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La Marathon des 
Sables i el Sícoris

Sr. Director:
Ja fa un any del mandat del 

senyor Eduard Abella i la seva 
junta directiva d’aquest emble-
màtic club de Lleida, el Sícoris 
Club. També fa gairebé un any 
que tres atletes d’aquest club 
vam iniciar la nostra petita 
aventura. Amb tota la il·lusió 
del món i molt d’esforç, vam de-
cidir participar en una de les 
carreres més dures del món la 
Marathon des Sables i ho vam 
fer amb el compromís de do-
nar a conèixer i recaptar fons 
per a una organització que es 
diu MPS. Una organització que 
agrupa una sèrie de malalties 
minoritàries que afecten nens.
Volem amb aquest humil escrit 
donar les gràcies per tot el su-
port que vam rebre de moltíssi-
ma gent: amics, socis del Sícoris 
Club, esportistes de Lleida, 
col·laboradors, patrocinadors, 
familiars, gent de Lleida, mit-
jans de comunicació. No ens 
podíem imaginar mai aquest 
suport tan meravellós que ens 
vau fer arribar. Moltes gràcies. 
Per acabar, i fent referència al 
primer any de mandat del Sr. 
Abella i la seva junta directiva, 
volem mostrar públicament la 
seva nul·la implicació, impròpia 
d’un club com el Sícoris, al nos-
tre projecte, ja no en l’aspecte 
econòmic (0 euros), sinó en el 
tracte que vam rebre. Ens van 
demanar fins i tot diners per 
utilitzar el camp de futbol per 
fer una jornada benèfica per 
recaptar fons per a l’associació 
MPS que, per descomptat, ens 
vam negar a fer si aquestes eren 
les condicions. 

Els nostres principis són molt 
diferents als seus. Impropi d’un 
club acostumat a rebre subven-
cions de les nostres institucions. 
Fins i tot se’ns va dir que els 
diners que havíem rebut dels 
nostres espònsors era gràcies a 
portar el nom del Sícoris i que 
això implicaria una pèrdua de 
diners al club. Això és l’ajuda 
que hem rebut de la nostra jun-
ta directiva. Però el nostre club 
està molt per sobre de tot això. 
Visca el Sícoris!!!!!

aleix bollo, manel mullor,  
josep llevadot.

Rosselló

Sr. Director:
Reconec que sempre he sentit 

una gran estima, afecte i sim-
patia cap a la bonica i exemplar 
població de Rosselló per l’enor-
me laboriositat dels seus habi-
tants, perquè han sabut conju-
gar perfectament la moderna 
i avançada agricultura amb la 
instal·lació de grans i mitjanes 
indústries en els polígons que 
han proporcionat riquesa, fei-
na, prosperitat i benestar a tots 
els habitants, però sobretot la 
meva admiració per Rosselló 
és perquè amb gran saviesa 

La carta deL dia

eNqUeSta

SR. DIRECTOR:
El president de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, va declarar que no entén “l’escàndol” 
que s’ha creat arran de la lectura del poema 
Marenostra, de Dolors Miquel, durant l’acte 
de lliurament dels premis Ciutat de Barce-
lona al Saló de Cent de l’Ajuntament. Puig-
demont va afegir que una de les obligacions 
de la creativitat “és no deixar indiferent”. 
El daltabaix del món cultural és indescripti-
ble. El mal gust i el desori estètic hi sembla 
obligat i a l’ordre del dia. És per això que els 

mandarins de l’art oficial –subvencionat, 
altrament no existiria–  s’entesten a fer-nos 
creure que els creadors que s’aixopluguen 
sota el paraigua del denominat art contem-
porani són d’allò més genials i provocatius... 
Ben peixats, publicitats i delicadament agom-
bolats, de tant en tant ens bufen un mediàtic 
foc d’encenalls que ens recomanen d’aplaudir 
amb entrega i entusiasme si és que no volem 
quedar com uns ases. Tot i viure en el segle 
XXI, encara ens fan combregar amb rodes 
de molí...

jordi pausas.

Rodes de molí

caMPi qUi PUGUi! PePO cUriÀ

i una generositat sense límit 
ha acollit molta gent de fora i 
l’han integrat plenament al po-
ble aconseguint un gran gresol 
de races i cultures que mereix 
felicitacions i reconeixement. 
Ara Rosselló està de màxima 
actualitat perquè el dia 29 de 
gener va caure el campanar de 
l’església. El sorprenent succés 
gràcies a les xarxes socials de 
comunicació va fer la volta al 
món i ho vam poder veure pràc-
ticament en directe. 

L’església de Rosselló és un 
monument molt especial i un 
símbol per a tots per la qual co-
sa estic segur que tot el poble, 

autoritats i a qui correspongui 
sabran trobar la fórmula per 
reparar com més aviat millor 
aquest edifici preuat que sor-
prèn agradablement el visitant 
per la seva majestuositat, pre-
sència, solemnitat i bellesa i 
que fa anys va ser declarat bé 
d’interès cultural. 

Amb tota modèstia vull sug-
gerir a les administracions i a 
les lleidatanes i lleidatans que 
ajudem en la mesura de les nos-
tres forces a la reconstrucció de 
l’església de Rosselló perquè 
tots som Rosselló.

Francesc segarra tor.               
Torre-serona (LLeida)

Al regidor 
d’urbanisme

Sr. Director:
Agrair i significar que va 

atendre i va resoldre ipso facto 
la meva denúncia del mal estat 
de les voreres (panots) dels vol-
tants de l’hospital Sta. Maria 
(zona on resideixo). Tot seguit 
van aparèixer uns paletes i ho 
van resoldre. La deficiència 
havia causat dos accidents de 
grau mig en pocs dies, que per-
sonalment vaig atendre, fins 
que va arribar l’ambulància. 
Així mateix espero que resol-

gui –ja– la inapropiada actual 
circulació viària per l’esmenta-
da zona. Se’ns impedeix accedir 
a l’hospital directament als que 
discorrem pel carrer Tamarit de 
Llitera, se’ns obliga a sortir al 
passeig de Ronda i circumval-
lar per la zona per situar-nos 
als nostres domicilis o negocis. 
A veïns, industrials i usuaris 
de l’hospital, en gran quantitat 
diària. 

Es pressuposa que vostè deu 
conèixer prou la situació. Li re-
cordo que en els inicis de l’es-
mentat carrer (Tamarit) hi ha 
dos carrers aptes per al gir cap 
a l’hospital o, així mateix, al 
carrer Sant Hilari, als carrers 
Ermengol VI i Vescomte Arnau. 

Li recordo que se’ns va sol-
licitar firmes pel seu departa-
ment d’Urbanisme dues vega-
des i amb diferent regidor d’ur-
banisme, i veïns i industrials 
de la zona de l’hospital les van 
aportar en quantitat. Avui, sr. 
regidor, ni una mínima raó, pri-
vada o pública se’m va comen-
tar en la meva visita, que era 
“una simple equació política”. 

Ni cas al mateix alcalde, 
compromès a resoldre, en una 
de les seves visites a la Llar el 
Pilar. Els signants considerem 
que s’han burlat de nosaltres i 
ens han utilitzat, o més aviat 
menystingut. 

miguel juvillá aragó

Separació de poders

Sr. Director:
El baró de Montesquieu en  

el seu tractat L’esprit des Lois  
dividia els poders de l’estat en 
tres branques: poder legislatiu, 
executiu i judicial; separació  
imprescindible per garantir una 
justícia justa per a tothom. En 
Cuní va presentar fa uns dies el 
llibre escrit pel jutge Jesús Vi-
llegas, El poder amordazado. 
El magistrat de Guadalajara i 
secretari general de la Platafor-
ma Cívica per a la Independèn-
cia Judicial va  parlar ben clar 
de la flagrant politització de la 
justícia a Espanya. 

El jutge Villegas no és cap 
jubilat, és molt jove i, per tant, 
les seves declaracions compor-
ten un gran risc per a la seva 
carrera. Em va impressionar el  
seu coratge per declarar en una 
televisió pública allò que tots 
sabem i patim. Les declaraci-
ons del jove magistrat em van 
produir un sentiment dual: por 
i il·lusió alhora. Temor que els 
poders fàctics el foragiten del 
càrrec (recordem els jutges Gar-
zón i Silva) i molta esperança en 
una nova generació de jutges 
que no es doblega i planta cara 
al poder polític per resguardar 
els valors de què Montesquieu 
va ser el precursor. 

“Perquè no es pugui abusar 
del poder cal que el poder atu-
ri el poder.” Espero una allau 
de seguidors a aquesta lloable 
iniciativa.

cecília llesuy.                                            
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Sí:  21,87 %
No: 75,00 %
Ns/Nc:  3,12 %

Hi han participat fins a 
les 21.00 h d’ahir:  
32 persones

Heu conegut algun cas  
d’abusos sexuals en 
col·legis de Lleida? 

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

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

PrÒXIMa PrEgUNTa:

creieu que l’aigua
 és massa

 cara a lleida?


