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la balança

Ramon
Roca

El president de la Troba-
da Empresarial al Pirineu 
comptarà aquest any amb 
Artur Mas i Mariano Rajoy

Marc
Solsona

L’alcalde de Mollerussa ha 
creat una cata de vins per 
recaptar fons per a la investi-
gació sobre el càncer

Pep
Guardiola

El tècnic del Bayern no va sa-
ber encarar el partit contra el 
Madrid i va patir una clamo-
rosa desfeta en Champions 

Montserrat
Caballé

La cantant ha estat Imputada 
per frau fiscal acusada de 
defraudar 500.000 euros a 
Hisenda per l’IRPF del 2010

Fàtima
Bañez

La ministra falseja la realitat 
quan diu que Catalunya rep 
més del que aporta gràcies a 
la ‘solidaritat dels espanyols’

l’accent

La Festa Major, a Lleida, és més 
festa que no pas major. Això 
sempre ha estat així, i amb crisi 
o sense, ho continuarà sent per 
sempre. Perquè tenim una Paeria 
més interessada a oferir centenars 
d’outlets per metre quadrat que a 
saciar les necessitats dels seus ciu-
tadans. Diuen que són les petites 
coses, és a dir el Barça, la música 
o el cinema, entre d’altres, les que 
ens ajuden a despreocupar-nos 
d’aquelles preocupacions que en-
vaeixen el nostre preocupant dia a 
dia. És per això que hem de cuidar 
aquestes petites coses, aquesta 

petita Festa Major... 
Fullejant el programa de la Festa 
Major de Maig de Lleida ens ado-
nem que, tot i les reiterades reta-
llades, aquesta festivitat no serà ni 
millor ni pitjor que la de l’any pas-
sat, o l’altre, o l’anterior... Com s’en-

tén que, després de carregar-se 
gairebé la meitat del pressupost 
de la Festa Major en els darrers 
tres anys, els ciutadans no en no-
tin les conseqüències?
Sempre es parla de l’escassetat i 
la manca de qualitat de la música 
que sona als Camps Elisis durant 
la Festa Major de Lleida. Enguany 
s’ha apostat clarament per gent 
de casa com La Família Torrelli, 
Reinaldo & Clara, Pull My Strings..., 
en lloc de gastar els diners dels llei-
datans en concerts caríssims i, al 
mateix temps, inadaptables a una 
festivitat d’aquestes característi-

ques, com és el cas dels avorrits 
Manel en una de les últimes Festes 
Majors; no s’entén que el grup es-
trella provoqui més badalls que el 
pregó de Festa Major (aquest any, 
per cert, a càrrec de Sebastià Ser-
rano, fet que almenys n’assegura 
l’interès). Ara bé, aquesta aposta 
pel lleidatanisme no només aba-
rateix els costos, sinó que promou 
la música de casa. Malgrat tot, 
tampoc no faltarà la presència del 
clàssic grup manelià, en aquest 
cas Els Amics de les Arts, via previ 
pagament de les entrades.
Però el plat fort de les Festes 

de Maig és, sense cap mena de 
dubte, Kiko Rivera, gran estrella 
convidada. Un sentit homenatge, 
doncs, a Anastasi, soldat romà 
martiritzat a Badalona l’any 305, 
que si aixequés el cap per veure la 
Festa Major d’enguany, hauria de 
tornar a ser canonitzat per patir un 
nou martiri en forma de fill poc es-
tilitzat i intel·lectualitzat de  folklò-
rica imputada. Si Anastasi aixeca el 
cap, que no pateixi, me l’enduré a 
passar el cap de setmana a la plat-
ja, que tot apunta que farà bon 
temps. Sempre que Kiko Rivera no 
s’arrenqui a cantar...

GERARD MARTÍNEZ
cap de cultura

... Com s’entén que 
després de carregar-se 
la meitat del pressupost 
de la Festa Major,
els ciutadans no en notin 
les conseqüències?

Si Anastasi aixequés el cap...
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by Balasch

Un jutge 
imputa 
Montserrat 
Caballé per 
presumpte 
frau fiscal

L’indiscret

Por a la llibertat a Lleida
Un professor afirmava 
fa pocs dies que a Lleida 
s’hauria de fer llegir a tot-
hom el llibre ‘La por a la lli-
bertat’, d’Erich Fromm, que 
va causar un gran impacte a 
mitjans del segle passat, in-
closa Espanya quan es pre-
parava per afrontar la fi de 
la dictadura.  Aquesta por 
es fa visible encara a Lleida. 
N’hi ha que clamen per una 
millor qualitat democràtica, 
i després són els primers en 
tenir por a afrontar-ne les 
conseqüències  
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testimonis
25a Trobada 
empresarial 
als Pirineus

Ahir va tenir lloc 
la presentació de 
la 25a trobada 
d’empresaris, que 
tindra lloc els pro-
pers 12 i 13 de juny 
a la Seu d’Urgell 
i que busca pro-
moure i potenciar 
l’economia llei-
datana amb con-
ferències, tallers, 
ponències i taules 
rodones.

J. Agustín

Efe

La Secundària més ‘Rock’
Cinquanta nens de secundària canten 
cançons de Metallica, Oasis i d’altres grups 
musicals en la 12a Tro-
bada de Música Rock: 
‘Secundària Rock’

ACN

Un camió accidentat talla la C-12 a Maials
Un camió que transportava ciment va bolcar 5 qui-
lòmetres abans de l’entrada de Maials (Segrià) direc-
ció Lleida, a la C-12, i talla des de poc després de les 
8 del matí la carretera en aquest punt.

direccio@elmatiindependent.cat

el matí independent de Lleida



Artur Mas i Mariano Rajoy enguany a 
la trobada d’empresaris del Pirineu
L’organització espera mantenir les xifres de participació d’altres anys i que l’han convertit 
en l’acte empresarial més important de Catalunya. La trobada tindra lloc el 12 i 13 de juny

Mireia Pomar..
Lleida ..
La Seu d’Urgell acollirà els dies 
12 i 13 de juny la 25a Trobada 
Empresarial al Pirineu. Sota el 
títol ‘25 anys avançant junts, 25 
anys fent empresa’, la trobada 
vol recuperar enguany el seu 
esperit fundacional i propòsits 
inicials de potenciar l’intercanvi 
entre els empresaris lleidatans 
i donar a conèixer el potencial 
econòmic del territori. Com a 
personalitats que hi participen, 
enguany tenim al president de 
la Generalitat, Artur Mas, que 
s’ocuparà de la seva inauguració 
i a Mariano Rajoy, president del 
govern de l’estat, o al seu defec-
te Soraya Sáenz de Santamaría, 
la vicepresidenta, encarregats 
de la cloenda. 
L’organització confia que aques-
ta 25a edició pugui suposar “un 
punt d’inflexió” a partir del qual 
l’empresariat pugui encarar el 
futur amb més optimisme, des-
prés d’anys de crisi econòmica. 
Segons Vicenç Voltes, membre 
de l’organització de la Trobada, 
malgrat les dades d’atur, deute 
i dèficit públic, sembla que l’op-
timisme va en augment entre 
l’empresariat tenint en compte 

ERC exigeix al Govern 
que mantingui la 
titularitat pública de 
l’Ens Públic de Salut
Lleida.  El Grup d’Esquerra 
Lleida demana avui al Ple 
de la Diputació que aprovi 
una moció en la que s’insta 
al Govern de la Generalitat, 
que per tal de garantir la 
transparència en el procés de 
creació del nou ens públic de 
salut, compleixi de manera 
immediata els acords i els ter-
minis establerts per a la cre-
ació d’un nou ens públic per 
a gestionar la salut a Lleida, 
aprovada pel Parlament.

El PSC reclama 
“respostes” sobre el 
futur de Tradema a 
Solsona
Solsona.   Els diputats del PSC 
Cristòfol Gimeno i Òscar Or-
deig han reclamat al Govern 
que doni “respostes” sobre 
el futur de la planta de Tra-
dema a Solsona gairebé un 
any i mig després de tancar. 
“Reclamem respostes a les 
accions que fa més d’un any 
es van aprovar al Parlament i 
a dia d’avui no tenim ni solu-
cions ni alternatives”, ha de-
nunciat els diputats.

L’Arxiu Comarcal del 
Pallars Sobirà 
digitalitza el fons 
Carles Pol i Aleu
Sort .   L’Arxiu Comarcal del 
Pallars Sobirà ha finalitzat la 
digitalització de les fotografi-
es del fons personal de Carles 
Pol i Aleu, important perso-
nalitat nascuda a Sort. El fons 
és consultable ja a Internet, 
a través de la web Arxius en 
Línia, de la Xarxa d’Arxius Co-
marcals de la Generalitat de 
Catalunya. Carles Pol i Aleu 
va néixer a Sort l’any 1909, i 
morí a La Garriga el 1982 on 
va desenvolupar una impor-
tant tasca empresarial.

Campanya per a la neteja 
de solars a les Borges
Les Borges Blanques. La regido-
ria de Governació ha posat en 
marxa una campanya de revisió 
dels solars buits o amb edifica-
cions a mig construir, ubicats a 
les zones urbanitzables del mu-
nicipi. La iniciativa, duta a terme 
pels agents de la Policia Local, 
consisteix en realitzar inspecci-
ons individualitzades en els 128 L’alcalde de les Borges va visitar ahir un dels solars afectats      EMI

espais d’aquestes característi-
ques per detectar possibles ris-
cos per a la salubritat o la segu-
retat dels veïns. Quan els agents 
detecten alguna situació de risc 
aixequen acta i ho notifiquen als 
serveis administratius del con-
sistori, que avisen al propietari 
per a que hi actui o en pagui 
l’actuació a tercers.

La presentació de la 25a Trobada d’Empresaris del Pirineu va tenir lloc ahir a Lleida    J. Agustín

que els indicadors macroeco-
nòmics que mostren un signe 
positiu tant pel que fa a Catalu-
nya com al conjunt de l’estat es-
panyol, sobretot gràcies a les les 
exportacions i al turisme. 
El vicepresident Antoni Garí ha 
assegurat que les empreses te-
nen “moltes ganes de fer coses” 
malgrat que encara topen amb 
el problema del finançament. 
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L’organització confia repetir en-
guany l’assistència d’entre 500 
i 600 persones de les passades 
edicions, que consoliden la tro-
bada com les jornades econò-
miques amb major participació 
de Catalunya.
Enguany les jornades arrenca-
ran el dijous al matí, a diferència 
dels darrers anys en què s’inicia-
ven a la tarda. 

Empresaris de Lleida 
de renom participen 
a les taules rodones 
durant els dos dies
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opinió

El Síndic de greuges 
de la Paeria i els 
radars de Lleida

Benvolgut Director,
Per primera vegada partici-
po en una polèmica, ja que 
el titular del periòdic “El matí 
independent de Lleida” que 
vostè dirigeix tant dignament 
no reflexa la meva opinió que 
tinc sobre l’actuació del nostre 
Ajuntament.
La conversa mantinguda amb 
el seu redactor va ser afable i 
correcta, i vaig fer-li el comen-
tari que els controls tant de 
velocitat (radars) com els de 
vídeo (semafòrics) han de tenir 
l’objectiu de ser dissuasoris res-
pecte als conductors i conduc-

opinió
del

Lector

‘

editorial
25 anys de Trobada Empresarial al Pirineu
Ahir vam assistir a la presentació de la 25a troba-
da empresarial al Pirineu, que tindrà lloc el proper 
12 i 13 de juny a la Seu d’Urgell. Un quart de segle 
d’una reunió, que els seus mateixos organitzadors 
consideren clau per a les relacions comercials entre 
els lleidatans. El seu vicepresident, Antoni Garí ha 
destacat la importància de la mateixa, comentant 
inclús que alguns dels seus participants li havien 
afirmat que aconseguien més relacions empresari-
als i polítiques a la Seu d’Urgell en dos dies, que en 
tot un any de feina. I és que en aquesta trobada, la 
que inclou conferències, ponències i taules rodones, 
hi participen figures importants de la nostra econo-
mia. Així doncs, aquest any hi podrem trobar po-
nents com Xavier Sala i Martí, catedràtic d’economia 

a la Universitat de Colúmbia, que repeteix, a Miquel 
Roca Junyent o al mateix Jordi Pujol, expresident de 
la Generalitat. Un any més, la Trobada Empresarial 
al Pirineu se centra en diferents temàtiques relaci-
onades amb l’economia i l’empresa, convertint-se 
així en un punt d’encontre per replantejar l’actual 
escenari empresarial i establir nous reptes apostant 
totalment per a l’empresariat lleidatà. L’organització 
augura que enguany tindran tanta o més participa-
ció que en altres anys, de 500 a 600 persones, sense 
possibilitat de poder acollir-ne més, degut a la capa-
citat de les sales, i essent la trobada empresarial més 
important de Catalunya. Així doncs esperem que 
aquest any torni a ser un èxit, no sols per l’organitza-
ció, també per als nostres empresaris.

Al maig, de festa me’n vaig
La Fira de Titelles i la Feria de Abril enceten un mes 
de maig a vessar de festivitats vàries, entre les quals 
cal destacar, per una banda, les Festes de Maig i, per 
l’altra, l’Aplec del Caragol. Ahir es va presentar la 
primera, la Festa Major, que acollirà 270 activitats i 
40 actuacions musicals, com les de Love of Lesbian, 
Els Pets o els lleidatans Pull My Strings. Un empatx 
de música al quals uns dies després se li afegirà un 
altre empatx, en aquest cas de cargols, amb l’Aplec, 
la gran festa gastronòmica de la capital del Segrià. 
Rematarà el maig la Festa de Moros i Cristians, l’úl-
tim escull abans que Lleida recuperi la normalitat i 
nosaltres, la sobrietat.

tores, ja que normalment, es-
tan situats en punts estratègics 
d’accidents o propers a centres 
escolars o zones d’excés de ve-
locitat, i la millor forma de que 
siguin dissuasoris es senyalit-
zant-los correctament, la qual 
cosa em va induir a redactar 
d’ofici una Recomanació al nos-
tre Ajuntament, per a què es fes 
la corresponent senyalització, i 
el meu comentari al vostre col-
laborador va ser “que l’Ajunta-
ment al dia següent de rebre 
la Recomanació va procedir a 
instal·lar la senyalització dels 
radars”. Bé, tot plegat crec que 
ha estat un malentès i es bo de 
clarificar-ho.
Aquest Síndic no té per cos-
tum, i no ho ha fet mai d’inter-
venir en les polèmiques. Ja que 
en realitat el Síndic és una figu-
ra no política, en el sentit que 
no és elegida per la ciutadania, 
sinó pels Regidors del Ple de 
l’Ajuntament.
I les Recomanacions que emet 
el Síndic no són vinculants per 

l’Ajuntament, sinó que les com-
pleixen o no segons el seu 
criteri, la seva autonomia. És a 
dir, les Recomanacions no te-
nen força executiva, pel que, 
un cop emeses pel Síndic amb 
la seva argumentació ell ha 
acabat la seva tasca, i no vigi-
la si la compleixen o no ja que 
es tasca de l’òrgan de govern. I 
aquest Síndic mai jutja l’incom-
pliment d’una Recomanació, 
encara que en ocasions no ho 
comparteixi.
La feina del Síndic no és crear 
problemes, sinó buscar solu-
cions als nostres ciutadans, a 
partir del convenciment en els 
arguments de les Recomana-
cions que faig a l’Ajuntament 
perquè no quedi cap Dret sen-
se protegir.
No obstant, li he de dir que el 
procediment de les Recoma-
nacions i el que anomenen, 
“solucions Amistoses” gràcies a 
la voluntat expressada per part 
de l’Ajuntament, que inclou 
tant la part del govern com 

dels regidors de l’oposició, és 
molt efectiva perquè de 
mitjana un 92% i més dels pro-
blemes i queixes dels ciutadans 
es solucionen de manera amis-
tosa. 
La resta, un 8% es fan per Reco-
manacions, que aquest Ajunta-
ment accepta més del 70%, és 
a dir, encara que les resolucions 
del Síndic no tenen força exe-
cutiva per això no són recurri-
bles, però en quan als resultats, 
no té res que envejar, en el sen-
tit que són acceptades un 98% 
en total de les queixes presen-
tades pels nostres ciutadans. 
Tenint en compte que les solu-
cions no vol dir que es doni la 
raó als ciutadans sinó a qui la 
té, d’acord amb la normativa 
existent en cada cas, buscant 
la independència i l’equitat en 
cada una de les meves actuaci-
ons.
                       Josep Giné Badía
                       Síndic Municipal           
                                  de Greuges

El colmo de la 
hipocresia 
d’un banquer 
Em refereixo al Sr Blesa, exdi-
rector general de Bankia, en la 
declaració en el judici que es fa 
contra el jutge suspès per pre-
sunta prevaricació, i que el va 
enviar a la presó dos vegades. 
Aquest senyor es mofa de la 
població declarant que ho està 
passant molt malament, fami-
liar, professional i económica-
ment. I jo dic, com es creu que 
ho estem passant la gent que 
com ara jo, que quan ell diri-
gia Bankia ens va expoliar els 
nostres estalvis amb preferents 
fraudulents i venda d’accions 
que no tenien cap valor? Això 
si que és apropiació indeguda.
                  Lluis Mera Martínez
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