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Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes pot trobar-se a

De Sant Jordi a la
dansa

Sr. Director:
El proper dia 23 d’abril se

celebra el dia del llibre i de la
rosa. Se celebra aquest dia per
ser el dia que vanmorir Miguel
de Cervantes iWilliam Shakes-
peare, dos grans escriptors, au-
tors d’obres excepcionals com
El Quijote, Romeo y Julieta,
Sueño de una noche de vera-
no, etc.

És un dia especial per a tots
els escriptors i vull felicitar-los
perquè a la vegda que ens de-
lecten amb les seves obres ens
instrueixen, i “el saber no ocu-
pa lugar”. Però també vull fe-
licitars els ballarins per la pro-
ximitat del Dia Internacional
de la Dansa, que és el dia 29
d’abril, precisament el dia que
va morir el gran ballarí rus Ru-
dolf Nureyev.

A tots i totes, ballarins i es-
criptors, i escriptores i ballari-
nes, els desitjo moltes felicitats
i èxits.Tres hurres per als artis-
tes.

MERCÈMORA I CORDERROURE.
TREBALLADORA FAMILIAR

CiU Almenar pensa
per tots els veïns

Sr. Director:
El grup municipal de Con-

vergència i Unió d’Almenar vol
manifestar el seu desacord en
la publicació al vostre diari de
l’article que parlava de la divi-
sió del nostre grup a l’ajunta-
ment d’Almenar per l’aprova-
ció de la retirada de la placa
franquista que hi ha a l’esglé-
sia del nostre poble, del passat
dimecres 10 d’Abril.

Els membres del grup de CIU
van utilitzar la llibertat de vot
en aquest tema tan important
per a la història del nostre po-
ble, i no pas per desavinences
entre els membres. Els regidors
de CIU van poder donar la se-
va opinió, cosa que al contra-
ri no hagués pogut fer-ho pos-
sible. El grup de CIU, en el punt
de la moció que va proposar la
plataforma de la memòria
històrica d’Almenar, va expo-
sar els motius de la seva vota-
ció, i com així ho vam enten-
dre (un dels grups de l’equip de
govern, fins hi tot hi estava
d’acord) va quedar més que
clar.

Nosaltres entenem que la
placa penjada a l’església d’Al-
menar no és una placa franquis-
ta, sinó que és una placa amb
signes franquistes amb els noms
i cognoms de veïns del nostre
poble. I que estiguin allí no vol
dir que estiguessin del costat
d’uns o els altres.També sabem
que allí no hi ha tots els difunts
d’aquella guerra.

Abans de prendre decisions
dràstiques en temes com
aquests, quan encara hi ha fa-
miliars amb els records ben
frescos, que poden obrir velles
ferides, l’ajuntament ha de te-

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
N’AntoniVillas Miranda, batlle de la vila

baixurgellenca de Juneda:
Solament quatre paraules virtuals, per tal

de dir-vos i manifestar-vos alhora el meu
enuig i queixa personal, per la vostra arbo-
ricida política (parlo dels dos carbalhos ga-
legos-roures del cementiri, com sabeu tallats
indegudament) i per la vostra, tan insòlita
com prepotent, manera d’actuar municipal
que teniu. L’última mostra ha sigut discrimi-
nar una vegada més, com l’any anterior, la
jardinera vilatana que tinc davant de casa,
al carrer de Folch iTorres, mentre que les al-
tres han sigut per l’Apromi ornamentades,
sense cap problema.

Per què?Això per què? Prou sé que no em
respondreu, tinc sobrats precedents, com han

sigut, entre d’altres, la befa sonora de l’he-
meroteca junedenca, l’estranya desaparició
del retrat d’en Macià i dels cromos paterns
de la Història de Catalunya, lliurats de bona
fe al seu dia per un servidor al finat batlle en
RamonVallés, de Cal Rillo.

I per acabar només vull dir-vos, per expe-
riència d’edat i al capdavall de món, d’emi-
grant retornat que sóc i me’n vanto, que ara
esteu al capdamunt del poder institucional
d’unAdenui contaminat, però un dia com to-
tes les coses i persones, baixareu del cim i
deixareu de ser elegit, i aleshores i possible-
ment sereu marginat i blasmat pels vostres
veïns locals, que ara maneu d’una forma tan
democràtica com autoritària, fins al punt de
privar-los del dret de consulta, respecte la
biomassa, per exemple. Us en recordeu?

nir una sensibilitat extrema i
pensar més amb els vilatans i
vilatanes que en sentiments po-
lítics. En una guerra com aque-
lla, tots hi van perdre, ningú va
vèncer.

Aquella època ens ha ensen-
yat que volent eliminar el que
no ens agrada no s’arriba en-
lloc. Sabem que no tots els de-
sapareguts en aquella època es-
tan representats i/o recordats,

PERE-ALBERT BARRUFET-COUÑAGO. JUNEDA

llavors és millor treballar per-
què puguem arribar a recordar-
los tots.

El grup de CIU, en el ple ce-
lebrat el dilluns dia 8 d’abril,
va proposar, en lloc d’eliminar
la placa, d’eliminar els signes
franquistes representats en
aquella placa i al costat
d’aquesta penjar-ne una altra
amb les persones que no estan
representades a la primera.

Creiem que aixíAlmenar re-
corda als almenarencs perduts
en una guerra, sense defensar
ni un color ni l’altre. Malaura-
dament aquesta proposta no
va ser ni admesa a votació.

En aquella publicació al dia-
ri es fa esment amb noms i cog-
noms de dos membres del nos-
tre grup que van votar diferent,
des d’aquí els donem tot el nos-
tre suport, perquè treballin com

Malament,moltmalament...

ho estan fent fins ara, treballant
pel poble d’Almenar, la seva
història i el seu futur, i deixant
de banda la seva popularitat.

GRUPMUNICIPAL DE CIU A ALMENAR

Agraïment al personal
de l’Hospital Santa
Maria

Sr. Director:
Volem agrair públicament a

tot el personal sanitari de l’Hos-
pital Santa Maria, i especial-
ment al doctor Soler, no només
la seua professionalitat i entre-
ga en l’atenció mèdica dispen-
sada a la nostra tiaAdela Ba-
rón durant la seua estada a la
segona planta –amb un parèn-
tesi a la primera– de l’hospital,
sinó també per la sensibilitat i
l’afecte demostrats en tot mo-
ment més enllà de l’estricta-
ment exigible i que, n’estem se-
gurs, ha tingut una notòria in-
fluència en la seua recuperació.

Tampoc no volem oblidar el
personal d’urgències de l’Hos-
pitalArnau deVilanova, que va
prestar les primeres atencions
amb una total dedicació.

Aquesta generositat cobra
encara més valor en temps di-
fícils, en què es carrega injus-
tament i de manera general so-
bre i contra els funcionaris pú-
blics, mesures difícilment de-
fensables.

Malgrat això i, en contra del
que podria esperar-se, l’actitud
ha sigut exemplar i estem se-
gurs que aquest fet no consti-
tueix cap excepció.

No oblidem el que és un ser-
vei públic, pel bé de tothom.

FAMÍLIA D’ADELA BARÓN

Agraïment

Sr. Director:
Mitjançant aquesta carta vull

mostrar el meu agraïment a tot
el personal de la Residència Ca-
la Sileta del Palau d’Anglesola,
on durant tres anys i mig hi va
viure lameva estimada padrina
gaudint de les atencions i caliu
humà que li van saber donar
amb amor, dedicació i tendresa.
La padrina considerava la re-
sidència casa seua i així ens ho
feia saber, i per ella era un lloc
on podem assegurar que va ser
feliç.

Unagraïment -i novull deixar-
me ningú- a les amigues i amics
que li van fer companyia, la Se-
bastiana, laCarme, laM.Camps,
laM.Cordova, l’Àngel, el Josep;
a les cuidadores, la Jadi, l’An-
gi, laDolors, la Isabel, laAided...;
a les cuineres, la Maria, la Do-
lors...; al dr. Rodoreda; a les in-
fermeres, la Núria i laMagda; a
la fisio, la Teresa, l’Àngela i
l’Emma.

Gràcies per la vostra profes-
sionalitat, gràcies pel vostre in-
terès, i sobretot, gràcies per la
vostra sensibilitat i estima, lame-
va padrina s’ho mereixia.

DOLORS COLOMINA REY.
MOLLERUSSA
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Hi han participat, fins a
les 21.00 h d’ahir:
243 persones

PRÒXIMA PREGUNTA:

Creieu que haurem de
treballar fins als 70 anys per

cobrar la jubilació?

Creieu que l’IBI de Lleida hauria
de baixar?

Voteu i deixeu el vostre comentari a
www.segre.com

ENQUESTA

CAMPI QUI PUGUI! PEPO CURIÀ

Web: http://pepocuria.blogspot.com. Twitter: @pepocuria


