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Multes més cares,
sisplau
Eva Pomares

Els darrers mesos, a les comarques de Lleida s’han fet
públics diversos casos de gossos maltractats sàdicament. Les imatges han causat estupor i escàndol. És
una bona notícia, perquè indica que els ciutadans estan cada cop més sensibilitzats respecte a l’abús contra els animals. Aquells que comparteixen amb nosaltres la vida, i respecte als quals tenim responsabilitats.

També en tenen les administracions, que no sempre
estan a l’altura, malgrat estar-hi obligades legalment.
Cal conscienciar, dotar de prou recursos les protectores i augmentar les sancions. Tàrrega endureix les multes per maltractament i abandonament. Que en prenguin nota la resta de municipis: si estacionar en doble
fila és car, tirotejar un gos ha de ser astronòmic.

Òmnium escollirà el relleu
de Xavier Eritja a mig gener
a Almenys una candidata es presentarà al càrrec de presidenta a L’Ateneu Popular de Ponent, que

té 1.400 socis, també acaba de renovar la junta, que continua encapçalant Soriano-Montagut
Anna Sàez
LLEIDA

L’any que acabem de deixar enrere ha tingut un
darrer trimestre força mogut. I no tan sols en el panorama polític, sinó també associatiu. Quan Xavier
Eritja, que des de feia dos
anys presidia Òmnium
Cultural Lleida-Ponent va
presentar-se com a cap de
llista d’ERC a les eleccions
generals del 20 de desembre, automàticament va
haver de deixar el càrrec a
l’entitat, perquè així ho
preveu el reglament d’Òmnium. “Els nostres estatuts són molt clars: un càrrec polític no pot formar
part de la junta”, explica
Rosa Gimeno, vicepresidenta d’Òmnium Lleida.
“El cas de Xavier Eritja ha
estat el mateix que el de
Muriel Casals, que en presentar-se per Junts pel Sí a
les eleccions del 27-S també va haver de deixar el
càrrec.”
Rosa Gimeno és qui ha
assumit les tasques de
presidenta de manera
transitòria. “Ja teníem
previst de convocar assemblea a principis d’any,
de manera que no hem volgut precipitar unes eleccions i per això m’he fet
càrrec de la presidència
durant aquest període”,
però ella se sent més còmoda en la gestió, de manera que no es presentarà
al càrrec.
Una candidata
A mig gener es convocaran els socis que tindran,
com a mínim, una candidatura per votar. “Estem
contents, perquè costa de
trobar gent que vulgui assumir la responsabilitat
de passar al davant”, subratlla i “una sòcia ja ha manifestat la seva voluntat de
presentar-se”. Xavier Eritja, que ara és diputat per
ERC al Congrés, assegura

Òmnium i l’ANC van promoure la protesta contra el pacte del PSC i C’s a la Paeria ■ J. F.

Gemma Mestres, nova coordinadora de l’ANC Lleida

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

També ha estat un desembre
de canvis en la sectorial territorial de Lleida-Segrià de
l’ANC. Dolors Ciutat va anunciar a l’octubre la seva intenció de deixar el càrrec de coordinadora de l’entitat i es va
endegar un procés d’eleccions que va culminar amb
l’elecció de Gemma Mestres
el passat dia 15 de desembre,
si bé el relleu no va ser efectiu
fins al dia 30. “S’havia de renovar la junta i, per tant, calia
cobrir les vacants de coordinador, tresorer i secretari”, explica Mestres. “Vaig fer un
pas endavant i vaig decidir
presentar-me a les eleccions,

especificant que ho feia per
cobrir el lloc que més convingués.” La nova coordinadora
de l’ANC subratlla que donava per fet que en cas de sortir
escollida li donarien el càrrec
de secretària o tresorera “per
la meva formació [és diplomada en empresarials] i per
la meva trajectòria a la Federació Catalana del Voluntariat
Social”. Mestres assegura
que l’ANC és ara “més necessària que mai” perquè “tot i
trobar-nos en un moment de
desànim en què el procés
sembla aturat”, cal que des de
la societat civil es vetlli perquè “es respecti el mandat

democràtic que va sortir de
les urnes el 27-S”. En clau local, Mestres es planteja com
a primer repte resoldre un
problema logístic: “Hem de
buscar un espai per reunirnos.” Fins ara, s’utilitzava un
local propietat de l’anterior
coordinadora. “Encara que
les eleccions se celebressin el
15 de desembre, fins al dia 30
no vam fer el relleu efectiu, així que ens hi posarem passat
festes”, assegura.
L’ANC Lleida té uns 500
socis i en els darrers temps
ha aconseguit mobilitzar milers de persones per la independència.

que el moment polític actual ha fet que molta gent
del món associatiu hagi fet
el salt a les llistes electorals “i això ha provocat

que hi hagi hagut més canvis dels que són habituals
tant a nivell local com nacional”, diu en referència
al relleu al capdavant de

l’ANC i d’Òmnium Cultural arran del compromís
polític de Carme Forcadell
i Muriel Casals amb Junts
pel Sí.

En paral·lel, l’Ateneu
Popular de Ponent, una de
les associacions culturals
amb més pes tant per trajectòria i història com per
volum de socis, ha acabat
l’any amb canvis. Miquel
Àngel Soriano-Montagut
continua encapçalant els
1.400 socis de l’entitat, però en l’assemblea celebrada a finals d’any en què
s’havien de renovar diversos càrrecs de la junta no
es va presentar ningú per
cobrir-los. “Per sort, ho
hem treballat i hem aconseguit que diferents socis
s’acabessin implicant en el
projecte i ara només tenim vacant una vicepresidència segona”, subratlla.
D’aquesta manera, l’associació nascuda amb el moviment veïnal que als anys
setanta va aconseguir que
el popular Clot de les Granotes (oficialment, plaça
de la Constitució) fos un
espai públic, enceta el
2016 “amb total normalitat” després d’haver aconseguit cobrir els altres càrrecs. Soriano-Montagut,
que també havia presidit
l’Orfeó Lleidatà, afirma
que haver consolidat
l’equip garanteix afrontar
un any “que pel moment
que viu el país s’intueix
apassionant” amb l’Ateneu al cent per cent i amb
Montserrat Torres com a
vicepresidenta primera.
En deu mesos tocarà renovar la junta de l’Ateneu
altre cop i, aquesta vegada, el càrrec que caldrà
sotmetre a votació és el de
president. Soriano-Montagut deixa la porta oberta
a la continuïtat. “De ganes, en tinc moltes”, assegura, convençut que la societat civil encara haurà
d’implicar-se més en el
procés.
I aquests canvis també
han coincidit amb el relleu
de Dolors Ciutat al capdavant de l’ANC-Lleida (vegeu text de sobre). ■

SOCIETAT

Sense rastre
de Joan Altisent
a Almacelles
Unes 400 persones van participar, ahir al matí, en una batuda per intentar localitzar
Joan Altisent, desaparegut
des del 22 de desembre a Almacelles. La recerca s’ha centrat en un perímetre de dos
quilòmetres al voltant del centre assistencial on residia, ja
que l’home, de 48 anys, pateix
un ictus. Els últims dies, la recerca s’havia centrat en altres
localitats com ara Agramunt o
les Borges Blanques, des d’on
s’havien rebut trucades alertant que havien vist una persona amb les característiques
d’Altisent. Jordi Fadurdo, sotsinspector en cap de la unitat
d’investigació dels Mossos al
Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell,
ha explicat que no s’ha trobat
cap rastre del desaparegut ni
tampoc objectes o roba que
facin pensar que l’home havia
estat per Almacelles. La investigació es replantejarà per
centrar la recerca en altres indrets encara per determinar.
Els voluntaris han arribat de
diverses localitats de Lleida i
també d’Igualada. ■ ACN

SOCIETAT

Troben un home
mort en una
sèquia a Lleida
El cadàver d’un home va aparèixer, ahir a primera hora de
la tarda, surant en una sèquia
del costat de l’hotel restaurant Fonda Nastasi de Lleida,
a l’avinguda Alcalde Rovira
Roure. Els Mossos d’Esquadra
van rebre l’avís a les 15.20 h i
fins al lloc dels fets s’hi van
desplaçar agents de la unitat
territorial d’investigació i de la
policia local i efectius dels
Bombers de la Generalitat.
Després de treure de l’aigua el
cos sense vida de la víctima,
es va comprovar que no tenia
signes de violència evidents.
Amb tot, la policia no descarta cap hipòtesi, que hi hagués caigut accidentalment
o que l’haguessin tirat intencionadament. L’home, d’uns
60 anys, el va trobar surant
el jardiner de la Fonda del
Nastasi. A falta de confirmació de les causes de la mort i
de la seva identificació, es
descarta que sigui Joan Altisent. Els Mossos d’Esquadra
han obert una investigació
per aclarir les causes exactes de la mort. ■ ACN

