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ACTUACIONS RECENTS i en
curs a les terres de Lleida, com
l’AVE, l’emergent Parc Tec-
nològic de Gardeny, l’Aeroport
Lleida-Alguaire, el canal Sega-
rra-Garrigues, la consolidació de
la UdL, l’autovia Lleida-Osca i
l’autovia a laVal d’Aran, consti-
tueixen algunes de les macroin-
fraestructures i dels grans reptes
que han de fer possible el pro-
grés de les comarques de la pla-
na i dels Pirineus de Lleida, així
com el seu creixement. Els llei-
datans i les lleidatanes som
conscients que el creixement de-
mogràfic del nostre territori és
indispensable per assolir la mas-
sa crítica necessària, per consti-
tuir espais socioculturals i
econòmics forts, que puguin
competir amb els altres centres
de Catalunya i d’arreu del món.

Diumenge passat, el president
de la Generalitat, José Montilla,
inaugurava l’Aeroport Lleida-
Alguaire. I avui es posa en fun-
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El teatre de la Llotja aixeca el teló
cionament la Llotja-Teatre de
Lleida, un més d’una llarga llis-
ta d’equipaments cívics i cultu-
rals dels quals la ciutat s’ha anat
dotant els últims anys, amb un
encomiable esforç del municipi
i de les altres administracions
que hi han participat. Uns equi-
paments indispensables per
guanyar en la convivència i el
benestar necessaris per fer de
Lleida un referent, atès la quali-
tat personal i col·lectiva que
aquestes infraestructures i els
programes que s’hi desenvolu-
pen poden proporcionar a tota
la ciutadania.

En aquest sentit, crec que
l’ajuntament de Lleida ha treba-
llat i treballa de manera incan-
sable, en sintonia i col·laboració
amb la societat lleidatana, per
fer de Lleida una gran ciutat,
impulsant, cada cop més i més,
projectes, infraestructures i equi-
paments que permetin que la
ciutat de Lleida sigui aquest lloc
destacat on la cultura i l’activi-
tat econòmica en general puguin
aportar millors condicions per al
desenvolupament de totes les
persones que hi vivim i per
atreure l’interès d’altres, per tal

de construir entre tots un centre
més gran i de més qualitat.

Els equipaments culturals i cí-
vics que s’han anat construint,
tant de nova planta com rehabi-
litant antics edificis, han dotat
Lleida d’obres d’important va-
lor arquitectònic, d’arranja-
ments urbanístics de qualitat i
d’equips tecnològics eficients, de
manera que s’ha millorat de for-
ma molt significativa el nivell ar-
quitectònic de la ciutat i la capa-
citat de generar activitat cultu-
ral i produccions artístiques de
qualitat.

En aquest aspecte, crec que
l’edifici de la Llotja, dissenyat
pel Gabinet Mecanoo de Delft
(Holanda), és una obra em-
blemàtica, amb plena capacitat
per identificar la ciutat i per fer
una aportació excel·lent a l’ar-
quitectura, amb la contundència
de la seva forma regular i
simètrica; al paisatge urbà, amb
els colors que dialoguen amb la
ciutat històrica i la Seu Vella; a
la funcionalitat, amb el confort
dels voladissos; i a l’urbanisme,
amb la seva localització a l’An-
tic Mercat de la Fruita (relacio-
nant simbòlicament els negocis

amb el sector agrari), donant joc
a Mercolleida, a la Fira i al cos-
tat de l’estació de l’AVE.

La Llotja ha d’acollir reunions
de tota mena i fer créixer l’acti-
vitat diversa de congressos, que
al llarg de molts anys Turisme i
la Fira de Lleida han anat con-
solidant. Però també ha estat
concebuda i projectada com el
Gran Teatre Municipal de Llei-
da, que ha de complementar
l’activitat teatral del Teatre Mu-
nicipal de l’Escorxador, de l’Au-
la Municipal de Teatre, de l’Es-
pai 3, delTeatre Principal i d’al-
tres espais d’entitats diverses.
Aquesta nova infraestructura
teatral de gran format, equipada
amb una magnífica caixa escèni-
ca i amb les últimes tecnologies,
possibilitarà l’ampliació de la
temporada estable amb repre-
sentacions teatrals i operístiques
d’unes dimensions escenogràfi-
ques superiors i diversitat de
tendències artístiques. I dotarà
definitivament Lleida d’un con-
junt d’equipaments teatrals de
qualitat que molt poques ciutats
posseeixen.

Crec sincerament que avui,
amb la posada en escena d’Il

Trovatore (col·laborant amb el
Liceu) al nou teatre de la Llotja,
serà un dia feliç per a tots els
amants del teatre i de l’òpera a
casa nostra.A més, el ric i intens
panorama teatral lleidatà, inte-
grat per multitud de grups, ac-
tors, actrius i escriptors profes-
sionals i amateurs i per un pú-
blic cada cop més nombrós i
més exigent, millora molt les
possibilitats i també les expec-
tatives.

Finalment, en nom propi i en
nom de la nostra Oficina i Grup
Parlamentari del PSC de les Co-
marques de Lleida, vull felicitar
totes les lleidatanes i tots els
lleidatans, perquè a partir d’ara
la Llotja ens permetrà créixer
en els àmbits ciudatà, cultural i
humà; els professionals i ama-
teurs del teatre, perquè a partir
d’avui podran gaudir de més
oportunitats per fer i per veure
més bon teatre, i molt especial-
ment l’ajuntament de Lleida: el
consistori en ple, l’alcalde Àngel
Ros, les regidores i regidors res-
ponsables de Cultura, Urbanis-
me i Promoció Econòmica, i
l’equip directiu i tècnic respon-
sable de la Llotja.

Com crec que
es formen els
‘casos Millet’

Sr. Director:
En aquest temps que acapa-

ra les notícies el cas Millet se’n
destapen a Lleida altres de més
grossos i a Sunyer els superem
davant de tots, fins i tot po-
dríem substituir la frase feta de
“tenir més moral que l’Alcoya-
no” per “tenir més moral que
els de Sunyer”.

Des del 2003 estic demanant
a l’ajuntament de Sunyer la le-
galització de la urbanització
Camí Sarroca i altres, i en des-
peses judicials, informes i altres
l’ajuntament ja s’hi ha gastat
30.000 euros, i encara no s’ha
acabat. Som uns 300 habitants,
de manera que sortim a uns
100 euros per contribuent. A
l’ajuntament de Lleida, l’ex-
paer Siurana és protagonista de
600.000 euros en donacions al
Palau de la Música, que per
uns 140.000 habitants repre-
senta uns 4 euros per càpita. I
del cas Millet es parla d’unes
xifres globals d’uns 30 milions
d’euros, que repartits entre uns
3 milions d’habitants de Barce-
lona i entorn, en total surten a
pagar 10 euros per càpita.

La sentència judicial
168/2009 ja em dóna la raó,
reconeixen la propietat priva-
da.

Aquest cas està format molt
possiblement per les omissions
de la delegació de Govern a
Lleida, delegació del Cadastre
de Lleida, delegació d’Urbanis-
me, consell comarcal del Se-
grià, Diputació de Lleida i Fis-
calia. He procurat demanar a
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Resposta al senyor A. Aragonès

LA CARTA DEL DÍA

SR. DIRECTOR:
Amb referència a la carta del dia 17 d’A.

Aragonès en què qualifica d’irresponsable el
pare de la nena de les Borges Blanques que
nasqué a Lleida per la nevada després d’un
trasllat per part dels Mossos, li he de dir que
és un ignorant o un bocamoll o les dues co-
ses. I li ho demostraré.

Vostè titlla d’“irresponsabilitat excessiva”
la decisió de voler portar la meva dona a un
centre hospitalari amb paritoris, amb serveis
de cirurgia prenatal, amb incubadores, amb
el nostre ginecòleg, etc., tot preparat per a
qualsevol eventual complicació si hagués es-
tat necessari. I vostè què en sap, si no hi era?
El trasllat, sàpiga, es va decidir quatre (4!!!)
hores després d’avisar l’ambulància i després
de passar força estona passant fred i contrac-
cions en una ambulància que no arrancava.
El trasllat es va fer amb consens del personal
sanitari del CAP i previ consell de la llevado-
ra, atesa encara la poca dilatació en l’estat
inicial del part, i es va fer amb totes les ga-
ranties, ja que als vehicles policials hi havia
personal i equipament sanitari.

L’estat de les carreteres, si bé més nevades
que quatre hores abans, era prou segur des-
prés de passar-hi les llevaneu, i més encara
en vehicles tot terreny preparats per a aques-
tes vies. El trasllat es va fer perquè era el més
aconsellable, i es va fer amb seguretat. Si hi
hagués estat vostè, en lloc d’injuriar, què hau-
ria fet?

Per altra banda, la demagògia barata de
dubtar que els Mossos no haguessin actuat
en un cas d’emergència així, fos qui fos l’afec-
tat, es desqualifica repassant els serveis que
es van fer per la nevada i en general recor-
dant-li que la funció del cos és molt sovint
assistencial, com es demostra cada dia.

Potser el que vostè volia era defensar el
servei d’ambulàncies de no sé què, però li fa
un flac favor, perque per respecte als seus
companys que van fer el que van poder he
omés detalls seriosos i vaig tenir especial cu-
ra d’agrair públicament a tothom la seva fei-
na. Llàstima que a les històries amb final fe-
liç sempre hi apareix algun inconscient amb
afany de protagonisme que s’esforça per
esguerrar-les.

totes aquestes entitats que re-
visin els expedients per modi-
ficar les possibles irregularitats
que han donat peu a fer que el
batlle rebutgés totes les meves
reclamacions.

ISIDOR BEA CAMPANERA

Por fin Lleida vuela…
Sr. Director:

A pesar de los atrasos y de
ser, si mal no recordamos, la
única gran obra iniciada y fina-

lizada en todos los años de go-
bierno tripartito al menos en la
provincia de Lleida, aunque
ahora no es momento de hacer
balance de la gestión de la Ge-
neralitat en esta legislatura
puesto que tiempo habrá para
ello, en el municipio deAlguai-
re (Lleida), la fecha del domin-
go 17 de enero de 2010 pasa-
rá a la historia por ser el día en
el que se ha inaugurado una
importante infraestructura que
permitirá vertebrar todo el te-

enorgullecernos de tener a
nuestro alcance un aeropuerto
que permitirá abrir las puertas
de nuestra provincia al resto
del mundo.

Con el aeropuerto ya en
marcha, todos los que quieran
tendrán la opción de conocer
Lleida. Una ciudad que escon-
de maravillosos rincones por
descubrir con un importante
patrimonio artístico y cultural,
además de contar con un im-
portante repertorio de ofertas
culturales, organización de fe-
rias y celebración de congresos
que estarán al alcance de todos
con tan sólo un vuelo de dis-
tancia.

La majestuosa obra va a ver-
tebrar el territorio, por lo que
no podemos pasar por alto la
importante repercusión econó-
mica que va a suponer también
para el Pirineo de Lleida y su
entorno. Pues a una distancia
relativamente corta del aero-
puerto contamos con algunas
de las mejores pistas de esquí
que hay en España. Y con las
no menos importantes iglesias
románicas de laVall de Boí, sin
perjuicio de otros muchos
lugares.

En definitiva, la economía
ilerdense se verá fortalecida. El
turismo ganará en adeptos y
calidad. Pero para ello no tene-
mos que obviar un reto. Y es
que con el esfuerzo de todos
tenemos que aprovechar esta
oportunidad que se nos ha
brindado y demostrar al mun-
do nuestra Lleida, nuestra pro-
vincia y hacer que éste sea un
aeropuerto de futuro y prospe-
ridad para todos.
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rritorio de Ponent. Nos esta-
mos refiriendo al aeropuerto
de Lleida-Alguaire.

Por la construcción del aero-
puerto tenemos que felicitar a
los que tuvieron la idea inicial,
sus impulsores y a todos aque-
llos que han hecho posible que
lo que parecía una utopía se
haya convertido, con el impor-
tante esfuerzo de todos, en una
realidad.Asimismo, los ciuda-
danos y ciudadanas de la pro-
vincia de Lleida tenemos que
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