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Els drets humans 

Sr. Director: 
El 10 de desembre se ce

lebra el Día Universal dels 
Drets Humans. Aquesta jor
nada commemora l'aprova
ció de la Declaració Universal 
deis Drets Humans (DUDH) 
per l'Assemblea de les Naci
ons Unides. 

Alllarg de la historia, per
sones d'arreu del món han 
lluitat per defensar els seus 
drets davant de governants 
que abusaven del poder. 

Els drets humans són uns 
drets basics que tenim els hu
mans per tal de garantir que 
tinguem una vida digna i al 
mateix temps protegir-nos 
contra les injustícies. Són una 
part essencial de les perso
nes per aconseguir la pau i la 
igualtat. 

El canvi climatic i la pande
mia són dos clars exemples de 
crisis humanitaries que visibi
litzen la pobresa, augmenten 
les desigualtats i provoquen 
una discriminació més marca
da. De manera que no podem 
perdre ni un minut. Ara més 
que mai s'ha de treballar per 
salvar vides i denunciar les 
desigualtats. 

"La construcció d'un món 
solidari, sense injustícies ni 
violencia, només és possi
ble si totes les nacions i tots 
els individus ens esforcem a 
promoure, arreu del món, els 
drets i les llibertats d'aquesta 
Declaració.'' 

, 
COL· LABORACIO 

LA CARTA DEL DIA 

Agra·iment al personal sanitari 
SR. DIRECTOR: 

El18 de novembre passat van ingressar la 
nostra marea l'UVI de !'Hospital Universi
tari Santa Maria de Lleida, amb un pronostic 
molt greu. Tot i així amb la seva fortalesa, 
les cures i l'amor de tot l'equip de l'UVI va 
sortir endavant per poder-la pujar a planta 
al mateix hospital. 

ma, la paciencia i les bones paraules que han 
t ingut sempre per a ella. Així dones, tant 
nosaltres com el nostre pare i ella, l'Elvira, 
només tenim paraules d'agrai:ment per a 
tots aquests professionals de l'UVI i de la 
planta on esta. 

Encara queda camí per fer fins que es 
recuperi al l OO%, pero volíem agrair-vos 
aquesta tasca incondicional que feu. A la segona planta ens hem trobat també 

amb un equip de metges, infermeres, zela
dors, neteja ... que l'han cuidat perque cada 
dia vagi a millor. 

No parlero només de l'administració del 
medicament quan toca, sinó del tracte hu-

Cal agrair també la feina ben feta i la rapi
desa amb que van actuar Emergencies TSC 
Tremp i Urgencies de !'Hospital de Tremp, 
va ser crucial perque tot acabi bé. 

(Adaptació del Preambul 
de la Declaració.) 

BIEL MONTAGUT MATEU 
lR DE BATXILLERAT 

Tots els éssers 
humans neixen 
lliures i iguals en . 
dignitat i drets 
Sr. Director: 

Últimament ens adonem 
que els drets humans no s'es
tan complint bé, per aixo no
saltres, alumnes de l'Institut 
Marius Torres, venim a parlar 
sobre aquest tema. 

Moltes gracies a tots! 

FAMILIA GONZALEZ-ALEGRE 

Els drets són una condició 
humana per la quallluitem 
día a día, pero és una tris
tesa que hi hagi normes per 
complir, ja que ens milloren 
la vida. Els drets humans són 
condicions que hem de tindre 
com el nostre no m, pero aixo 
no passa encara a tot arreu. 

1 és molt trist esperar vint
i-cinc, quaranta, cinquanta i 
fins a cent anys perque per fi 
es compleixi aquella condició 
i encara hi ha gent que hi esta 
en contra d'elles. Pero a poc 
a poc estem veient la llum, i 
encara que ens falti molt per 
fer estem molt millor que fa 
cinquanta ~nys. 

Tot individu té dret a la vi
da, a la llibertat i a la segure
tat de la seva persona. Tenint 
en compte que les persones 
som lliures i iguals, la qual co
sa implica no estar subjectes 
a cap tipus de discriminació, 
a més se'ns ha de g~rantir el 
dret a la vida, a la nostra pro
pia llibertat i a la seguretat. 

En aquest sentit, cal preci
sar la importancia del paper 
de l'Estat coma forma polí
tica gairebé planetariament 
estesa així com ~1 paper de 
la societat civil. Es l'Estat o 
la institució competent l'en
carregada de garantir la vida, 
la.llibertat i la seguretat dels 
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seus ciutadans. I aixo no jus
tifica o no ha de ser acceptat 
com a motiu de justificació 
per a emprar metodes re 
pressius que limitin o anul
lin les llibertats,o drets dels 
quals gaudim pel sol fet de ser 
éssers humans. En algunes 
ocasions l'Estat no és capac;: 
d'assegurar aquests mínims 
elements, sinó que a més és 
un agent implicat activament 
en atemptats contra la vida, la 
llibertat i la seguretat a través 
de la practica d'execucions 
extrajudicials i arbitraries, 
tortures, escorcolls i deten
cions iHegals, etc. 

Els drets humans són drets 
quan no discriminen els és
sers humans perla seva na
cionalitat, color de pell, sexe 
o altres condicions. Gracies 
als drets humans les persones 
poden tenir llibertat, lliber
tat d'expressió, de viure de 
manera igualitaria, de v iure 
millor, etc. 

La declara ció dels drets hu
mans consisteix en 30 articles 
perque tothom tingui els ma
teixos drets. Alguns drets dels 
ciutadans són: Ser lliures de 
discriminació. Ser lliures de 
tortura. Dret a viure. Que tot
hom tingui una nacionalitat. 

La dels infants consisteix 
en 10 articles, alguns dels 
quals són: Dret a la salut. Dret 
a l'educació. Dret a la protec
ció. Dret a jugar i divertir-se. 

AIDA HERNANDEZ, CHANTAL 
SANCHEZ 1 XIAO HUI ZHANG 

ALUMNES DE L'INSTITUT MARIUS TORRES 

Restauració lleidatana: tradició i sirnbiosi 
FRANCESC XAVIER 

PRODUCTOR 1 AMIC DE LA RESTAURACIÓ 

LA RESTAURACIÓ és un sec
tor importantíssim en l'eco
nomia del país. Transforma, 
consumeix recursos i produc
cions alimentaries, prestigia 
amb el seu taranna i el bon 
fer més enlla deis seus límits 
mundialistes i exporta con
tagiant i fent taca d'oli Mbits 
alimentaris de la seva cuina i 
productes elaborats. 

Al segle passat, a la de cada 
deis 50, la restauració tenia 
assentaments molt concrets 
sobre les vies de comunicació. 
Centrant-nos en el territori i 
sobre l'N-II, podríem fer para
da i fonda en paradors-restau
rants significatius: El Hostal 
del Ciervo, en ple Monegros; a 
Fraga, El Casanoves i Galícia; 
entrant a Lleida, el Jamaica 
i el Palermo, i a la sortida el 
Condes d'Urgell; a Tarrega, 
!'Hostal del Carme, i a la crui:
lla de províncies, el conjunt de 

la Panadella. Punts de repos i 
de parada dels cotxes de línia, 
de Seats 1.500 i 600. Una res
tauració de ruta de carretera, 
de bon servei i que recordem 
amb certa nostalgia. A Lleida, 
establiments de bon menjar i 
de trabada fruitera, el Clavé, 
La Vasca, Cal Lluís i celebra
cions La Masía; traslladat al 
Merco, neix La Huerta, del 
bon ·Botargues, amb brasa i 
caragols, La Dolceta, al camí 
de Monteada, Callarriba, el 
Nenet, on fan menjar d'hor
ta, vi amb porró i bota al sol, 
posen la brasa i la llauna amb 
una cuina natural de proximi
tat per a tots els urbanites. 1, 
per arrodonir, del65 al 75, el 
Molí de la Nora amb l'Angel 
Moncusí i esposa, fan una car
ta d'ultraqualitat pera amants 
del marisc, d'elaborats fogons, 
amb un tracte acurat d'un An
gel conseller que posava al plat 

el que ell volia per al comensal 
més exigent i que s'alliberava 
al seu tros de Juncosa, on sen
se forquilles ni ganivets gaudí
em de la brasa sota els olivers: 
es mereix un bon i permanent 
record. 

Entren a la restauració nous 
actors, innovadors amb men
talitat empresarial. Pepito Lla
donosa fa de la restauració i 
esplai un món que travessa 
províncies. Mario Duran i Mi
randa renoven la Dolceta; peix 
i marisc gallees aterren al Car
balleira; gent jove, la Merce i 
l'Isidre posen la brasa i calc;:ots 
davant del Segre. Passem se
gle i carrers i places s'omplen 
d'oferta variada i qualitat, i 
Lleida esdevé un destí gas
tronomic de cargols, tradició 
i escalivades al qua! no falten 
restauradors com l'Amadeo 
Blanch, que ens aproxima als 
millors fruits costers de mar, 
a l'acollidor Caravista. 

Hi ha restauradors que en
alteixen pobles i que els fan 
fita aconsellable, en tenim 
uns quants. El racó de Sarro
ca, simpatica cuina casolana, 

La Moca a Linyola ambla seva tall de possibilitats que ens 
cassoleta de tros, Cal Boira a ofereix la restauració lleida
Bell-lloc, El Colorní de Santa tana, que té el reconeixement 
Coloma de Queralt o La Mare de la gent de proximitat i de 
de la Font a Solsona, el Res- la gent de més enlla, per tant 
quitx a Golmés-Mollerussa, Marc Cerón, fill del Pul, amb 
més tot un seguit que inviten el qui vaig compartir mili a 
a coneixer la província, ca- Gardeny com a Alférez de 
dascun d'ells amb un segell de Complement. No ens hem de 
proximitat i tracte hospitala- sentir defraudats, els millors 
ri, i regentats per mestresses avaluadors som els de casa, 
cuineres que han trobat con- que gaudim de l'hospitalitat i 
tinui:tat i relleu amb veritables simpa tia i del que són capac;:os 
professionals. • de fer amb els productes del 

El reconeixement que cal camp, de la mar i la ramaderia. 
fer a tots els professionals de Pero sempre cal afegir un 
la restauració es fa pales amb "pero" per la manca de peres, 
el guardó d'Estrella Michelín préssecs, pomes i fruita,de ca
a tres graos professionals in- sa als menús i cartes. Es una 
novadors i cercadors de cui- assignatura pendent de bona 
na imaginativa. El Joel i la M. part de la restauració, la fruc
Angels de La Boscana, refi- ticultura lleidatana necessita 
nament amb un marc incom- la col·laboració i complicitat 
parable; el Xixo al Malena de per millorar el consum, amb 
Gimenells entre presseguers fruita de temporada madurada 
i pomeres, i Els Fogons de a l'arbre coma opció de país 
Sort, amb cuina del Pallars. peral gaudi del comensal, sens 
1 als quals, de segur, podríem dubte seria una bona simbio
afegir-hi algun més que els si entre dos sectors, pagesia 
esmentats. i restauració, sobre els quals 

Ens hem de sentir contents compta bona part de l'econo
de poder gaudir d'un gran ven- mia lleidatana. 

rcolomina
Resaltado
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RECURSOS HÍDRICS 

Les pluges allunyen l'amena~ de 
tancar cinc centrals hidroelectriques 
Endesa ho va plantejar a Mequinensa, Talarn, Escales, Gavet i el Pont de Montan yana 
perla sequera 11 Els pantans guanyen reserves arran de les últimes precipitacions 

MARIA MOLINA 
1 LLEIDA 1 Les pluges dels últims 
dies han fet guanyar reserves 
als embassaments de Lleida, 
la qual cosa allunya l'amenac;a 
de tancament perla sequera de 
cinc centrals hidroelectriques: 
les de Mequinensa, Sant Antoni 
i Escales, així com les de Ga
vet i el Pont de Montanyana, 
més petites (vegeu SEGRE del 
passat 1 de novembre). Segons 
fonts d'Endesa, la previsió era 
tancar-les entre el novembre i el 
desembre si els nivells de les re
serves continuaven disminuint, 
una decisió que s'ha descartat 
ara per ara, ja que la situació 
esta millorant i es preveuen més 
precipitacions. Durant la jor
nada d'ahir es van registrar 16 
litres per metre quadrat a Port 
del Comte, 12,8 a Os de Bala
guer, 12,4 a Vilanova de Meia, 
10 al Montsec, 9,1 a Boí, 8,5 a 
Espot i 6,9 a Oliana. 

La central de Rialb, que ex
plota Acciona, ja va parar l'acti
vitat a finals del mes d'agost pas
sat per J'escassetat de reserves 
al panta. Tanmateix, l'embassa
ment s'ha anat recuperant des 
d'aleshores i ara emmagatzema 
gairebé 32 hectometres cúbics, 
3 dels quals acumulats durant 
la darrera setmana (vegeu el 
desglossament). No obstant, el 
Canal d'Urgell, que es prove
eix d'aquest panta i d'Oliana, al 
Segre, obrira aquest dissabte el 
canal Principal peral consum de 
boca amb una dotació d'll o 12 
metres cúbics per segon. 

El panta de Mequinensa, a I'Ebre, que ha guanyat gairebé 57 hectometres cúbics en una setmana. 

[ - BALAN e; 

Més hedometres cúbics a- Rialb, Canelles i Escales 

L'aigua de boca, prioritaria 
L'amenac;a de tancament de 

centrals per a la producció elec
trica respon a la necessitat de 
deixar prou aigua per atendre 
el consum de boca a poblacions 
i mantenir els cabals ecologics. 
Aquest ús de l'aigua és el prio-

• El panta de Rialb, a la con
ca del Segre, ha guanyat 3 
hectometres cúbics !'última 
setmana i n'emmagatzema 
gairebé 32. Es troba vora el 
8% de capacitat total, que su
pera els 400 hectometres cú
bics. Juntament amb Oliana, 

ritari, seguit dels regadius i el 
consum industrial, segons es
tableix la llei espanyola d'Ai
gües. La campanya de regadius 
va acabar a finals del mes de se
tembre passat i es tornara a re-

COMUNITAT DE REGANTS 
VILAGRASSA RIU D'ONDARA E-25.034.026 

E DICTE 

que actualment acumula 30 
hectometres cúbics, en sumen 
62. Un altre dels pantans on 
ha augmentat les reserves és 
Canelles, també amb més de 
3 hectometres cúbics en una 
setmana. A la mateixa conca 
de la Ribagorc;ana, Escales 

prendre el mes de mar<; vinent. 
Enguany la producció hidroe
lectrica perla sequera s'ha re
duit drasticament a Lleida. A les 
centrals d'Endesa ha baixat un 
14,4% entre els mesos de gener 

COME Re; 

Primer mercat 
d'oportunitats a El presiden! de la Comunitat de Regants de Vilagrassa. convoca a 

tots els usuaris d'aquesta, a la respectiva ASSAMBLEA GENERAL 
que es celebrara al estatge social de la Comunitat, plac;a Majar, 1 de 
VILAGRASSA, el proper dimarts dia 27 de desembre de 2022, a les 
19.30 en primera convocatoria i mitja hora després en segona, si 
no ass1steixen la majoria absoluta de vots de la Comunitat per a 
fer-ho en primera, d'acord amb el següent ordre del dia: 

j Torre~serona 

1. Lectura í aprovació, si escau, de l'acta de l'última assemblea. 
2. Examen i aprovació deis pressupostos de ingressos i despeses 

per l'any 2023. 
3. Canvi de Junta: renovació deis carrecs de tres vocals. 

Data lfmit per a presentació de candidatures a la seu de 
la Comunitat fins el dia 20 de desembre de 2022. 

4. Informe de fa presidencia. 
S. Torn de precs i preguntes. 

, 1 TORRE-SERONA 1 Torre-serona va 
celebrar ahir la primera edició 

recupera nivells amb més de 
42 hectometres cúbics. L'em
bassament de Barasona, que 
proveeix els regs de l'Aragó i 
Catalunya, suma 3,23 hecto
metres cúbics la primera set
mana d'aquest mes i ja en té 
59, el SO% de capacitat. 

i setembre. Si es comparen les 
xifres d'aquest 2022 amb les de 
la mitjana dels últims deu anys, 
el descens és de més d'un 32%. 
Caldria remuntar-se al1989 per 
trobar una producció tan baixa. 
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TURISME 

Tres noves rutes de 
senderisme a les 
Garrigues i Segria 
1 LLEIDA 1 La Diputació ha co
menc;at a senyalitzar tres ho
ves rutes senderistes: Paisat
ges de l'aigua, Paisatges de 
l'oli i Paisatges del Segrúl. 
Sec. La primera transcorre 
per deu municipis del nord 
del Segria; la segona, perles 
Garrigues Altes, i la tercera, 
per Llardecans i Torrebes
ses. El projecte suposa una 
inversió de 383.000 euros i 
compta amb fons Feder. 

EQUIPAMENTS 

Parquing pera 
autocaravanes 
a Baqueira-Beret 
1 NAUT ARAN 1 El parquing de la 
cot a 1 .500 de Baqueira ha 
estrenat un espai per a au
tocaravanes i vehicles cam
peritzats. S'ha habilitat com 
a conseqüencia del veto a 
pernoctar en autocarava
nes al pla de Beret que van 
acordar el Conselh Genera u 
i Naut Atan, en compliment 
qe l'ordenan¡;a d'accés moto
ritzat al medí natural (vegeu 
SEGRE d'ahir). 

POLÍTICA 

Reunions després 
de la rebel·lió a ERC 
contra Nova Tracjusa 
1 LLEIDAI Militants d'ERC a les 
Borges i Juneda es van reu
nir dimecres amb el director 
de l'Agencía de Residus de 
Catalunya, Isaac Peraire, i 
li van exposar la seua oposi
ció que Nova Tracjusa generi 
gas amb escombraries. ERC 
de les Borges amenac;a de 
no anar a les municipals si el 
Govern no s'hi posiciona en 
contra (vegeu SEGRE d'ahir). 

Y1lagrassa, 29 de novembre de 2022 
Justo Minguella i Albareda, presiden! 

1 del mercat d'oportunitats i de 
segona ma. Els visitants van po
der trobar multitud d'objectes, 
com per exemple roba o joguets, 
a preus que van osciHar entre 
1 i S euros. Per amenitzar l'ac
te, hi va ha ver una desfilada de 
vestits de núvia d'epoca cedits 
per veilles. L'ajuntament va as
segurar que, arran de la bona 
resposta del públic, organitzara 
una altra edició el2023. lmatge de la primera edició del mercat de Torre-serona. 
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