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LES PRIORITATS PER A L’EUROPA SOCIAL

Europa i Lleida/Pirineus

E 
n un article anterior vaig ex-
plicar les raons per accep-
tar presentar-me com a can-

didat a les Eleccions Europees. En 
aquest exposaré la meva visió d’Eu-
ropa, les línies prioritàries del pro-
grama 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 pri-
mer acte preelectoral en que vaig 
tenir ocasió de participar, aquestes 
eleccions europees són, també, unes 
eleccions locals. Bona part dels te-
mes que més afecten la ciutadania 
es decideixen avui a Europa: la po-
lítica agrària, la defensa de la com-
petència, la moneda única, les lleis 
contra els desnonaments abusius, els 
sistemes de protecció i garantia so-
cial, els trens d’alta velocitat i rodali-
es, l’espai europeu d’educació supe-
rior, els programes marc de recerca 
i innovació en els quals participen 
molts companys de la UdL, en són 
exemples. 

La Convenció Programàtica d’ICV-
EUiA va aprovar 10 prioritats per a 
una Europa social, que es resumei-
xen en el lema Democràcia o Troika. 

En relació a la demarcació de Lleida/
Pirineus en destaquem 5:

1. Lluita contra el canvi climàtic. 
Implantar decididament una no-
va cultura de l’aigua a la conca del 
Segre, que faci compatible agricultu-
ra i sostenibilitat, evitant a tota costa 

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, men-
tre molts ciutadans perden el que te-
nien. Cal reposar-los dins el mercat 
immobiliari, fomentant els lloguer 
social i penalitzant les entitats ban-
càries 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, fo-
mentant l’economia verda i les inici-
atives renovadores d’ocupació, apro-
fitant el potencial de recerca, desen-
voluament i innovació que pot oferir 

la Universitat de Lleida.
4. Renda garantida de ciutadania. 

Com a efecte de l’atur i dels desno-
naments, molts lleidatans no tenen 
assegurada una renda mínima per 
fer front a les seves necessitats i les 
de la seva família. Cal establir un sis-
tema 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 mar-
xar a l’estranger. Cal millorar l’acolli-
da als països de destí, i assegurar un 
futur per als que vulguin tornar, uti-
litzant de forma racional i transpa-
rent els recursos per combatre l’atur 
juvenil que vindran d’Europa. 

Tots sabem que les Eleccions Eu-
ropees han estat històricament les 
que tenen més abstenció. Tinc l’es-
perança que aquest cop la cosa serà 
diferent. Estic convençut que la ciu-
tadania s’adonarà que si no vol ava-
lar les polítiques d’austeritat defensa-
des per la Troika, ha de votar. Tam-
bé per defensar el dret a decidir dels 
catalans i catalanes, doncs l’únic par-
tit europeu que l’ha defensat oberta-
ment fins ara és el Partit Verd Euro-
peu. En aquestes eleccions pot pro-
duir-se un canvi de rumb, i crec que 
els qui poden encapçalar-lo –com va 
succeir fa deu anys a Espanya des-
prés de l’atemptat del 11M– són els 
joves.

Carles Feixa 
Pàmpols
Candidat ICV-EUiA a les 
europees per Lleida 

La ciutadania 
s’adonarà que si 
no vol avalar les 
polítiques de la 
Troika, ha de votar

A 
la dècada dels anys 80 quan va comen-
çar a estendre’s la plaga de la sida, van 
ser moltes les persones que van perdre 

la vida, sobretot, perquè com en qualsevol ma-
laltia nova, no hi havia mecanismes farmacèu-
tics per combatre els estralls. Amb el pas dels 
anys, els seus efectes continuen esssent greus 
–sobretot les seqüeles que se’n deriven–, en-
cara que, afortunadament, no es perden tantes 
vides com llavors. Ja en aquell moment i veient 
els problemes que generava, la millor medeci-
na que es recomanava era la prevenció i, so-
bretot, a l’hora d’establir relacions sexuals, ja 
que aquesta via era la més ràpida per escam-
par el virus. La mortandat va provocar una ona-
da 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 po-
gut 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 generaci-
ons 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 enè-
sima ocasió es torna a fer una crida perquè es 
tingui el màxim de consciència possible i recor-
dar –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’ab-
negació i professionalitat, que ha de ser un re-
ferent per a generacions actuals i futures, igual 
que la seva fidelitat, perquè en l’àmbit futbolís-
tic 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 dis-
sabte i guanyar la Lliga. Seria l’última copa que 
aixecaria Puyol. Un final perfecte.

La banalització dels riscos de la sida

EDITORIAL

Fundada l’any 1938

Rejuvenece 
tu memoria

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.
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