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LA VEU DELS LECTORS: 
Joan r ' 1 li 1 a Pobla de <;~~··

Època fosca o lluminosa? 
o se sap molt bé el què vol dir el senyor alcalde 
amb la seva frase publicada a la web de l'ajunta
ment de la Pobla de Segur: "Avui donem el punt 

final a una etapa una mica fosca de l'Ajuntament", refe
rint-se a l'aprovació de la liquidació del Consorci amb Adif 
en el darrer Ple ordinari. Cal recordar que sense aquesta 
etapa -que suposo deu ser la de l'alcalde Narcís Balagué i 
el seu equip que van ser els promotors- aquest Consorci 
no hauria existit, ni res del que hi ha actualment a la zona 
de l'Àrea. 
En primer lloc, no existiria l'escollera de canalització del 
riu Flamisell, tampoc el passeig Josep Borrell. Ni tots els 
blocs de pisos i edificacions de l'Àrea. Ni l'actual piscina 
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municipal, allí habilitada. Ni l'edifici de serveis, on per 

cert hi ha d'anar l'Escola de Muntanya. Tampoc tindríem 

la plaça Elíptica i l'Espai Cruyff. Ni el lloc per construir el 

nou camp de futbol. Ni comptaríem amb 18 bungalous, 

ni amb tres parcel·les rústiques i dos pisos propietat de 

l'ajuntament. Per haver estat, segons l'alcalde, "una etapa 

una mica fosca" i vist el resultat, déu-n'hi-do la llum que 

ha donat a la Pobla. 

Vtccnt Lladonosa li Torregro"ça 

La invasió de la Val ditran 

A 
cabo de llegir al seu diari l'article publicat diven
dres "Recreen la invasió de la Val d'Aran per part 
de les guerriles antifranquistes 78 anys després". 

Article molt interessant i que em fa recordar al meu· on-

cie Ramon Vilalta Bellart , que va participat personalment 
com a maqui, en aquella invasió, i on va desarmar al guar
dia civi l que va sortir amb la bandera blanca pren~nt- l i 

la pistola del nou llarg. Curiosament, aquest proper 28 
d'octubre a les 18 hores, en que el Ramon hagués fet 100 
anys, tindra lloc a la Sala d'actes, de la biblioteca de Torre
grossa la presentació del llibre Memorias de un refugiada 
español escrit per el l ,i que ha estat traduït del francés al 
castellà per la seva filla Dolares, qui vol amb aquest fet 
recordar al seu pare torregrossí. 
A la presentació, contarem amb la presencia de la Dolares 
Vilalta, a qui ja tenim a Torregrossa, i el llibre serà presen
tat pel seu cosí germà Félix Torres, historiador i per l'amic 
de la família Juan Martos. Els agraïm a tots ells aquesta 
deferència en venir a Torregrossa a presentar-nos el llibre. 
Moltes gràcies Do lores, Fél ix i Juan per aquesta atenció. 
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overnar per transformar. Transformar per avançar. 
Avançar per esdevenir la ciutat referent que ens me
reixem ser, que volem ser. Aquesta setmana n'hem 

vist un nou exemple, hem pogut explicar a la ciutadania el 
canvi de nom de I'EMU, la fins ara Empresa Municipal d'Ur
banisme, a EMAU, Empresa Municipal d'Agenda Urbana. Un 
canvi de nom que és el reflex d'una transformació molt més 
profunda d'aquest organisme. 
Per què hem fet aquest canvi i per què ara? L'EM U va nàixer 
l'any 1994 i tenia com a objectiu realitzar actuacions urbanís
tiques, gestionar el pla de barris, l'execució del planejament, 
la reahtzac1ó d'obres de millora o inversió en infraestructura i 
la planificació, execució i gestió de les polítiques d'habitatge. 
No negarem que el mal govern de l'empresa municipal la va 
situar en un dels forats econòmics més grans, i que durant 
massa anys ha estat lluny d'oferir un servei públic de qualitat 
en polítiques d'habitatge -que aquell que en va ser el màxim 
responsable no va fer res durant 8 anys, ara cínicament dema
na revertir-ho- com també en la transformació del sòl, malgrat 
la bona feina dels seus treballadors, perquè parlem d'un pro
blema en la seva governança. 
Però més enllà del canvi de governança, de la millora en la ges
bó econòm1ca de l'empresa que ha permès garantir-ne el seu 
futur, en endreçar les tasques i funcions a dur a terme; crèiem 
que era necessari que ara evolucionés í entomés els grans 
reptes que com a ciutat haurem d'afrontar: estem parlant de 
funcions vinculades als serveis urbans, a la sostenibilitat i al 
nou model de Mobilitat que volem per a Lleida. Fer una gestió 
seriosa i sense estridències de I'EMAU va ser un compromís 
que vam manifestar en assumir-ne la presidència. En aquest 
sentit, el canvi de nom i d'estatuts permetrà poder entomar un 
dels grans compromisos que aquest govern ha assumit: la mu
nicipalització de la zona blava, la grua i el dipòsit municipal de 
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vehicles de l'Ajuntament. Per això, s'han modificat els estatuts 
de l'Empresa, ampliant les funcions d'aquesta i incorporant la 
gestió d'aquests serveis. 

Aquest és i ha estat un dels compromisos d'Esquerra Republi
cana, no només d'aquest mandat sinó que ja ve de l'acord de 
pressupostos l'any 2016, un pacte com tants, incomplert en 

tots els seus termes. Un compromís compartit i avalat pel ple 
de maig de 2021 amb una moció presentada per Comissions 
Obreres 1 per UGT que instava a la municipalització del servei. 

Ho va dir aleshores la portaveu d'Esquerra, Jordina Freixanet, 
i ho tornem a repetir en aquestes línies: "Avui doncs, no puc 
fer res més que anunciar el vot favorable a la moció, i compro

metre' ns a iniciar els tràmits de gestió directa de la zona blava; 
tal com l'informe conclou a través d'una societat mercantil de 
capital públic". 

Ho vam dir també al maig de 2021, sabent que aquest canvi, 
que aquest procés cap a la municipalització, no seria imme-

diat, que seria llarg i segurament ens trobaríem algun im

pediment pel camí. Doncs bé, gairebé un any i mig després, 

hem fet un dels passos clau per a que aquesta municipalit
zació sigui una realitat a principis del 2023. 
No exagerarem si anunciem que aquest serà un dels llegats 

importants que deixarem per a la ciutat. Municipalitzar la 

zona blava no és només canviar la gestió, sinó que permetrà 
prestar un millor servei, incorporar màquines intel·ligents i 

que funcionin, permetrà que la incorporació del personal 
sigui en base a borses de treball púbÏiques i que tots els re

cursos recaptats siguin destinats a polítiques de mobilitat. 
Ho hem dit moltes vegades, ño sabem fer les coses d'una 

altra manera. No sabem governar si no és complint allò que 

vam prometre, si no és amb el rigor i la honestedat com a 

bandera. Ens vam presentar a les eleccions del 2019 dient 

que estudiaríem, un cop al Govern, la viabilitat de municipa
litzar la zona blava. I això vam fer. Després, amb tots els ar

guments i el suport de gairebé tot el plenari, hem fet tots els 

passos administratius necessaris per a poder fer-ho realitat, a 
principis del 2023. 
I aquesta també serà una gran oportunitat perquè I'EMAU, 

aquesta Empresa Municipal d'~genda Urbana, esdevingui re
ferent en al gestió de la ciutat, entomant i assolint els grans 
reptes que se'ns presenten com a ciutat, un d'ells tant impor

tant com és la mobilitat i la seva vinculació al mantenimeAt 

i respecte al present i el futur del planeta. Perquè l'Agenda 
Urbana, el nom que ara du l'empresa, és un compromís amb 

els Objectius del Desenvolupament Sostenible per l'any 2030. 

És així com aconseguirem fer real itat les transformacions que 
Lleida necessita i que la podrem fer avançar cap a la ciutat re
ferent que mereix ser. 
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Un estudi de la UdL 
analitza el fenomen 
de la misogínia a 
les xarxes socials 

Mor el conductor d'un 
Un estudi liderat per la Univer
sitat de Lleida (Udl) analitza el 
creixent fenomen dels discur
sos antifeministes a Twitter, Fa
cebook i lnstagram, amb l'ob
jectiu d'establir protocols per 
combatre discursos d'odi. Un 
equip de 10 investigadors revi
sarà mig milió de publicacions 
dels darrers dos anys a les xar
xes soctals i a la primavera es 
presentaran els resultats. 

turisme en un xoc frontal 
a l'N-260, al terme d'Isòvol 

Denunciats 
penalment sis 
conductors per 
circular beguts 
la Guàrdia Urbana va denun
ciar penalment un total de sis 
conductors per un presump
te delicte contra la seguretat 
del trànsit en circular sota els 
efectes de les begudes alco
hòliques. Els fets van tenir lloc 
la matinada de diumenge. Cal 
recordar que el dia anterior, la 
policia va detenir dos conduc
tors més pel mateix delicte. 

El conductor d'un turisme 
va morir ahir a la tarda 
en un xoc frontal amb un 
altre cotxe a la carretera 
N-260 al municipi d'Isòvol 
(Cerdanya). 

Isòvol 
REDACCIÓ 

Segons va informar el Servei Ca
talà de Trànsit, es tracta d'un ho
me d'edat avançada. Els serveis 
d'emergències van rebre l'alerta 
de l'accident a les 16.13 hores. 
Per causes que s'estan investi
gant, dos turismes van coHidir 
frontalment al punt quilomètric 
193 de l'Eix Pirinenc i un dels dos 
conductors va acabar morint. 

Les tres persones que viatja
ven a l'altre vehicle van resultar 
ferides en estat menys greu i van 

La Urbana deté un jove per 
agredir un grup de quatre 
noies en una disco de Lleida 
la Guàrdia Urbana va detenir la 
matinada de diumenge una per
sona per un presumpte delicte 
de lesions. Segons van informar 
fonts policials, els fets van tenir 
lloc a la discoteca Manolita de 
Uetda, quan per causes que es 
desconeixen i que no han trans
cendit, l'arrestat hauria agredit 

Una de les 
víctimes va ser 
traslladada a 

un CAP 
un grup de quatre noies d'en- • 
tre 20 i 22 anys que es trobava 
al local de la capital del Segrià. 
Les mateixes fonts van indicar 
que, arran de l'agressió, una de 
les víctimes va haver de ser tras
lladada a un CAP per tal de ser 
atesa de les lesions. 

Cal recordar que la Guàrdia 
Urbana va detenir la matinada 
de dissabte un altre jove a la dis
coteca la Nuit per un presump
te delicte d'abús sexual. Segons 
van informar fonts policials, els 
fets van tenir lloc al voltant de 
les 4.30 hores i el detingut hau
ria realitzat diversos tocaments 
a dues noies, sense el consenti
ment d'aquestes. 

Un cop es va avisar a la se
guretat del local es va activar 
el protocol corresponent i quan 

· la policia va arribar al recinte, 
van poder arrestar a l'agres
sor. Aquest presumpte abús de 
caràcter sexual se suma a un al
tre que Va tenir lloc a inicis del 
mes d'octubre, quan un home 
va ser detingut per, presumpta
ment, fer tocaments a un grup 
de menors d'edat a l'altura de 
l'avinguda Rovira Roure. 

En paraHel, la policia local de 
la capital del Segrià també va de
tenir un home per un presump
te delicte de danys. Fonts poli
cials van informar, que l'arrestat 
hauria trencat els retrovisors 
d'un vehicle aparcat a la via pú
blica. El cap de setmana, la poli
cia també va poder recuperar el 
mòbil de dues noies. 

un helicòpter dels Bombers de 
la Generalitat i tres ambulàncies 
del Sistema d'Emergències Mèdi
ques (SEM). Arran de l'accident, 
la carretera va quedar tallada en 
ambdós sentits de la marxa fins 
pràcticament les 19.00 hores, se
gons va informar el Servei Català 
de Trànsit. 

FOTO: ACN / Imatge d'arxiu d'una ambulància del SEM 

Amb aquesta víctima, són 131 
les persones que han mort en 
accident de trànsit enguany a la 
xarxa viària interurbana de Ca
talunya, segons dades provisio
nals. Trànsit recorda que el SIAVT 
(Servei d'Informació i Atenció a 
les Víctimes de Trànsit) es troba 
a disposició dels familiars i afec
tats per sinistres de trànsit per 
oferir-los un servei d'orientació i 
informació sobre els tràmits des
prés del sinistre. 

ser traslladades a I'Hospita! de 
Cerdanya -dues d'elles- i a l'Hos
pital Parc Taulí de Sabadell -l'al-

Isona i Conca 
Dellà recupera 
la Fira Boletus 
dos anys després 
Després de dos anys de pausa 
pel Covid-19, Isona i Conca De
llà va recuperar el cap de setma
na la Fira Boletus, que enguany 
va celebrar la 18a edició. En el 
marc de l'activitat, s'han organit
zat diferents activitats al voltant 
d'aquests fongs, des de sortides 
guiades al bosc, tast de productes 
amb bolets i exposicions. 

Balaguer 
celebra una 
nova edició de 
la Fira d'Entitats 
La Plaça Mercadal de Balaguer va 
acollir ahir la Fira d'Entitats, un 
certamen que s'havia de celebrar 
durant el mes de setembre, però 
que finalment es va traslladar al 
23 d'octubre. Les entitats de la 
ciutat van participar d'aquesta fi
ra, que a més de la zona dels ex
positors va comptar també amb 
actuacions i activitats que es van · 
succeir durant tota la jornada. 

tra-. Arran de l'accident es van 
·activar cinc patrulles dels Mossos 
d'Esquadra, quatre dotacions i 

FOTO: AJ. Isona I Conca Dellà I Alguns dels assistents a la fira 

FOTO: Ràdio Bllquer I La Fira d'Entitats, ahir a la Plaça Mercadal 
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