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Parlem de fer barri 
a la Bordeta

El senyor Rafael Sopena, ens fa arri-
bar una carta amb el títol “Als meus 
benvolguts companys de la junta 
A.VV de La Bordeta, socis i veïns 
en general”, la mateixa que lliura 
a la premsa, però això si, amb di-
ferent títol, el següent “Renúncia a 
formar part de la nova junta de La 
Bordeta”.

En la seva carta, en referència a 
les tres expulsions aprovades per 
la Junta Directiva i ratificades per 
l’assemblea, apunta que no és bo-
na aquesta divisió en el sí de l’asso-
ciació, sense fer referència als mo-
tius que van propiciar les esmen-
tades expulsions, per la qual cosa, 
es treu de la màniga, la dimissió de 
l’actual junta, rebutjant la decisió de 
l’assemblea general de socis, que al 
seu dia van valorar a la junta actu-
al (potser a ell, li sembla un acte de 
democràcia).

El senyor Sopena, en la seva car-
ta es presenta com el valedor de la 
democràcia, això si, menystinguent 
l’acte democràtic de l’assemblea ge-
neral, que va elegir i dipositar la 
confiança amb l’actual junta direc-
tiva, i traint la confiança dels com-
panys, que el van anomenar vocal 
amb el seu consentiment i no pas 
a dit. Perquè el senyor Sopena, era 
sabedor de l’expulsió del tres mem-
bres de l’associació, i també de l’es-
pectacle que el senyor Ribes i com-
panyia, tenien preparat, però va 

aprofitar els despropòsits d’alguns 
assistents a l’assemblea, per intentar 
fer el seu primer acte electoral, a la 
directiva de l’entitat.

Diu que es va escoltar només a les 
dues primeres files de l’assemblea, 
vol dir que a la resta se li va posar 
un morrió? Es va escoltar a tothom, 
i vostè ho sap, fins i tot, es va deixar 
que el senyor Ribes, que no estava 
a les primeres files, pronuncies tants 
despropòsits com va voler, sense 
defensar-se de les acusacions que se 
li imputaven en el seu expedient, tal 
com havia anunciat, sinó que es va 
dedicar a repartir porqueria a dojo. 
I no varem veure que ningú s’opo-
sés a l’expulsió dels tres membres 
expedientats tret d’ells mateixos i 
pocs més. 

El senyor Sopena, que fins ara 
mai no s’havia preocupat pel bar-
ri, ara diu que vol aclarir no sabem 
què, i es pensa, que és el reparador 
d’una associació que sempre havia 
funcionat amb el màxim respecte 
per tothom, que ha defensat aferris-
sadament els interessos generals del 
nostre barri i dels nostres socis, fins 
al punt, de posar en perill la integri-

tat social i personal dels seus mem-
bres, i que ha tingut que suportar 
els excessos d’un membre conflictiu 
allà on vagi, infidel als principis ge-
nerals d’aquesta entitat i de la demo-
cràcia, que tant en boca, té vostè.

En quant a tota la filosofia electo-
ral de la seva missiva, no sabem ben 
bé, si el que proposa és una inde-
pendència municipal de la Bordeta 
respecte de la ciutat, si proposa una 
duplicitat administrativa amb el con-
següent cost per al ciutadà, o si tot 
plegat, és una estratègia per acon-
seguir un traspassament de vots en-
tre els partits que concurreixen a 
les eleccions municipals del proper 
maig, en qualsevol cas, allà vostè.

Diu que s’hauria de fer una ges-
tora amb cinc persones bones. Què 
ja les te escollides? Què hi és vostè 
entre elles? Què les escollirà vostè? 
Amb quins criteris? Com i qui de-
cidirà quines persones són bones i 
quines dolentes?.

I parlant de fer barri, airejar amb 
informacions esbiaixades les interio-
ritats de la primera entitat del barri, 
no és la millor manera de fer barri, 
sinó que és un motiu més de divisió, 

que tant vol protegir el senyor Sope-
na, és per això, que aquesta missiva 
posa punt i final, per nosaltres, a la 
polèmica, entenent que tot allò que 
suposi una transgressió dels estatuts 
i les lleis es faci als jutjats.

La Junta Directiva de 
l’AVV de La Bordeta

LLEIDA

Comiat i agraïments 
d’en Ramon Vilalta 

Amb la constitució del consell d’ad-
ministració de REGSA i REGSEGA 
he cessat en les funcions que he 
exercit durant 7 anys, de vicepresi-
dent  per ambdues empreses públi-
ques. Vull agrair molt especialment 
la confiança que m’han demostrat 
els successius  consellers d’agricul-
tura i especialment l’Antoni Siurana 
i en Josep Pau que em van confiar 
l’encàrrec l’any 2004. 

Durant aquest temps, conjunta-
ment amb un magnífic equip de 
professionals encapçalats pel direc-
tor general Marc Arqué, hem pogut 
desenvolupar els projectes de rega-
diu encarregats pel govern, que són 

d’una gran importància per aques-
tes comarques: a més de moltes al-
tres actuacions, la culminació de 
l’Algerri-Balaguer, el Garrigues Sud, 
el Segrià Sud i especialment el Sis-
tema Segarra-Garrigues. En el deu-
re, no hem aconseguit dur a terme 
la modernització dels regadius his-
tòrics.

He d’agrair als ajuntaments, al sin-
dicats agraris, a les comunitats de re-
gants i als regants en particular, to-
ta la col·laboració que ens han pres-
tat. Sense aquesta col·laboració res 
no hauria estat possible.

Ben segur que en aquest temps 
he comès errors i he decebut expec-
tatives ben legítimes de la gent. A 
tots i totes els hi demano que m’ex-
cusin. A partir d’ara, reintegrat a la 
funció docent a l’Escola Ignasi Pe-
raire de Mollerussa seguiré fidel al 
compromís i al servei públic que 
sempre he mantingut.

Ramon Vilalta i Oliva

Adéu Mestre 
Prenafeta

Diuen que les paraules se les enduu 
el vent... què deu passar amb la mú-
sica? Nosaltres creiem que tant les 
paraules com la música poden ar-
relar en l’interior de cadascú de no-
saltres i perviure-hi indefinidament, 
com a una part més. Així ho sen-
tim i ho expressem amb la nostra 

L a Unión Europea (UE) ha decidido res-
catar a Portugal. Sangre, sudor y lágri-
mas le va a costar a los portugueses que 

la UE les preste 80.000 millones de euros. Eu-
ropa exige un “ambicioso ajuste fiscal”, una re-
forma del mercado de trabajo y “un programa 
de privatizaciones”, así como medidas para ga-
rantizar la solvencia de la banca, entre otras ini-
ciativas aún por definir. Con este rescate millo-
nario, la sociedad lusa estará más desanimada 
que nunca. Y el nuevo gobierno portugués, el 
que suceda al liderado por José Sócrates, podrá 
hacer frente al pago de la deuda exterior con 
esos 80.000 millones de euros, pero a costa de 
unos recortes considerables del gasto público 
que se traducirán en menos prestaciones so-
ciales y más desempleo (ahora, el paro luso es 
del 11,2%, la mitad que el español). El euro ha 

pasado factura a una serie de países que, con 
unas estructuras económicas débiles, vivieron 
un espejismo consumista a costa de la produc-
tividad, de la regeneración industrial y del em-
pleo. España también ha vivido esa ilusión que 
ahora se paga con un desempleo desaforado, 
con recortes en la sanidad pública… Por eso 
ayer, la Unión Europea se esforzaba en trans-
mitir el mensaje de que Portugal será la últi-
ma víctima de la crisis de la deuda, y que ésta 
no se extenderá hasta alcanzar a otros países 
de la periferia de la zona euro, como España. 
Ahora se entiende el anuncio de la vicepresi-
denta Elena Salgado en el que informaba que 
las previsiones oficiales de desempleo para los 
próximos años se superarán y que se pongan 
como se pongan los sindicatos los salarios es-
tarán relacionados con la productividad y no 

con el incremento de los precios… La política 
de Artur Mas también sigue esa dirección y si 
Rajoy llega a la Moncloa también nos tocará a 
los ciudadanos ajustarnos el cinturón. Solo así, 
España evitará que la UE le saque su sangre, su 
sudor y sus lágrimas.

Encargo municipal

L a Paeria ha encargado a la UdL el dise-
ño del urbanismo de Lleida entre los años 

2015-2030. El encargo, a priori, resalta la im-
portancia social de la UdL pero el urbanismo 
es un tema municipal tan importante que no 
debería salir del territorio técnico (arquitectos, 
urbanistas y medioambientalistas) y político. 
Encarguemos a la universidad temas propios 
del conocimiento y de la tecnología.

Portugal: 80.000 millones
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