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LA MAÑANA és una publicació plural i oberta a tota mena d’opinions. En aquesta secció es publicaran totes aquelles cartes que estiguin 
degudament identificades i que siguin d’interès general. No es publicaran cartes amb pseudònims o inicials. Els originals s’hauran de pre-
sentar mecanografiats i no superar les 30 línies d’extensió. La tramesa de textos a aquesta secció implica l’acceptació d’aquestes normes.

L es darreres eleccions municipals van significar un canvi 
important en la composició dels grups municipals. Aquest 
canvi ha representat tenir un ajuntament molt més plural i 

divers que el fa més representatiu de la realitat social lleidatana. 
Aquesta incorporació de nous regidors comporta plantejaments 
polítics diferents que han de generar una evolució de l’estatus 
quo existent cap noves formes de fer política. 
La tecnologia actual permet comunicar de manera immediata 
la informació que es genera en els diferents àmbits polítics, 
també el municipal. Aquest cúmul de informació es transmet 
ràpidament i potser inassolible pels ciutadans destinataris 
de la mateixa. Aquest fet fa que en ocasions el desig de 
diferenciació del propi missatge i amb l’objectiu d’incidir en els 
electors provoqui que grups i col·lectius, també els que tenen 
representació a l’Ajuntament, optin per formules comunicatives 
sense el rigor suficient, arribant a l’extrem del pur postureig 
quan no la desqualificació gratuïta.
La pluralitat cultural, lingüística, de creences, d’ideologies ens 
enriqueix com a societat, per això i com a principi bàsic de la 

democràcia els regidors de l’Ajuntament de Lleida tenen el dret 
i l’obligació de defensar totes i cada una de les sensibilitats 
existents a la nostra ciutat. Som paers, som homes i dones de 
pau, som l’exemple. Aquesta pluralitat es manifesta de maneres 
diferents, amb actes organitzats per entitats cíviques i socials 
i per altres actes organitzats per, o amb el suport, del mateix 
Ajuntament però tots ells iguals d’importants.
La convivència sols es pot donar des del coneixement de l’altre, 
des de l’acceptació de l’altre, des dels valors d’una societat 
moderna i lliure, en definitiva des del respecte. Un respecte 
que ha de començar en i per la institució que representa a tots 
els lleidatans com és l’Ajuntament. Respecte per les formes de 
funcionament de les que legalment ens hem dotat i des de la 
que ha de fluir la justícia. Des del respecte dels i pels càrrecs que 
han estat elegits pels ciutadans i dirigeixen la ciutat.
Una saturació dels departaments municipals, que estan 
dimensionats i dissenyats per atendre els serveis públics, 
mitjançant demandes supèrflues i obsessives posa en crisi el 
bon funcionament de la corporació i la prestació de serveis i, 

per tant, perjudica els interessos del conjunt de lleidatans. 
Les societats sols poden funcionar i evolucionar cap a majors 
quotes de democràcia, llibertat, benestar i seguretat des de les 
garanties que dimanen de la Llei. Lleis que si cal es canvien però 
que no es conculquen de manera arbitrària. També en això els 
regidors i l’Ajuntament, en el seu conjunt, hem de ser exemple i 
model de comportament.
Per tot això, els regidors de l’Ajuntament de Lleida hauríem 
d’estar compromesos en no fer manifestacions ni insinuacions 
que no siguin plenament demostrables. Hauríem de ser lleials 
a la institució i no difondre informacions de les que tinguem 
coneixement pel nostre càrrec que puguin perjudicar els 
interessos municipals que són els de la ciutat.
Devem respecte a les entitats de la societat civil i als actes que 
organitzen. Són part important de la nostra ciutat a la que ens 
devem i a la que volem servir. 
En definitiva, hem de vetllar per la legalitat i el funcionament 
respectuós de la institució municipal a la que pertanyem: 
l’Ajuntament. O el que és el mateix: tots junts.

Centre d’Estudis Comarcals del Segrià
Rosselló, el que ha de quedar

E l passat 29 de gener tothom quedava atònit davant 
d’unes imatges que costava creure que fossin realitat: 
en un poble proper, en el nostre Rosselló, el campanar 

havia caigut i no era una broma. Les xarxes socials van 
escampar la tragèdia a una velocitat increïble i el debat i la 
polèmica estaven servides. Immediatament es va parlar de 
si calia enderrocar tot el temple, amb una naturalitat que, 
si més no, sobtava. 
Des del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià volem 
mostrar la nostra preocupació davant els rumors sobre el 
futur de l’església de Rosselló. Des del Centre sempre hem 
apostat per la conservació del patrimoni comarcal, material 
i immaterial, per donar-lo a conèixer i per posar-lo en valor. 
És una manera de buscar la nostra identitat, una identitat 
de la que en formen part els edificis històrics.
Molts cops la proximitat i la quotidianitat no ens fa apreciar 
el nostre patrimoni. Ens embadalim mirant els tresors 
dels altres sense valorar el que tenim a casa. L’església de 
Sant Pere de Rosselló data de mitjan segle XVIII, i és d’estil 
marcadament barroc. No és un edifici qualsevol, és un 
símbol d’una època, d’un moment concret de la nostra 
història, d’expansió i desenvolupament, on es va forjar la 
Catalunya actual. No “només” és una església, sinó que és 
tot un símbol d’un poble i, per extensió, d’una part de la 
comarca.

A més a més, fou declarada bé cultural d’interès local l’any 
2011, per la qual cosa, tenint en compte el poc patrimoni 
que tenim i sempre que els mitjans ho permetin, es fa 
necessària la seva conservació. El que ha succeït no deixa de 
ser un exemple del que passa massa sovint. A vegades les 
guerres, d’altres la desídia, la ignorància o l’especulació han 
provocat la desaparició de gran part del nostre patrimoni 
històric. Després ens lamentem, quan ja és massa tard. El 
nostre posicionament és clar: hem d’intentar actuar quan 
toca, abans que passin desgràcies com les de Rosselló. 
Invertir en patrimoni és invertir en futur, és un llegat que 
hem rebut i que hem de conservar i millorar per poder 
gaudir-ne demà i transmetre’l a les generacions futures.
Des del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià veiem 
amb preocupació l’aposta que alguns sectors fan per la 
demolició de l’edifici, com si es tractés d’una casa amb 
poc valor. De ben segur que els tècnics han de dir la seua, 
però l’amputació d’un membre no justificaria el sacrifici de 
tot el cos. És per això que des del Centre apostem per la 
conservació de l’edifici amb les actuacions que calguin o es 
puguin fer, però en cap cas la demolició ha de ser l’opció.

Ramon Moncasi
Bus Exprés Lleida-Alfarràs

A l diari del dia 26 de gener hi havia un escrit que 
dóna el nombre d’usuaris que ha tingut aquest 
servei, que es va posar en marxa el desembre de 

2015.

Està molt bé que es publiquin les dades, pero tambe estaria 
bé que es publiquesin les queixes que tenim els usuaris 
d’Alguaire.
Començaré per dir que Alguaire abans tenia una parada 
tant de pujada com de baixada a dintre del poble, ara amb 
el nou funcionament del Bus Expres resulta que tenim una 
parada, però ara és a la carretera N-230
Per tant, la persona que viu al carrer Calvari ha de recórrer 
quasi un quilòmetre per anar a la parada del bus .No sé 
qui és el responsable de prendre aquesta decisió, que els 
usuaris d’Alguaire no hi estem gens d’acord. 
Un altre inconvenient que representa aquesta “enginyosa 
idea” és que els usuaris que pugen de Lleida en direcció 
Alfarràs, el bus els deixa a l’altre costat de la carretera 
N-230, amb el conseqüent perilll per haver de travessar 
aquesta carretera, especialment a la gent gran. No voldria 
que algunt dia tinguesim que lamentar un accident que 
ningú es voldria responsabilitzar-se.
No voldria acabar sense fer referència al poble de 
Torrefarrera, que no se si és perquè són més guapos o per 
un altre motiu, pèro ells resulta que tenent no una parada 
sinó dos dins del poble. Què m’ho expliquin, sisplau, perquè 
no ho entenc.
Acabo demanant una explicació al responsable del 
Departament de Territori de la Generalitat davant d’una 
actuació que crec que no s’ha pres massa democràticament 
i que espero que no sigui definitiva i es pugui modificar.

JOAN GÓMEZ I LÓPEZ
TINENT D’ALCALDE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DRETS 

CIVILS I COOPERACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

la veu dels lectors: 

Pel respecte institucional
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