fe que fins i 
tot es creu les seves promeses i 
s’ha fet independentista” acon-
sella a Quim Torra que pensi el 
que vulgui, però que no ho posi 
en pràctica i canta les absoltes 
a Ada Colau com a alcaldessa 
de Barcelona. Ell, il·lustre ora-
dor, em fa pujar l’autoestima, 
perquè l’escolto –amb estupor– 
des del Pallars (suposo que fe-

réstec des dels seus prejudicis) 
però vaig sovint a Barcelona 
i al Vallès, on també he tre-
ballat, també m’hi he format 

i m’hi regenero, ni que sigui 
amb els versos d’Espriu o amb 
la mala llet de Pere Quart.

De la resta de claca de di-

rectors de diaris, res de nou: 
parlen de “títeres de Puig-
demont”, “guerra civil entre 
catalanes”, “golpe de estado 

de los políticos catalanes”, 
“maltrato del español en Cata-
luña”, “adoctrinamiento en las 
escuelas”, “segregación”, etc. 
El delicte d’odi, es persegueix 
només a Catalunya?

JOSEP MANEL FONDEVILA TOLO 
TREMP

Internet, una porta 
oberta per al debat 
social

Sr. Director:
En la nova era de la societat 

en xarxa s’obren noves possi-
bilitats per organitzar debats 
i mobilitzacions polítiques a 
gran escala. És una porta ober-
ta al debat social. Internet és de 
natura espontània i igualitària 
de comunicació il·limitada.

Tot i que es pot pensar que la 
informació pot estar manipula-
da i que pot estar subjecta a un 
líder d’opinió, hem de tenir en 
compte que aquest mitjà dóna 
l’opció a rèplica i per tant cada 
individu amb la seva capacitat 
i racionalitat pot decidir defen-
sar l’argument que cregui més 
veraç. És en aquest entorn on 
es poden crear nous debats, 
noves perspectives i una plura-
litat de continguts informatius.

Un altre punt important és 
l’espai, les xarxes no limiten 
l’espai, això ens dóna l’opor-
tunitat de compartir opinions 
in situ i en tot moment, demo-
cratitzant la informació.

BEGOÑA ELVIRA BILBAO

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia podeu trobar-la a 

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Fins on arriba la gana de fer negoci, dels 

amos dels diners d’aquest país, que els an-
goixa que els pensionistes preferim les pen-
sions públiques i no pas privades, perquè són 
nostres i les hem pagat durant anys. Sembla 
que ara que toca respondre els fem nosa, 
que què fem de viure tants anys, es queixa 
la diputada pepera –la senyora Villalobos– 
presidenta de la Comissió de Seguiment del 
Pacte de Toledo, que diu que els treballadors 
passen més temps parlant de futbol que tre-
ballant i que els pensionistes estan més anys 
cobrant que treballant.

Ella, per si de cas, treballarà fins als se-
tanta anys o més, perquè anar al parlament 
espanyol a dormir o a jugar amb l’iPhone 
no l’esgota gaire.

Els pensionistes comprenem l’angoixa que 
produeix als especuladors dels diners que 
siguem tan persistents a defensar les pensi-
ons públiques i no les privades, per això la 
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones 
ens insulta i ens menysté, i ens fa un tall de 
mànigues i un “us foteu” perquè a ella, que 
segurament té uns ingressos prou suculents 
i no necessitarà la pensió pública, li fem no-
sa i pensa que no tenim dret a queixar-nos, 
això sí, ella es pot permetre el luxe de no 

disculpar-se, i amb un “no he estado fina” 
ja n’hi ha prou.

Vergonya podem sentir els ciutadans i les 
ciutadanes d’aquest país perquè ens sentim 
menyspreats i despatriats, suportant les ins-
titucions, i amb aquestes persones que ens 
malgovernen i ens menyspreen, no és d’es-
tranyar que hi hagi ciutadans que vulguin 
separar-se i marxar tot i la incertesa que 
això pot suposar.

Aquesta gent que han buidat les arques 
públiques per pagar infraestructures que no 
necessitem, rescatant els bancs que són els 
primers responsables de la crisi, regalant 
milions a les empreses de Florentino Pérez, 
aprovant amnisties fiscals inconstitucionals 
per ajudar a eludir el pagament d’impostos 
als rics, no obligant els corruptes a tornar 
el que han robat a l’erari públic i, alhora, 
tot això els serveix per argumentar que no 
podem permetre’ns unes pensions dignes 
i ens volen fer creure que no hi ha diners, 
després de buidar també la bossa de reser-
va de la Seguretat Social i fer-se un crèdit 
a ells mateixos per pagar l’extraordinària. 
Ens volen fer por, ens volen dividits, ens 
volen incerts, ens volen callats, però s’obli-
den que els pensionistes tenim memòria i 
també votem.

FRANCESC BEÀ BESSÓ

Pensionistes, no ho oblideu!

EL PLE Municipal de la Paeria 
ha aprovat, de forma inicial, el 
nou Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM), amb 
què apostem per la sostenibi-
litat i la protecció del nostre 
paisatge i fem de Lleida una 
ciutat més cohesionada, amb 
major qualitat de vida i un ter-
ritori atractiu per al desenvolu-
pament econòmic i comercial. 

És important que siguem 
conscients de la importància 
del que s’ha aprovat: el pla que 
defineix els criteris generals 
del planejament de Lleida per 
als pròxims quinze anys. És 
a dir, aquesta setmana hem 
decidit com serà la Lleida del 
futur, després d’una gran tasca 
de consens entre els diferents 
grups municipals i un llarg pro-
cés participatiu entre la ciuta-
dania. Moltes gràcies a tothom 
qui ho ha fet possible. 

El POUM promou el desen-

volupament econòmic de la 
ciutat, fent-la atractiva per a 
les inversions i generant noves 
oportunitats de desenvolupa-
ment. D’una banda, apostem 
per una Horta més competitiva 
per a agricultors i ramaders i 
oberta a nous usos, consoli-
dant l’ús preferent de l’activitat 
agrícola i ramadera. De l’altra, 
reforcem el teixit industrial i 
comercial posicionant Lleida 
com a locomotora econòmi-
ca i com a ciutat clau per a la 
competitivitat territorial. Pel 
que fa als usos industrials, el 
POUM planteja un model de 
consolidació i de creixement 
amb l’objectiu de desenvolupar 
uns sectors industrials més vi-
ables, on es proposa una major 
intensitat d’edificació que els 
faci més competitius. Propo-
sem el manteniment de tres 
petits sectors actuals com la 
Creu del Batlle, el Fondo dels 

Magraners i Torre Solé i un 
nou sector urbanitzable a Les 
Canals, com a ampliació del 
polígon industrial del Segre. 
El nou sector de Torreblanca 
es planteja com una reserva 
de protecció territorial en sòl 
no urbanitzable, clau per a la 
competitivitat territorial de 
Ponent. I, finalment, el POUM 
proposa la consolidació de les 
activitats i el desenvolupament 
del Pla Especial de Gardeny. 
Pel que fa al teixit comercial, 
proposem un ordenament del 
desenvolupament comercial 
fixant tres àrees per a grans 
establiments: al pla de l’Esta-
ció, Torre Salses i entre el ca-
nal de Seròs i l’Ll-11 (actual 
ARE). Amb una aposta deci-
dida i preferent pel desenvolu-
pament comercial al voltant de 
l’Estació del ferrocarril, volem 
consolidar el centre de la ciu-
tat com un gran pol d’atracció 
comercial d’abast territorial, 
alhora que proposem la ge-
neració de nous sectors amb 
usos diversos desconcentrant 
els petits àmbits especialitzats 
i inserint-los dins el desenvolu-

pament residencial. D’aquesta 
manera, es limitaran les mitja-
nes i grans superfícies a la resta 
de la ciutat i prioritzarem el fet 
de poder accedir de forma cò-
moda, fàcil i segura als serveis 
comercials de proximitat, una 
garantia per assolir una ciutat 
més equitativa en el sentit que 
posem en primer terme les ne-
cessitats de les persones en la 
seva vida quotidiana. És a dir, 
la ciutat que volem és aquella 
en què hi ha de tot a tot arreu. 
Una ciutat, sense dubte, a es-
cala humana. La mobilitat és 
també un element important 
dins el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística. Pel que fa a in-
fraestructures viàries rodades, 
plantegem actuacions de mi-
llora de la mobilitat interna, 
perimetral i territorial com 
per exemple el tancament de 
la variant SUD, la carretera del 
Camí de la Mariola i la del ca-
mí de Montcada, i la connexió 
est entre l’AP2 i l’A2. A nivell 
intern volem centrar part de 
les millores en el nou vial entre 
Bordeta i Magraners, el nou 
enllaç entre l’L-11 i l’L-12, la 

carretera de Corbins, l’avingu-
da de Barcelona i la rotonda de 
la Bordeta, entre altres. 

Apostem també per la mobi-
litat sostenible amb una xarxa 
intermodal que suma el fer-
rocarril com a alternativa per 
oferir serveis de transport pú-
blic de proximitat, per exemple 
en forma de tramvia o similar 
i sense necessitat de desplegar 
noves vies. 

La nostra prioritat és, tan-
mateix, molt clara: les perso-
nes. En aquest sentit proposem 
una progressiva vianalització 
del centre de la ciutat, amb 
mesures com la pacificació 
del trànsit, l’establiment d’ei-
xos preferents de vianants i 
bicicletes, un sistema de vies 
rurals jerarquitzades i d’una 
xarxa de camins ambientals 
que, tots plegats, s’organitzen 
a partir d’una ronda verda que 
embolcalla la ciutat. 

Lleida ha d’avançar uni-
da i compromesa amb el nou 
POUM. Pel seu futur, per la se-
va millora, pel seu creixement 
i per fer de Lleida la ciutat de 
les oportunitats.

COL·LABORACIÓ

POUM: la Lleida del futur, amb més oportunitats (2) 
FÈLIX LARROSA
TINENT D’ALCALDE D’HÀBITAT URBÀ, RURAL I LA 
SOSTENIBILITAT A L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
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EnsenyamentMés oferta

SEGRE

Creix l’oferta en 630 places.

En batxillerat, per al curs vinent 
s’ofereixen 46.725 places en el 
primer curs, 630 més que l’any 
passat, apunta Ensenyament. 
Tot plegat, suposa que el 54,1% 
de les places en estudis postobli-
gatoris (només FP i batxillerat), 
corresponen al batxillerat, fet 
que situa Catalunya en xifres 
superiors a molts països i regi-
ons europees. 

Continua l’aposta pels pro-
grames d’excel·lència com el 
Batxicat o titulació mixta, que 
consisteix a fer un terç de l’ho-
rari lectiu en llengua francesa 
i cursar les matèries Llengua i 
literatura franceses i Història 
de França. Per al curs que ve, 
hom preveu que l’estudiïn més 
de 1.300 alumnes de 56 centres 
públics. A Ponent, es podrà cur-

sar a l’Institut Joan Brudieu de 
la Seu, institut de la Pobla de Se-
gur, Vedruna a Tàrrega, institut 
d’Aran a Vielha i els centres Gili 
i Gaya i Episcopal a Lleida ciu-
tat. Quant al batxillerat interna-
cional, és un itinerari curricular 
específic determinat per l’Orga-
nització del Batxillerat Interna-

cional (IBO) que va adreçat a 
alumnes amb un alt interès per 
l’aprenentatge. A Catalunya, la 
doble titulació es pot obtenir en 
quatre centres públics: Institut 
Jaume Vicens Vives de Giro-
na, Institut Gabriel Ferrater de 
Reus, Institut Josep Lladonosa 
de Lleida i Institut Moisès Brog-
gi de Barcelona, que aglutinaran 
uns 200 alumnes, als quals cal 
sumar l’oferta de diversos cen-
tres privats.

Les universitats catalanes oferiran 
18 nous graus de tres anys
Per a aquest curs vinent, les 
universitats catalanes pre-
veuen oferir 18 nous graus 
de tres anys i 10 més per al 
2019/2020. La major part de 
les titulacions proposades per 
al curs 2018/2019 comptaran 
ja amb l’informe favorable 
de verificació d’AQU Catalu-
nya. La UdL n’impartirà dos, 
disseny digital i tecnologies 
creatives  i tècniques d’inte-
racció digital i computació, 
mentre que altres centres 
universitaris oferiran matèri-

es tan dispars com cinematogra-
fia, ciències urbanes o tècniques 
de bioprocessos alimentaris.

De cara al curs 2019/2020, 
s’inclouen un total de 26 nous 
graus i 40 màsters universitaris 
oficials que han rebut l’autorit-
zació per iniciar el procés de 
verificació. 

En el cas dels graus, han co-
mençat l’acreditació 10 titulaci-
ons de 180 crèdits com Disseny 
de comunicació, Arts digitals o 
Gestió i Tecnologia del Paisatge, 
entre altres.

A la UdL es podrà cursar un grau de disseny digital.

SEGRE

Cap a un batxillerat 
d’excel·lència
INSTITUTS DE LA SEU, LA POBLA, TÀRREGA, ARAN, AIXÍ COM 
EL GILI GAYA I L’EPISCOPAL IMPARTEIXEN EL BATXICAT

El batxillerat 
internacional es 

pot cursar al Josep 
Lladonosa de Lleida
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