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Una infància digna
Sr. Director:
Voldria explicar la meva
tristesa pel fet que al món hi
ha molts nens i nenes que són
maltractats, que abusen d’ells,
que pateixen guerres..., en definitiva, que no tenen una infància digna.
M’agradaria que pel fet de
tenir un color de pell diferent
o patir alguna malaltia... no
els diguessin coses lletges o els
rebutgessin. Seria molt bonic
que al món tothom s’acceptés
tal com és i ens respectéssim
els uns als altres.
És molt trist que hi hagi nens
i nenes d’altres països més pobres obligats a treballar durament i en molt males condicions. Però encara hi ha una cosa
pitjor, hi ha nens i nenes que els
obliguen a anar a les guerres a
lluitar. Nosaltres tenim molta
sort que no ens passi això. Som
molt afortunats de viure al país
que vivim, ja que podem anar
a l’escola cada dia, tenim una
casa, una família que es preocupa per nosaltres, amics..., i
tot i això, de vegades, encara
ens queixem per ximpleries i
no som conscients de tot el que
tenim.
Finalment, el que m’agradaria reclamar és que tots els
nens i nenes del món tinguin
el dret d’anar a l’escola, tenir
una casa, una família i a gaudir
d’una infantesa feliç sense cap
mena de violència ni maltractament. El meu desig és que el
dret a la no-violència es compleixi i també que hi hagi pau
al món.

Fax: 973 246 031

LA CARTA DEL DIA

Els llaços grocs
SR. DIRECTOR:
Abans de començar vull dir que jo estic a
favor dels llaços grocs, fet que no pertany a
cap partit polític; és un símbol per la llibertat dels presos polítics. Les persones que són
intel·ligents, tant si són separatistes com no,
afirmen que és una gran injustícia tenir els
presos polítics un any en presó preventiva
sense jutjar-los, per tant, tothom que ho creu
així hauria de dur el llacet groc a prop del
cor. Dit això, vull fer un altra reflexió: quants
milers de llaços grocs pengen a Catalunya?
Em sembla que n’hi ha massa, perquè tot
aquest plàstic caurà a poc a poc durant molt
de temps i embrutarà carrers i places; d’al-

tra banda, malauradament, els jutges faran
el mateix tant si se’n pengen cent com cent
mil. Als que sí els preocupen aquests llaços
són l’Arrimadas, el Rivera i molts d’altres
que els tallaven, uns per malícia i altres per
ignorància o contingut mental. Hi ha alguns
pobles que només han penjat uns grans llaços
rígids i molt alts, crec que així és més ètic i
distingit. Al nostre municipi també en pengen uns quants centenars, i alguns el vent ja
ha fet caure (també tenim un llaç molt gran
il·luminat i penjat ben alt). Tampoc és correcte que embrutin les parets pintant missatges
de protesta, hi ha altres maneres d’impugnar
més eficaces i sense embrutar res.

RAMIRO FITÉ CASES. ISONA

Diem ‘no’ a
l’assetjament escolar
Sr. Director:
A nosaltres no ens agrada
l’assetjament escolar. És molt
injust i sempre el pateixen els
més febles.
A l nost re col·leg i h i ha
nens que vénen d’altres països o d’altres ciutats. Alguns
d’aquests nens no saben parlar
bé el nostre idioma, per això
se senten insegurs, se senten
malament, tristos, sense ganes
de jugar. Si a sobre a l’hora del
pati alguns companys els diguessin coses i se’n burlessin,
ells se sentirien pitjor.
Creiem que si a la nostra escola passés alguna cosa així
alguna vegada, hauríem de fer

que aquests nens se sentissin a
gust i bé al grup al més aviat
possible. Els oferiríem la nostra
amistat, podríem convidar-los
a jugar amb nosaltres a l’hora
del pati i oferir-los la nostra
ajuda quan la necessitessin. I
si veiéssim que algú els diu alguna cosa dolenta, hauríem de
dir-ho als professors.
NICO I CONSUELO. ESCOLA DE
MAGRANERS

Per tenir un bon futur
Sr. Director:
E n s d i r ig i m a l d i rec tor
d’aquest diari per fer saber que,
en el Dia Internacional dels
Drets dels Infants, els alumnes
de 6è de l’escola Pràctiques ll
hem elaborat una carta per rei-

vindicar el drets de tants nens
i nenes que no tenen els drets
fonamentals com a infants que
són.
Nosaltres volem que els nens
i nenes de tot el món tinguin
dret a anar a l’escola i a no
ser explotats laboralment, ja
que en alguns països subdesenvolupats els utilitzen per
fer treballs en condicions no
favorables.
Tots els nens tenim dret que
si estem malalts ens pugui
atendre un metge i posi els mitjans necessaris per curar-nos.
També volem que tots puguem
tenir dret a alimentar-nos de
forma saludable, a tenir una
bona educació i a ser escoltats
sempre que vulguem expressar els nostres sentiments, pensaments o idees. I que tots els

nens siguem igual de respectats i estimats.
Tenir dret també a divertir-se i a poder prendre petites
iniciatives que ens permetin
créixer i aprendre. Encara que
cada cop hi ha més mitjans on
podem expressar les nostres
opinions, ja sigui al diari, Consell dels Infants... la nostra veu
no sempre es té en compte.
Ens agrada escoltar i ser escoltats i volem cridar ben fort
per demanar als governs que
facin polítiques que garanteixin els drets dels nens i nenes,
ja que només cuidant-los es pot
tenir un bon futur.
ALUMNES DE 6È B. ESCOLA
PRÀCTIQUES II

No a la violència
contra els nens
Sr. Director:
Em dirigeixo a vostè perquè estic molt indignat amb
la violència que pateixen els
nens i nenes. Li vull fer arribar
que no estic d’acord amb tot
el que està passant, em poso a
la pell de tots els nens i nenes
innocents que viuen situacions difícils. M’agradaria molt
que convoquéssim una manifestació per tal de fer força i
que puguem fer alguna cosa
al respecte. Tots els nens i nenes tenen dret a ser feliços i no
haver de passar per guerres i
maltractaments per part d’uns
altres nens o persones que no
tenen cor.
M’acomiado i fins un altre
dia.
DENNIS CANO LEÓN. 5È ESCOLA ENRIC
FARRENY

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a

COL·LABORACIÓ

Quina Regidoria de Cultura volem?
FRANCESC GABARRELL
REGIDOR DE LA CRIDA PER LLEIDA-CUP

EN EL ple del passat mes d’octubre es va aprovar la convocatòria del lloc de treball de
responsable coordinador/a de
Cultura via lliure designació,
és a dir, que al final trien les
que manen. Els crits i tancament de files per part de l’equip
de govern que va provocar la
nostra oposició frontal a aquesta convocatòria, sumat a la
resposta (en forma de comunicat) que un dels sindicats de
la Paeria va fer en relació amb
el nostre discurs al ple, fan més
que necessària una explicació
acurada del perquè i del com.
Abans una mica d’història.
En aquest cas, malgrat algunes
vulguin negar-ho, és essencial
saber d’on venim i on som.

La creació l’any 2005 de
l’Institut Municipal d’Acció
Cultural (IMAC) comportà
el nomenament d’un director,
segons la normativa vigent en
aquell moment que permetia la
lliure designació. L’any 2012,
però, es modifica la llei i es produeix la dissolució de l’IMAC (i
altres organismes autònoms),
la qual cosa hauria d’haver
comportat el cessament del
personal directiu i la reincorporació als seus llocs de treball
anteriors. No va ser així. En el
cas que ens ocupa, l’IMAC, es
cessa el director com a eventual però, a continuació, se’l
converteix, gratia et amore,
en responsable coordinador de
Cultura. Amb un simple canvi

de nom (per designi del llavors
alcalde) aquest personal passa
d’eventual a ocupar un lloc de
treball de funcionari, amb les
mateixes funcions i retribucions que tenia com a eventual
directiu. Tot plegat un despropòsit que, d’una banda, no té
en compte un procés selectiu
obert a tots els funcionaris A1/
A2 de la casa, en igualtat de
condicions. I, de l’altra, serveix
per reubicar personal directiu per una via en la qual no
comptabilitzin dins el nombre
màxim d’eventuals (càrrecs de
confiança) que la llei permet a
l’equip de govern.
I ara, com a conseqüència
directa de la jubilació de la
persona que ocupava aquest
càrrec, el despropòsit es converteix en un atemptat contra
el dret a la promoció interna
del personal de la casa, i a la
lliure concurrència per mèrits i
capacitats en la matèria que es

tracta. El que se’ns va demanar
en el ple del mes d’octubre era
validar el model de l’eventual encobert per, directament,
“funcionaritzar-lo”. I això no
ho podem fer.
Un model que, en el cas concret de la Regidoria de Cultura,
ha suposat un fracàs demolidor, vinculat a unes males
praxis i a un clientelisme que
ha desmembrat la regidoria,
i silenciat el personal que hi
treballa. Cal tenir en compte,
a més a més, que el Pla estratègic de Cultura que el mateix
equip de govern ha encarregat
a un agent extern aquest 2018
subratlla, per sobre de tot, que
cal donar més protagonisme
als i les treballadores de la
Regidoria.
Des d’aquí les més sinceres
disculpes als i les membres de
la Junta de Personal si s’han
pogut sentir menystingudes
per les nostres paraules. No

era aquesta la nostra intenció.
El grup municipal de la Crida
per Lleida-CUP sempre ha defensat els sindicats com a eina
imprescindible per la lluita dels
drets laborals i socials de les
treballadores i treballadors,
com una estructura bàsica de
transformació i canvi social.
I això no exclou que ens
oposem amb força al model
de Regidoria de Cultura que
perpetua aquesta convocatòria. I que creguem fermament
que cal fer pública la veritat
que comporta.
Com hem dit sempre, la cultura és una de les prioritats
d’aquest grup municipal, i en la
seva defensa ens trobarem allà
on calgui. Cal un nou model
de Regidoria de Cultura; cal
obrir finestres i transformar la
seva gestió. Cal, sobretot, donar veu als i les treballadores.
I, en aquest sentit, hem preparat una taula rodona el proper
dia 12 de desembre al Cafè del
Teatre: Quina Regidoria de
Cultura volem?. Hi esteu tots
i totes convidades.
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Col·laboració
entre els pobles
del Montsec
❘ LLEIDA ❘ Els pobles del Montsec als dos costats del riu Noguera Ribagorçana preveuen
establir línies de col·laboració per garantir unes condicions adequades de seguretat
per als turistes i d’ús de la
passarel·la penjant que uneix
Lleida amb Osca. Es tracta
d’aconseguir gestionar a més
del manteniment d’aquesta
infraestructura, també la
utilització. La presidenta
del consell de la Ribagorça
aragonesa, Lourdes Pena,
va explicar que s’ha d’evitar
que turistes es llancin a l’aigua des del centre del pont,
hi botin o facin el recorregut
sense comptar amb mesures
de seguretat.

OBRES

Construeixen un
nou canal de
drenatge d’aigua
❘ ALMACELLES ❘ L’ajuntament
d’Almacelles construeix un
canal de drenatge al voltant
del sector nord del centre escolar Antonia Simó i Arnó,
situat al turó de les Santes
Creus, un turó que presideix
el sector nord de la població.
Aquesta canalització consisteix en una plataforma de
formigó que mesura aproximadament vuitanta metres
de llarg per 1,5 metres d’ample, que recorre el recinte
escolar, que permet recollir
totes les aigües pluvials que
s’acumulen en tot el recinte
educatiu i les recondueix fins
al col·lector d’aigües pluvials
d’aquest municipi.

ENERGIA

REE ja tramita
la subestació
d’Isona
❘ LLEIDA ❘ Red Eléctrica de España ha iniciat la tramitació
a l’àrea d’Indústria i Energia
de la subdelegació del Govern de Lleida la construcció d’una nova subestació a
Isona que tindrà com a funcionalitat interconnectar
dos línies més d’alta tensió
que travessen el municipi i
subministren energia a les
comarques de Barcelona,
tal com va avançar SEGRE
el passat dia 13. D’aquesta
manera, es millorarà la seguretat i estabilitat del subministrament davant de possibles incidències en qualsevol
d’aquestes dos línies de la zona del Pallars.

COMARQUES
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Deu candidats litiguen per obrir
la tercera farmàcia a Almacelles

Successió de recursos i contenciosos entre professionals per aconseguir l’autorització
des de fa dos anys || La pugna arriba al Tribunal Superior de Justícia
ÒSCAR MIRÓN

E. FARNELL

❘ LLEIDA ❘ Una desena de farmacèutics pugnen per obrir la tercer farmàcia a Almacelles. Des
que fa just dos anys, el Col·legi
de Farmacèutics de Lleida va
autoritzar l’obertura d’un nou
centre i aquests professionals
han iniciat una successió de
recursos i contenciosos administratius que ha arribat fins al
Tribunal de Justícia de Catalunya i que manté bloquejada
de moment l’obertura d’un nou
establiment.
De fet, a finals del mes d’octubre es va presentar a la sala
contenciosa administrativa del
TJSC un recurs contra la resolució de la conselleria de Salut del
juliol del 2018, que estimava un
altre recurs d’alçada que havien
interposat altres farmacèutics
relatiu a l’autorització de la nova
oficina de farmàcia.
El president del Col·legi de
Farmacèutics de Lleida, Josep
Aiguabella, va explicar que els
recursos entre els interessats a
obrir una farmàcia “acostumen
a ser normals” i hi ha en l’actualitat a Lleida diversos litigis
judicials oberts. De fet, el col·legi de farmacèutics té delegada
la competència de la Generalitat d’autoritzar l’obertura de
nous establiments. Per fer-ho
apliquen els criteris que fixa la
normativa, que condiciona les
noves farmàcies al volum de

El carrer Major d’Almacelles, on s’ubiquen les dos farmàcies que hi ha actualment a la localitat.

població de cada localitat i la
proximitat d’altres establiments
ja existents. Un dels criteris és
donar prioritat a qui primer registra la petició.

Àrea Bàsica de Salut
En l’actualitat, a l’Àrea Bàsica de Salut d’Almacelles, que
inclou els pobles de Raimat, Pla
de la Font, Gimenells, Sucs, Su-

quets i Santa Maria de Gimenells hi ha tres farmàcies, dos a
Almacelles i una a Gimenells.
La normativa indica que per cada 2.500 habitants s’autoritza
l’obertura d’un nou establiment
i, per tant, un nou centre està
autoritzat per obrir en qualsevol dels pobles de l’Àrea Bàsica
de Salut. En aquest sentit, des
de l’ajuntament d’Almacelles

van assenyalar que coneixen
el litigi per la instal·lació d’una
nova farmàcia. Així mateix,
van apuntar que durant els dos
últims anys han estat molts els
que s’han interessat pel padró
d’habitants d’Almacelles, que
ha anat augmentant aquest últim lustre en comparació amb
altres poblacions pròximes a
Lleida capital.
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TRADICIONS NADAL

Lots especials de Shalom
per l’incendi de la nau

L’entitat insta la ciutadania a fer encàrrecs per ajudar quaranta
treballadors || Ja disposa de noves instal·lacions
ILERSIS-SHALOM

L.G.

❘ LLEIDA ❘ Una història darrere
de cada producte. I aquest
any amb més força que mai.
Aquest és el missatge que
llança l’entitat Ilersis-Shalom
amb la venda de lots solidaris
després de l’incendi de l’octubre passat que va calcinar
les instal·lacions al polígon
El Segre. El foc va arrasar
maquinària, caixes de fusta,
lots de Nadal ja preparats i va
deixar sense feina quaranta
treballadors. Segons informa
l’entitat a la pàgina web, per
animar la ciutadania que encarregui lots nadalencs elaborats pels usuaris ha posat
en marxa la campanya Lots
dels somriures. Són quatre lots
especials protagonitzats per
treballadors i confeccionats
amb cartró solidari. “Estan
elaborats amb el cor i l’ànima
amb majúscules de la gent que
forma part d’aquest grup. Amb
vosaltres i, sobretot, gràcies a
vosaltres”, resa el comunicat
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Sant Guim de la Plana
tampoc representarà
aquest any el pessebre
❘ SANT GUIM DE LA PLANA ❘ Sant
Guim de la Plana tampoc
tindrà aquest any representació del pessebre vivent i
tot sembla indicar que es
cancel·larà per segon any
consecutiu. Segons va informar ahir Segarra TV, l’Associació Cultural La Marinada acusa l’ajuntament de no
posar cap facilitat i de voler
cobrar una sèrie de taxes per
cada dia de representació.
També lamenten no haver
rebut un bon tracte, cosa
que els ha desgastat. Per la
seua part, l’alcalde, Josep
Llobet, segons Segarra TV,
assegura que ha reduït fins
al 50 per cent el preu de les

taxes i que els cedeix la gestió del bar de la localitat i
dels lavabos mòbils, per la
qual cosa, assenyala, l’utilitzen com a “cap de turc”
per culpar-lo de la suspensió
de l’esdeveniment. Aquestes
diferències també van obligar a suspendre l’any passat la 35 edició del pessebre
més antic de la província,
que compta amb uns 500
voluntaris a l’organització.
Tanmateix, l’associació cultural La Marinada assegura que organitzaran altres
activitats durant les festes
de Nadal com la turronada
popular, representacions de
teatre o recitals de poesia.

“El foc no esborrarà els nostres somriures”, vídeo de l’entitat.

de l’entitat. A més, al web hi
ha disponible el nou catàleg de
productes nadalencs, ja que els
anteriors van quedar destruïts
per l’incendi.
Per divulgar aquest esperit
de superació, Ilersis-Shalom
ha divulgat un vídeo a YouTube protagonitzat pels seus tre-

balladors i a les xarxes socials
comparteixen els desitjos dels
quaranta treballadors que treballaven a la nau del polígon.
Fa unes setmanes, l’entitat va
poder comptar amb noves instal·lacions gràcies a un conveni
firmat amb La Caixa al polígon d’Els Frares.

GENERALITAT

Premis turístics ■ L’Associació Marques de Pastor, del Pallars, va guanyar ahir el primer premi en
la categoria de Turisme responsable dels guardons de Turisme de Catalunya 2018. Com a finalista
va quedar l’Associació de Recerca i Difusió del Patrimoni Històric de la Noguera (Camarasa).

SANITAT

Variants d’un
gen dificulten la
recuperació
després de l’ictus
x BARCELONA x Un estudi d’investigadors de l’Institut
Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i de
l’Hospital del Mar de Barcelona han identificat unes
variants específiques al gen
PATJ que predisposen a una
pitjor recuperació d’un ictus
isquèmic. Set de cada deu
pacients amb aquestes variants tenen seqüeles greus
tres mesos després de l’infart cerebral, i queden en
una situació de dependència, davant de menys de la
meitat dels pacients que no
les tenen. Aquest fet obre
la possibilitat a estudiar
els mecanismes que utilitza aquest gen per influir
sobre aquest procés.

L’Exèrcit serà al Saló
d’Ensenyament
❘ BARCELONA ❘ La ministra de
Defensa, Margarita Robles, va assegurar ahir que
l’Exèrcit sense “cap mena
de dubte” serà present al
Saló de l’Ensenyament a
Barcelona i va instar les
diferents forces polítiques
a “respectar” les Forces
Armades i a no fer-ne “una
utilització partidista”.

El Tesla d’Elon Musk
torna a la Terra
❘ WASHINGTON ❘ El descapotable roig d’Elon Musk, amb
el ninot Starman al volant,
ja torna cap a la Terra. El
Tesla, que es va llançar a
l’espai el mes de febrer a
bord d’un coet Falcon, de
la companyia SpaceX, es
preveu que passi a prop de
la Terra el 30 de març del
2021, segons el web whereisroadster.com.

