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VOX POPULI

JoanaCapB @JoanaCapBom
«A Telecinco, Robert Martínez és “el entrenador español 
ilerdense de Balaguer”. Al·lèrgia total a la paraula català»

Oliver Rosell @oliveros5
«Umtiti fa que Robert Martínez passi a ser l’entrenador 
català...»

Carlos Alzuria @carlosalzuria
«Lo poble de #balaguer bolcat amb lo Robert!»

Carles Puigdemont @KRLS
«Portem anys dient que la solució només pot ser política, i 
ara ja ho diuen a la Moncloa. Sempre hem dit que 
dialogaríem amb tothom, sense condicions. I hem reiterat 
que el nostre objectiu és viure a la república catalana. Tot 
això és el que ha dit i fet el MHP @QuimTorraiPla»

Indepe o Mort @Indepe_o_Mort
«Abandó. Aquest serà el darrer tuit. Amb la Comissió Bilateral 
de @QuimTorraiPla i @sanchezcastejon no només accepta 
tornar a l’autonomisme sinó que oblida la violència i 
repressió que portem vivint a Catalunya tots aquest anys.»

«A Catalunya els 
independentistes 

practiquen 
l’apartheid i 

l’apaivagament 
amb aquesta gent 

no existeix»

S. S. de Santamaría

Candidata a liderar el PP i 
exnúmero 2 del Govern

Plusvàlua si hi ha guanys
El Tribunal Suprem ha aportat una mica de llum al galimaties que s’havia creat 
amb les sentències del Constitucional que primer, el febrer del 2017, va anul·lar els 
articles de la llei d’hisendes locals que regulaven l’impost sobre la plusvàlua, que 
grava la transmissió d’una propietat immobiliària per compravenda, herència, do-
nació o usdefruit, perquè no “es pot establir un tribut prenent en consideració actes 
o fets que no siguin exponents d’una riquesa real o potencial”. Després, el maig 
d’aquest any establia que els contribuents no han de pagar aquest impost quan la 
venda no els hagi reportat guanys, obrint la porta a interpretacions maximalistes 
que consideraven nul·la l’aplicació d’aquest impost, fins al punt que alguns jutges 
anul·laven totes les plusvàlues recorregudes. Fins a aquestes sentències, els ajun-
taments aplicaven automàticament el tribut en funció de les bases aprovades i el 
valor cadastral ponderat pels anys que s’ha tingut en propietat, amb la qual cosa 
pràcticament sempre sortia a pagar, encara que per efectes de la crisi s’hagués 
hagut de vendre per menys diners del que s’havia comprat. Amb les sentències del 
TC es va generar un buit legal i la Federació de Municipis i el govern de Rajoy van 
pactar una proposició de llei per regular les plusvàlues que encara està en tramita-
ció. Amb els ajuntaments a l’espera perquè els jutges anul·laven les liquidacions, i 
estem parlant d’un capítol important en la recaptació municipal, perquè a la ciutat 
de Lleida per exemple hi ha pressupostats 6,6 milions d’ingressos per a aquest any 
i el 2015, últim any amb dades, els ajuntaments espanyols van ingressar 2.500 
milions. Ara, el Suprem ha aclarit que qui hagi perdut diners amb la venda d’un 
habitatge no haurà de pagar l’impost, però haurà de demostrar-ho i aportar proves 
que no va obtenir beneficis amb la transacció. I precisa que el contribuent podrà 
oferir qualsevol principi de prova, com per exemple la diferència entre el valor 
d’adquisició i el de transmissió que es reflecteix en les corresponents escriptures 
públiques, que sempre serà més real que el calculat com fins ara partint de la valo-
ració cadastral. L’important en qualsevol cas és acabar amb la inseguretat jurídica 
que existia fins ara i amb la barbaritat que suposava haver de pagar un tribut per 
una operació que havia reportat pèrdues.

EDITORIAL
Havia de ser dels Raiers
EXISTEIXEN MOLTES raons 
per les quals el president Tor-
ra, una vegada que va decidir 
regalar una botella de ratafia a 
Pedro Sánchez, hauria d’haver 
elegit la dels Raiers en lloc de la 
dels Corriols, encara que totes 
dos són fabricades per Licors 
Portet de la Pobla de Segur. En 
primer lloc precisament per ai-
xò, per ser de la Pobla, la po-
blació natal del ministre d’Ex-
teriors i flagell d’independentis-
tes, Josep Borrell. A més, per-
què hi va haver un Josep Borrell 
en els orígens d’aquella fàbrica 
de licors pallaresa –no sé si re-
lacionat amb el ministre– que 
després va passar a mans dels 
Portet, que la continuen gesti-
onant com una de les antigues i 
més exitoses fàbriques de licors 
de Catalunya. També perquè al 
llarg dels últims anys ha rebut 
infinitat de premis –la ratafia i 
també el licor de Cassís– que 
demostren la vigència de l’an-
tiquíssima fórmula utilitzada 
per a la barreja d’herbes aromà-
tiques que constitueixen la base 
de l’apreciat licor. No hauríem 
d’oblidar, en aquesta llarga llista 
de raons que justifiquen l’elecció 
de Portet, la mateixa referència 
als raiers, vella professió de la 
qual sobreviu la festa que cada 

estiu se celebra a la població 
pallaresa i en què el ministre 
socialista va participar. Hi ha 
constància als arxius del Mu-
seu del Raier aquesta fidelitat 
de Borrell a les tradicions de la 
seua vila natal, per molt que no 
sigui ara el veí més popular, al-
menys entre els sectors més ra-
dicals i actius en la reivindicació 
republicana. Poques poblacions 
catalanes poden presumir de 
tenir una imatge tan republi-
cana com la pàtria de la ratafia 
dels Raiers.

JUAN CAL
LA PEIXERA

El president Quim Torra 
hauria d’haver triat la 
ratafia dels Raiers com 
a regal per al president 
del Govern espanyol, 
Pedro Sánchez

Correu electrònic: jcal@segre.com · Twitter: @jcalsegrecom · Facebook: www.facebook.com/juancal1/

Gols, cançons i cassets
FEIA DEURES a la saleta amb 
la ràdio engegada. Em van dei-
xar fer una excepció perquè 
el partit era clau. El seguia en 
aquell radiocasset platejat que 
no sé si mai va encaixar una cin-
ta sense que caigués la porteta 
quan pitjava l’eject. Va durar 
molts anys, com duraven les co-
ses abans. Des d’aquella saleta 
vaig avisar a crits del penal, in-
dignada perquè no ho era. N’es-
tava tan segura com si l’hagués 
vist: ho deia en Puyal. Migueli, 
Schuster i Urruti eren els meus 
herois però, aquell dia, el porter 
va desbancar la resta. Quan va 
aturar el llançament, recordo 
repetir l’“Urruti, t’estimo” cor-
rent amunt i avall del passadís. 

M’agradava el futbol com-
partit amb el pare però no sé 
si tant com per recordar dates 
històriques i fites èpiques. Segu-
rament, si no fos per Puyal, no 
podria reconstruir aquella tarda 
en aquella saleta amb taula ca-
milla i sofà niu de coixins verds. 
Perquè Puyal feia ràdio per a 
tots i tant narrava una jugada 
en un català tan pur que calia 
recórrer al diccionari, com ex-
plicava anècdotes i s’entretenia 
en detalls. 

Quedaria molt bonic dir que 
en aquell moment se’m va des-

pertar la vocació periodística 
però no, tot i que amb la incor-
poració de dones a les narraci-
ons esportives, en algun mo-
ment vaig voler ser Pilar Calvo. 
En tot cas, l’amor per la ràdio sí 
que devia néixer a casa perquè 
no entenc la meua infantesa sen-
se sentir-la. Tan bon punt obria 
els ulls, em donava la benvingu-
da al nou dia. Ella i la mare. La 
banda sonora dels meus matins 
de pocs anys podria ser perfec-
tament: “La de la mochila azul, 
la de ojitos dormilones…”. I qui 
m’ho havia de dir que precisa-
ment la ràdio marcaria els ini-
cis de tota la meua carrera. En 
conservo grans amics, enormes 
aprenentatges i uns quants atacs 
de riure. Sense telèfons mòbils 
ni aparells digitals, amb un Ford 
Fiesta d’unitat mòbil, enlairant 
l’antena amb una mà i subjec-
tant el micro amb l’altra per 
guanyar cobertura quan ni tan 
sols sabia què era la cobertura. 
Empalmant cintes de revox al 
principi i rebobinant cassets més 
tard per acabar tallant àudios a 
l’ordinador. La capacitat d’adap-
tació de la ràdio és insuperable. 
Amb ella hem crescut i en ella 
vivim fent visible l’invisible i re-
al l’imaginari. Cuidem la ràdio, 
és de casa.

ARES ESCRIBÀ I CRUELLS 
TRES VOLTES REBEL

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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Els responsables del Banc d’Aliments de Lleida, ahir durant la presentació de l’Informe 2017.

ÒSCAR MIRÓN

M. CABELLO
❘ LLEIDA ❘ El Banc dels Aliments 
de les Comarques de Lleida 
va atendre l’any passat més de 
12.000 usuaris de la capital llei-
datana, la meitat de les 25.315 
persones que es van beneficiar 
dels recursos del Banc a tota la 
demarcació. Així ho van anun-
ciar ahir el president i el director 
de l’entitat, Joan Ramon Saura 
i Oriol Berenguer, respectiva-
ment, els quals van assegurar 
que “la pobresa urbana s’ha cro-
nificat en una societat en què ca-
da vegada hi ha més contractes 
laborals precaris” i van apuntar 
que, a banda dels nens atesos 
en els casals organitzats per la 
Verge Blanca, aquest estiu se 
serveixen per primera vegada 
esmorzars i dinars del Banc a 
prop de vuitanta adolescents 
en risc d’exclusió social.  

Així mateix, van posar èm-
fasi en l’augment dels aliments 
recuperats, “que redueix el 
desaprofitament de l’excedent 
de les empreses agrícoles i els 
supermercats”. 

En total, durant l’any 2017 
es van captar 1.777.360 qui-
los d’aliments, dels quals un 
50,18% van ser recuperats, un 
23% van ser donacions particu-
lars, i un 26,82% provenen dels 
ajuts de la Unió Europea, que 
segons van apuntar des de l’enti-
tat “ara destina menys recursos 
als Bancs d’Aliments perquè ara 

La meitat d’usuaris del Banc 
dels Aliments, de Lleida ciutat
L’entitat alerta de la cronificació de la pobresa i atén 25.315 lleidatans

SOLIDARITAT BALANÇ

hi ha més acompanyament de 
les famílies en risc de pobresa”.

El Banc dels Aliments de 
les Comarques de Lleida, que 
compta amb 51 voluntaris esta-
bles i tres professionals, va ini-
ciar recentment la transforma-
ció d’associació a fundació per 
“substituir la junta de socis per 
un protectorat de la Generalitat 
que garantirà la nostra transpa-
rència administrativa i encaixa-

rà millor amb el que sempre ha 
sigut el nostre objectiu: ser un 
centre gestor d’aliments per als 
que més ho necessiten”.

LA DADA

12.000
USUARIS DE LLEIDA CIUTAT

El 2017 es van beneficiar prop 
de 12.000 ciutadans de Lleida 
del Banc, la meitat del total.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Quaranta nens participen 
en uns campaments a Rialp 
amb les seues mascotes
El Dog Camp Junior arriba a la quarta edició

ACTIVITATS ANIMALS

Nens realitzant una de les activitats programades amb els gossos.

A. BARÓ / J. HUGUET
❘ RIALP ❘ Els campaments per a 
nens i els seus gossos Dog Camp 
Junior celebren la quarta edició 
a Rialp amb vint inscrits en cada 
un dels dos torns que s’oferei-
xen, el primer de l’1 al 7 de juliol 
i, el segon, del 8 al 14.

Les convivències estan diri-
gides a nens d’entre 7 i 14 anys 
que vulguin saber més sobre 
el món caní. Les tres primeres 
edicions es van realitzar a Cas-
tellcir (Moianès) i aquest any 
canvien la ubicació per l’Alberg 
Les Estades de Rialp.

L’Associació Catalana d’Ex-
cursionisme Caní ACEC 4 Tu-
rons, entitat organitzadora que 
fomenta l’excursionisme amb 
gossos, pretén inculcar valors 

sobre com s’ha d’educar una 
mascota per eliminar compor-
taments incívics o agressius. 
També volen impulsar la creació 
de vincles entre els petits i els 
seus gossos i ajudar a entendre 
la conducta de l’animal. 

Així mateix, un altre dels ob-
jectius és integrar els gossos a 
la societat i garantir una bona 
convivència.

Una de les novetats d’aques-

ACEC 4 TURONS

ta edició del Dog Camp Junior 
és que els nens poden disfrutar 
d’una exhibició i un taller de 
gossos pastors. 

Xarrades i jocs
A més, diferents ponents de-

senvolupen diverses master-
class sobre veterinària, primers 
auxilis, modificació de la con-
ducta i nutrició canina.

La metodologia més destaca-

da que s’utilitza als campaments 
són els jocs, a causa dels bons 
resultats que presenten tant en 
els nens com a les seues masco-
tes. També treballen amb valors 
com el respecte, l’empatia o la 
confiança.

Els participants realitzen ac-
tivitats d’agilitat, habilitats ca-
nines, rastreig i salvament aquà-
tic i esports com senderisme, 
caiac o trèquing aquàtic.

LA NOVETAT
En aquesta edició, els          
nens poden disfrutar          
d’una exhibició i un taller 
de gossos pastors

A punt el Festival 
de Senderisme  
de la Vall Fosca

LLEURE

❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ L’ajun-
tament de la Torre de Cap-
della posa en marxa demà 
la tercera edició del Festival 
de Senderisme de la Vall 
Fosca, que fins diumenge 
oferirà multitud d’activitats 
lúdiques. La jornada comen-
çarà amb una observació a 
les estrelles a més de 2.000 
metres d’altitud, que es durà 
a terme a l’entrada per la Vall 
Fosca des del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. 

Així mateix, també el pro-
grama també inclou una vi-
sita guiada per conèixer la 
història hidràulica de la zo-
na i sopars amb productes de 
proximitat.

Troben nous 
indicadors            
del càncer

SALUT

❘ BARCELONA ❘ Investigadors del 
Centre de Regulació Genò-
mica (CRG) a Barcelona han 
desenvolupat un nou mètode 
per identificar sistemàtica-
ment gens que contribuei-
xen al risc de tenir càncer 
hereditari. 

“El nostre mètode compu-
tacional utilitza la idea clàs-
sica que els gens cancerígens 
necessiten dos alteracions 
per donar lloc a la malaltia. 
Això ens permet identificar 
sistemàticament aquests gens 
a partir de conjunts de dades 
genòmiques sobre càncer ja 
existents”, va explicar ahir 
el científic Icrea Ben Lehner, 
líder de l’estudi.

Analitzen la 
qualitat de l’aire 
de Barcelona

MEDI AMBIENT

❘ BARCELONA ❘ Més de mil estudi-
ants i professors de Madrid i 
Barcelona aprendran a iden-
tificar els líquens i a conèixer 
la seua sensibilitat a la con-
taminació per crear un mapa 
del seu districte que servirà 
per constatar la qualitat de 
l’aire de la zona. Durant el 
pròxim curs, uns trenta grups 
de secundària aprendran que 
les espècies de líquens que 
creixen en els arbres de la 
ciutat indiquen els nivells 
de contaminació de l’ai-
re, sabran quantificar-los i 
identificar-los i organitzaran 
sortides per fer, entre tots, 
els mapes dels líquens de les 
dos capitals.

cfarre
Resaltado


	1531377919CATALA

