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Transparència  
a Almacelles

Sr. Director:
Les policies locals i les forces 

de seguretat en general multi-
pliquen cada estiu el nombre 
de serveis. Enguany, igual que 
l’any anterior, agreujat per les 
restriccions de la pandèmia i 
els tocs de queda. D’aquí que 
durant les primeres setmanes 
d’aquest any es van iniciar els 
treballs per a la convocatòria 
d’un procés selectiu per a la 
provisió de dues places més 
d’agents de la policia local 
d’Almacelles i la creació d’una 
borsa de substitucions.

En data 13 de juliol del 2021 
la Subdirecció General de Su-
port al Sistema de Seguretat 
en l’Àmbit Local va presentar 
un nou escrit d’al·legacions, 
instant a fer unes modificaci-
ons i adaptat a diversos criteris 
normatius del procés selectiu. 
Aquest fet va comportar haver 
de suspendre la tramitació del 
procediment en curs i ordenar 
als serveis jurídics la revisió 
de les bases en el sentit d’in-
corporar les al·legacions per a 
la Subdirecció General de Su-
port al Sistema de Seguretat 
en l’Àmbit Local per a la seva 
aprovació i publicació de con-
vocatòria definitives. Aquesta 
circumstància es va notificar a 
tots els interessats.

A Almacelles, amb 7.500 
habitants, ens trobàvem amb 
dos policies encara a l’escola 
de Bellaterra i dos de vacances 
durant l’agost. És davant l’in-
terès públic i per no deixar la 
població amb un servei mínim 
aquest estiu, i previ l’autoritza-
ció de la Subdirecció General, 
els informes jurídics, i d’acord 
amb la legislació vigent, que es 

va convocar una comissió (de 
la qual jo no formava part) per 
fer una valoració tècnica dels 
currículums presentats fins a la 
data i escollir –entre una dese-
na de candidats avaluats– tres 
agents d’acord amb la disponi-
bilitat d’incorporació immedia-
ta i per un termini breu de tres 
mesos, d’acord amb els princi-
pis d’igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat i per raons de màxi-
ma urgència fins que conclogui 
el procés selectiu per proveir 
les places i llocs de treball amb 
caràcter interí. Cal dir que als 
tres primers candidats escollits 
per la comissió no els van in-
teressar les places per la seva 
temporalitat, d’aquí que s’ha-
gués de seleccionar tres nous 
aspirants.

El procediment de selecció 
dels interinatges i borsa se-
gueix el seu curs administratiu 
fins a la resolució per tribunal 
d’aquest.

Com pot veure, senyor J.M. 
–desgraciadament, no em 

puc dirigir a vostè pel nom i 
cognom–, ni són amics ni pa-
rents. De fet, tinc la certesa que 
el seu escrit té, de ben segur, 
una altra intencionalitat, que 
no té res a veure amb la policia 
local –de la qual destaco que 
fa una feina extraordinària–, 
ni en els processos selectius i, 
molt menys, per buscar el mi-
llor per a Almacelles.

JOSEP IBARZ GILART 

ALCALDE D’ALMACELLES

Camps Elisis ocupats

Sr. Director:
Com és possible que els 

Camps Elisis s’hagin degradat 
tant en tan poc temps? Fa uns 
dies només vaig publicar una 
carta de la foscor que hi havia 
a la zona de la pèrgola, i que 
encara persisteix, donat que, 
tot i passar de dia i veient que 
tenim fanals, de nit no funci-
onen, i tot continua igualment 
amb la foscor. Ara el problema 

és la gent que l’habita. Doncs 
sí, de dia i de nit. Bancs ocupats 
amb gent dormint, envoltats de 
maletes i bosses, brutícia i, tot 
no cal dir-ho, també hi ha ma-
talassos. Sí, n’he comptat fins a 
tres estesos a terra a les 12.00 
del migdia i, quan es desperten 
i s’aixequen, els reparteixen en 
diferents zones i els amaguen 
entre les herbes. 

Fan la paradeta de nit i de 
dia, fan mal a la vista. Fins on 
hem arribat?

La pèrgola continua sent la 
part preferida d’aquests oku-
pes, justament al costat de la 
font dels sortidors. També ho 
són els bancs que queden al 
costat mateix de l’entrada prin-
cipal, on han fet la seva para-
deta. Els nostres Camps Elisis 
no són pas un càmping on es 
pugui passar les vacances. Sap 
greu, ja que els lleidatans que 
els fem servir per passar ca-
da dia deixarem de fer-ho per 
la por que comporta aquesta 
ocupació. 

La queixa d’aquesta carta 
és veure els matalassos en un 
lloc com aquest. Suposo que ha 
quedat clar. Feu, si us plau, més 
vigilància i, si cal, retireu tota 
aquesta porqueria. Gràcies.

F.

Agraïment a l’Arnau

Sr. Director:
Us envio aquestes ratlles 

per manifestar el meu agraï-
ment davant l’atenció mèdica 
rebuda des del departament 
de Neurocirurgia de l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida. 
Els membres que componen 
aquest departament em van 
diagnosticar, operar i tractar 
amb dedicació, celeritat i pro-
fessionalitat, amb una gran do-
si d’afecte i humanitat, i solu-
cionant amb èxit un problema 
molt greu. Moltes gràcies per 
la dedicació, l’empatia i la qua-
litat humana del Dr. Martínez 
Madrigal i el seu equip. Tenim 
la sort de comptar a Lleida amb 
un departament de neuroci-
rurgia de primera que hem de 
conservar.

Igualment, resto molt agraï-
da als metges d’urgència, anes-
tesistes, infermers i inferme-
res, tècnics sanitaris i personal 
de neteja de l’Arnau de Vila-
nova, tots grans professionals 
que van ser part de la solució o 
van fer més agradables aquests 
18 dies d’estança hospitalària. 
Sempre amb un somriure mal-
grat l’actual situació de satura-
ció degut a la Covid. 

Sisplau, no dubteu a acudir 
als especialistes de l’Hospital 
Arnau de Vilanova davant 
d’un problema, ja que ens 
consta que tenen un alt nivell 
professional.

CARME BRÒVIA RIBÉ

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a 

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
S’ha acabat la sèrie Contes del Llangar-

daix de relats meus que SEGRE ha publicat 
durant bona part de l’agost d’enguany. Com a 
escriptor, me’n sento satisfet i agraït, primer 
al diari, en segon terme a la gentil il·lustra-
dora Mar Cuchi, hàbil i encertada a conviure 
amb la Tórtora i el Llanga.

En tercer i molt satisfactori lloc, als lectors. 
Vet aquí que una secció aparentment desti-
nada a públic infantil, ha estat pastura d’una 
legió de persones adultes i d’edat avançada. 

Rebo un munt de testimonis per telèfon i 
missatges en xarxa del plaer amb què han 
devorat els textos. A més a més m’aturen pel 
carrer persones que no conec i que em volen 
agrair la bona estona de lectura.  

Vull imaginar que existeixen molts lectors 
a qui no convé el text llarg, que estan cansats 
de llegir sobre petita política, picabaralles, 
crims, violències i desastres, i que troben una 
frescor i un alleujament en el text bonhomiós 
del conte senzill. Me’n sento gratificat i els 
n’estic reconegut. 

JOSEP VALLVERDÚ

      L’escriptor agraït

SEGURAMENT, COM a mol-
tes dones, aquests dies la rà-
bia i la impotència m’envaeix. 
Contínuament ens arriben no-
tícies, imatges i vídeos sobre la 
gravetat i la brutalitat envers 
moltes persones a l’Afganistan, 
però principalment dirigides 
a les afganes. Per què? Doncs 
únicament i exclusiva pel fet 
de ser dones. 

Dones com Shamsia Hassa-
ni, grafitera afganesa; Zarifa 
Ghafari, defensora dels drets 
de les dones i alcaldessa del 
municipi afganès de Maidan 
Shar, o el grup de reporteres 
Rukhshan Media, que lluita 

per seguir informant “mentre 
sigui possible”, o Sahraa Ka-
rimi, presidenta de l’Agència 
Estatal de cine Afghan Film. 
Dones soles o divorciades (per 
no tenir protector masculí) són 
rebutjades per la comunitat, 
i així metgesses, professores, 
empresàries, periodistes, pin-
tores, caixeres, actrius, cuine-
res, enginyeres, advocades, in-
fermeres, mestresses de casa... 
Setze milions de dones i nenes 
ploren davant l’abandonament 
de la comunitat internacional, 
que les ha deixat soles davant 
la misogínia dels talibans. Els 
seus drets han desaparegut en 

tan sols una setmana i temen 
per la seva vida, perquè un po-
der fanàtic ha envaït les seves 
vides 

Totes i tots hem llegit les 29 
prohibicions que els talibans 
imposen a les dones publicades 
per l’Associació Revolucionària 
de les Dones de l’Afganistan: 
completa prohibició del treball 
femení fora de casa, prohibit 
estudiar a les escoles, univer-
sitat o qualsevol institució edu-
cativa, prohibit ser tractades 
per doctors masculins, obliga-
tori ús del burca, prohibit riure 
en veu alta, prohibit practicar 
esport, prohibida la presència 
a la ràdio, televisió o reunions 
públiques i assots, pallisses i 
abusos verbals contra les dones 
que no vesteixin d’acord amb 
les regles talibanes o que no 
vagin acompanyades del seu 

marit o guardià. I així fins a 29 
prohibicions. Prohibicions que 
sembla que no siguin possibles 
al segle XXI, prohibicions que 
es transformen en lleis que no 
haurien d’existir mai. 

Tot el rastre de les dones af-
ganeses desapareixerà. No es 
pot permetre. M’horroritza. 
Què estem disposades a fer? 
Cal reivindicar que la igualtat 
és inseparable de la llibertat i 
dignitat de les persones. Cal 
exigir que l’Afganistan man-
tingui obertes les fronteres per 
totes i tots aquells que vulguin 
abandonar el país. Cal garan-

tir el dret d’asil i protecció 
internacional.

Nadia Anjuman (1980-2005) 
va ser una poetessa afganesa 
assassinada a cops pel seu ho-
me i per la família d’ell. Desta-
cada impulsora dels drets de les 
dones, va crear clubs de lectura 
en contra del règim del seu pa-
ís i va escriure aquest poema: 
“No hi ha diferència entre par-
lar, riure, morir, ser. Jo, amb la 
meva soledat esgotada, amb 
dolor i tristesa vaig néixer per 
res. La boca s’ha de precintar... 
Soc una dona afganesa, així 
que sols té sentit gemegar”. 

COL·LABORACIÓ

Dones i l’Afganistan
CARME VALLS LLARÀS

REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A LA 
PAERIA I VICEPRIMERA SECRETÀRIA DEL PSC A LLEIDA
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