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12 de novembre del 2014

El Pla

Mollerussa

ACTES
DIMECRES 12 DE NOVEMBRE

✘La biblioteca comarcal Jaume
Vila acollirà un nou taller per als
més petits del cicle Som uns
manetes... fent música. A par-
tir de les sis de la tarda. La ses-
sió es repetirà divendres a la
mateixa hora.

DIVENDRES 14 DE NOVEMBRE

✘Al Centre Cultural, a les 9 del
vespre, xerrada de l’escriptor i
periodista Antoni Puigverd, or-
ganitzada per l’Associació
d’Amics del Bisbe Deig.

DISSABTE, 22 DE NOVEMBRE

✘Al teatre L’Amistat, vintena Nit
de la Sardana, que reunirà re-
presentants de les entitats sar-
danistes de la plana de Lleida.

TEATRE
DIUMENGE, 16 DE NOVEMBRE

✘Teatre familiar: La veritable
història dels tres porquets, a
càrrec de Xip-Xap. A les sis de
la tarda, al teatre L’Amistat.

FIRES
DIVENDRES, 21 DE NOVEMBRE

✘El teatre L’Amistat serà l’esce-
nari per primer cop del Congrés
de la Federació de Fires de
Catalunya, organitzat per Fira
de Mollerussa. A partir de les
nou del matí.

Bell-lloc

CURSOS
DISSABTE 15 DE NOVEMBRE

✘Curs Elaboració del Pla d’Em-
presa, a la sala d’actes de la In-
cubadora d’Empreses de Bell-
lloc.

Torregrossa

JORNADES
DISSABTE 15 DE NOVEMBRE

✘A la biblioteca Maria-Mercè
Marçal, taller de tardor Som
uns manetes, a càrrec de Lídia
Faura. Acte inclòs dins del cicle
Tardor Cultural, organitzat per
l’ajuntament.

DIVENDRES 21 DE NOVEMBRE

✘A la sala d’actes de la bibliote-
ca, conferència La crisi expli-
cada a una ciutadania estafa-
da. Reptes i alternatives, a
càrrec de l’economista i escrip-
tor Josep Manel Busqueta. A
partir de les vuit de la tarda.

El Palau

ACTES
DIMECRES, 12 DE NOVEMBRE

✘Xerrada: Ho he provat tot pe-
rò no hem fan cas! del cicle
Créixer en família. Al local soci-
ocultural, a partir de les vuit de
la tarda. Organitzat per l’AMPA
i l’escola Arnau Berenguer.

DIUMENGE, 16 DE NOVEMBRE

✘Festa del Cargol, al pavelló
poliesportiu. A partir de les dos,
dinar de germanor. A les sis,
sessió de ball a càrrec del Trio
Iris Grup.

DIMARTS, 18 DE NOVEMBRE

✘Xerrada d’Àlex Galdeano so-
bre La malaltia, una visió dife-

rent. Al local sociocultural.

Miralcamp

ACTES
DISSABTE, 22 DE NOVEMBRE

✘Recollida popular de deixa-
lles al parc de la Bassella, du-
rant el matí.

l’actualitat de la setmana
RESUM DE LES NOTÍCIES PUBLICADES AL DIARI SEGRE

He votat pels meus néts

Càmeres per vigilar
l’estació d’autobusos
MOLLERUSSA
L’ajuntament de Mollerus-
sa va reobrir la setmana
passada en horari complet
l’estació d’autobusos des-
prés d’instal·lar 4 càmeres
de seguretat amb l’objectiu
de prevenir la repetició dels
actes vandàlics que van
obligar primer a reduir l’ho-
rari d’obertura de l’equipa-
ment el passat mes de fe-
brer i després a tancar-la
durant tot el dia. Així, se-
gons va explicar l’alcalde,
Marc Solsona, la sala d’es-
pera de l’estació està ober-
ta des de les 6 del matí fins
a les 11 de la nit per tal de
cobrir tot l’horari de pas
dels autobusos. Les 4 càme-
res que s’han instal·lat, 3 a

la sala d’espera i una al re-
cinte exterior, estan perma-
nentment connectades a la
Policia Local, que és també
l’encarregada d’obrir i tan-
car l’equipament, va co-
mentar Solsona, que va afe-
gir que es tracta de “garan-
tir el servei i alhora generar
més seguretat”. A més a
més, també s’ha aprofitat el
tancament provisional de
l’estació per millorar-ne la
il·luminació i reparar els
desperfectes ocasionats
pels diferents actes
vandàlics que ha patit re-
centment, com portes i vi-
dres trencats.

La Baldufa assaja una
nova obra a L’Amistat
MOLLERUSSA
La companyia lleidatana La

Baldufa assaja aquests dies
al Teatre L’Amistat la seva
darrera producció, que so-
ta el títol de Pinocchio fa
una revisió molt personal
del conte original de Carlo
Collodi, segons explica En-
ric Blasi, membre de la
companyia. L’estrena tindrà
lloc el proper 30 de novem-

bre al Teatre de Salt en el
marc del festival Tempora-
da Alta. L’obra també es po-
drà veure a Mollerussa.

Obres de millora a la
carretera de Vilanova
VILANOVA
Els ajuntaments de Vilano-

va de Bellpuig i Golmés han
aprovat en els seus respec-
tius plens municipals el
projecte de millora de la ca-
rretera que uneix els dos
municipis, redactat per la
Diputació de Lleida, amb un
pressupost global de 927.037
euros. Amb aquest pas i
l’inici de les expropiacions
de terrenys comença el
compte enrere per a l’inici
de remodelació d’aquesta
via, de 2,4 quilòmetres, una
vella reivindicació dels dos
municipis. El projecte es
durà a terme en dos fases.
La primera inclourà actuar
en els primers 400 metres
d’aquesta via al terme mu-
nicipal de Golmés, on s’am-
pliarà la calçada, s’habili-
tarà un pas per a vianants i
s’instal·laran ressalts per
reduir la velocitat.

OPINIÓ

Aquest títol no és prou cor-
recte, ja que dels sis néts que
tinc, la petita ens ha acom-
panyat (aquell instant l’haví-
em d’immortalitzar), ella ha
posat la papereta a l’urna. I
el gran dels sis néts, amb 16
anys, ja ha complert com a
demòcrata. Jo li deia: “prou
pots, noi, arribar i moldre, la
padrina per poder posar
aquesta papereta ha hagut
d’esperar 30 o 40 anys. No ho
sé, ja he perdut el compte”.
Deixem l’embolcall i comen-
cem amb una transcripció al
peu de la lletra: “ Tots sabem
que el Govern de l’Estat –i de
fet, el Congrés de Diputats i
els òrgans judicials, que tan
poc se’n diferencien– s’om-
ple la boca amb la Constitu-
ció, la qual sembla que sigui
–mentre els interessi– into-
cable, sagrada i inviolable. I
vinga enviar-ho tot al seu T
C”.

Llàstima que tenim memò-
ria i recordem des de la nos-
tra infantesa les prohibicions
d’escriure, llegir i parlar la
nostre llengua, i molts drets
bàsics trepitjats. Perquè els
nostres néts no hagin de viu-
re mai una situació semblant
i tinguin un futur de més lli-
bertat i més bones oportuni-

tats a l’hora d’entrar al camp
laboral i que s’acabi aquesta
allau de gent jove tan ben
preparada que han d’emi-
grar per guanyar-se les gar-
rofes per aquests mons de
Déu. Sí, he votat per ells.

Que trist haver llegit
aquests dies algun tuit com
aquest: “Hi ha gent que creu
que solament podia anar a
votar sí perquè en lloc de fer

campanya per al no (el nor-
mal) han fet campanya con-
tra la votació”.

I ara crec convenient una
altra transcripció : “L’infor-
me sobre la viabilitat fiscal i
financera d’una Catalunya
independent elaborat pel C.
A. per la Transició Nacional
estima que si el 2011 Catalu-
nya hagués sigut un estat in-
dependent hauria ingressat
45.317 milions d’euros addi-

cionals, que corresponen als
recursos que ara paguem a
l’administració estatal.

Perquè aquests diners re-
percuteixin sobre les noves
generacions i puguin gaudir
de tots els millors serveix bà-
sics: assistència sanitària,
educació, transports, habi-
tatge... En fi, que se’ls garan-
teixi un futur amb treball
digne i amb un sistema eco-
nòmic més ben repartit en-
tre la població perquè s’aca-
bi la pobresa dels qui els
manquen els recursos bà-
sics.

En conclusió, els catalans
hem de seguir sense aban-
donar el camí que hem co-
mençat, això sí, sempre de
la manera més democràtica
i pacífica possible. Si ho fem
així, ens en sortirem.

Aquest 9-N hem viscut
una festa històrica, un orgull
per a aquest país petit i eixe-
rit i com diria la meva padri-
na, “al pot petit hi ha la bona
confitura”. El lema dels cas-
tellers d’un vers de l’obra Els
Xiquets de Valls, de Josep
Anselm Clavé,“Força, equi-
libri, valor i seny”, és el re-
sum que també podem apli-
car a aquest poble que tant
estimem.

RAMONA SANFELIU
ESCRIPTORA

activitats

del 12 al 26

Els assajos de la
Baldufa a L’Amistat.

SEGRE

Aquest 9-N hem
viscut una festa

històrica, un
orgull per al país
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