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EDITORIAL

La banalització dels riscos de la sida

A

la dècada dels anys 80 quan va començar a estendre’s la plaga de la sida, van
ser moltes les persones que van perdre
la vida, sobretot, perquè com en qualsevol malaltia nova, no hi havia mecanismes farmacèutics per combatre els estralls. Amb el pas dels
anys, els seus efectes continuen esssent greus
–sobretot les seqüeles que se’n deriven–, encara que, afortunadament, no es perden tantes
vides com llavors. Ja en aquell moment i veient
els problemes que generava, la millor medecina que es recomanava era la prevenció i, sobretot, a l’hora d’establir relacions sexuals, ja
que aquesta via era la més ràpida per escampar el virus. La mortandat va provocar una onada de por i una bona part dels casos potenci-

als es van evitar, afortunadament. Ara, un cop
que els efectes que provoca la sida s’han pogut estabilitzar arran dels avenços médics, des
de l’Associació Antisida de Lleida alerten de
la banalització de situacions amb risc perquè
hem de tenir molt en compte que les generacions més joves han sentit parlar dels perills de
la sida, però no tenen la sensació que encara
es tracta d’una malaltia terrible. De fet, i des del
punt de vista estadístic, l’associació adverteix
que les infeccions es continuen produint a un
ritme sostingut; és a dir, en poques paraules,
que no escarmentem prou. Per això, per enèsima ocasió es torna a fer una crida perquè es
tingui el màxim de consciència possible i recordar –sobretot per als qui ho desconeixen– que

conviure amb la sida és una opció que no ens
podem permetre de cap de les maneres.

‘Capità’ Puyol

C

arles Puyol va fer ahir l’anunci oficial de la
seva retirada de la pràctica del futbol. La
trajectòria al Barça ha estat un exemple d’abnegació i professionalitat, que ha de ser un referent per a generacions actuals i futures, igual
que la seva fidelitat, perquè en l’àmbit futbolístic els blaugrana són els únicos colors que ha
vestit a nivell de club. La nau es queda sense
el gran capità, però la tripulació té encara un
repte amb el seu vaixell: dur-lo a bon port dissabte i guanyar la Lliga. Seria l’última copa que
aixecaria Puyol. Un final perfecte.
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Rejuvenece
tu memoria

LES PRIORITATS PER A L’EUROPA SOCIAL

Europa i Lleida/Pirineus
Carles Feixa
Pàmpols
Candidat ICV-EUiA a les
europees per Lleida

E

n un article anterior vaig explicar les raons per acceptar presentar-me com a candidat a les Eleccions Europees. En
aquest exposaré la meva visió d’Europa, les línies prioritàries del programa electoral de la candidatura
que represento, i aquells punts que
més afecten a les terres de Ponent i
del Pirineu. Com vaig dir en el primer acte preelectoral en que vaig
tenir ocasió de participar, aquestes
eleccions europees són, també, unes
eleccions locals. Bona part dels temes que més afecten la ciutadania
es decideixen avui a Europa: la política agrària, la defensa de la competència, la moneda única, les lleis
contra els desnonaments abusius, els
sistemes de protecció i garantia social, els trens d’alta velocitat i rodalies, l’espai europeu d’educació superior, els programes marc de recerca
i innovació en els quals participen
molts companys de la UdL, en són
exemples.
La Convenció Programàtica d’ICVEUiA va aprovar 10 prioritats per a
una Europa social, que es resumeixen en el lema Democràcia o Troika.

La ciutadania
s’adonarà que si
no vol avalar les
polítiques de la
Troika, ha de votar
En relació a la demarcació de Lleida/
Pirineus en destaquem 5:
1. Lluita contra el canvi climàtic.
Implantar decididament una nova cultura de l’aigua a la conca del
Segre, que faci compatible agricultura i sostenibilitat, evitant a tota costa
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el conflicte entre territoris.
2. Dació en pagament, moratòria
dels desnonaments i constitució d’un
parc públic d’habitatges. Lleida té un
alt percentatge de pisos buits, mentre molts ciutadans perden el que tenien. Cal reposar-los dins el mercat
immobiliari, fomentant els lloguer
social i penalitzant les entitats bancàries que no hi accedeixin.
3. Crear ocupació i fomentar un
Green New Deal per a Europa.
Aprofitar la sortida de la crisi per
reformar l’estructura productiva, fomentant l’economia verda i les iniciatives renovadores d’ocupació, aprofitant el potencial de recerca, desenvoluament i innovació que pot oferir

la Universitat de Lleida.
4. Renda garantida de ciutadania.
Com a efecte de l’atur i dels desnonaments, molts lleidatans no tenen
assegurada una renda mínima per
fer front a les seves necessitats i les
de la seva família. Cal establir un sistema d’ingressos garantits que eviti
l’exclusió social.
5. Combatre l’exili juvenil. Pla de
xoc per l’ocupació juvenil. Un miler
de joves lleidatans han hagut de marxar a l’estranger. Cal millorar l’acollida als països de destí, i assegurar un
futur per als que vulguin tornar, utilitzant de forma racional i transparent els recursos per combatre l’atur
juvenil que vindran d’Europa.
Tots sabem que les Eleccions Europees han estat històricament les
que tenen més abstenció. Tinc l’esperança que aquest cop la cosa serà
diferent. Estic convençut que la ciutadania s’adonarà que si no vol avalar les polítiques d’austeritat defensades per la Troika, ha de votar. També per defensar el dret a decidir dels
catalans i catalanes, doncs l’únic partit europeu que l’ha defensat obertament fins ara és el Partit Verd Europeu. En aquestes eleccions pot produir-se un canvi de rumb, i crec que
els qui poden encapçalar-lo –com va
succeir fa deu anys a Espanya després de l’atemptat del 11M– són els
joves.

Refrán: Ojo por ojo y
acabaremos todos ciegos.
Refrany: La millor
paraula és la que queda
per dir.
Cita: “Recordar es fácil
para quien tiene memoria.
Olvidar es difícil para
quien tiene corazón”
(Gabriel García Márquez).
Humor: Una pareja de
enamorados cena en un
restaurante. De pronto, el
hombre desaparece
debajo de la mesa. El
camarero lo ve y le dice a
la señora:
– Creo que su marido se ha
caído.
– No, se equivoca. Mi
marido es el señor que
acaba de entrar en el
restaurante.

