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Educació en la 
prevenció de la sida

Sr. Director:
La denominació sida s’aplica 

a la fase final d’una infecció 
d’evolució molt lenta causa-
da pel virus de la immuno-
deficiència humana (VIH). El 
mecanisme de transmissió és 
superposable al del virus B de 
l’hepatitis. Pot transmetre’s:

1. Per contacte directe amb 
sang: drogoaddictes que inter-
canvien xeringues i agulles, 
punxades accidentals, etc.

2. A través de relacions se-
xuals, tant homosexuals com 
heterosexuals.

3. De mare a fill durant l’em-
baràs, en el moment del part, 
en el període perinatal i durant 
la lactància materna.

Les mesures preventives 
constitueixen tant un deure 
com un dret, de tots i per a tots, 
i l’atenció al pacient infectat 
pel VIH ha d’incloure, a més, 
mesures de suport psicològic 
i social. El Dia Mundial de la 
Sida ha de servir, fins que no 
hi hagi una vacuna, per seguir 
treballant la conscienciació. 
Hem de tenir present que és un 
virus agressiu i resistent i que, 
malgrat que s’ha perdut la por 
a morir per aquesta malaltia, 
no s’ha d’abaixar la guàrdia. 
Des de la Paeria s’articulen 
diferents programes i serveis 
centrats en la prevenció i pro-
moció de la salut. També col-
labora estretament amb l’As-
sociació Antisida de Lleida en 
la sensibilització ciutadana, la 
prevenció, la detecció precoç i 
el suport a afectats i famílies. A 
més, es fan accions conjuntes 
dirigides a la població més vul-
nerable de la ciutat per acon-
seguir-ne una plena integració 
social i per alertar sobre con-
ductes de risc. 

Posar fi a la sida només serà 
possible amb petits passos a 
l’entorn més proper. Però tam-
bé adquirint el compromís co-
mú i universal.

DR. XAVIER RODAMILANS DE LA O. 

TINENT D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT 

DE LLEIDA

Adéu a l’amic  
Enric Castells

Sr. Director:
Enric, te has ido en el silen-

cio de un bis en la obra de tea-
tro de tu vida, sin despedidas, 
para no escuchar los aplausos 
de cuantos te hemos conocido.

Te recordaré, amigo Enric, 
como el hombre del maletín, 
un maletín inseparable, siem-
pre lleno de ilusiones y muc-
hos  papeles con anotaciones 
escritas a grandes rasgos, con 
apuntes de festivales y obras 
de teatro de tu TOAR del al-
ma. Con fotografías, hojas del 
diario SEGRE y relaciones de 
personas que hubiesen desta-
cado en la vida leridana para 
distinguirlas con la medalla de 
Gran Persona de Lleida, que 
cada año organizan los Armats 
de Lleida, de que eras compo-
nente de su junta.

Te recordaré por las veces 
que me presentaste en tus fes-
tivales como el Pepe Blanco 
leridano, y porque eras para 
mí una persona siempre dis-
puesta a sacrificar tu tiempo, 
para organizar todo lo que 
fuera positivo para tu ciudad 
y para recaudar fondos para 
los necesitados.

Enric, estoy  seguro de que 
los ángeles de tu cielo han re-
clamado tu presencia para que 
aligeres el mucho  trabajo que 
deben tener con la llegada de 
tantas almas de refugiados, y  
para que les ayudes a hacerles  
felices, organizando como solo 
tú sabías Els pastorets y, cómo 
no, festivales de villancicos de 
Navidad. 

Ahora, con todo el tiempo 
de la Eternidad, espero cuel-
gues tu maletín de una nube 
cualquiera y contemples cómo 
tus amigos van interpretando 
sus papeles de esta obra que se 
llama Vida.

Deseo que el Dios de tus cre-
encias te conceda esta felicidad 
que muchos tenemos la espe-
ranza de encontrar.

JUAN AURELLANO RAMOS. 

COMPONENTE DE LOS ARMATS  

DE LLEIDA

Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes pot trobar-se a 

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Ens ha deixat l’Enric Castells. Per a ell, la 

família, la cultura, la societat lleidatana i, de 
fet, la ciutat de Lleida eren la seva raó d’exis-
tir. Per això, la ciutat perd una de les persones 
que l’han estimat incondicionalment.

Enric Castells ha viscut a fons la vida so-
cial i participativa a Lleida en la seva època 
de joventut i també de maduresa, i la mostra 
la tenim en què la seva presència ha estat 
constant en qualsevol esdeveniment adreçat 
a posar en valor la nostra cultura, el nostre 
patrimoni artístic i popular, així com la Lleida 
espiritual i la solidària.   

Pensar en la petjada d’Enric Castells a Llei-
da ens porta a recordar que va ser un lleidatà 
actiu vinculat a Acció Catòlica,  al Caliu Iler-
denc, a l’Acadèmia Mariana i al Grup TOAR, 
on molts el recordaran per les seves múltiples 
interpretacions, especialment en obres com 
Don Juan Tenorio, entre tantes d’altres. 

Enric Castells també fou escriptor i col·la-
borà en la col·lecció municipal La Banqueta 
en diverses ocasions. Fou coautor d’Història 
del TOAR (1956-1981): Vint-i-cinc anys de 
teatre a Lleida, juntament amb Emili Rei-
mat, i també de l’obra dedicada a descriure la 
cavalcada de Lleida 75 anys de la cavalcada 
de Reis Mags de Lleida, juntament amb Joan 
Bellmunt. En la mateixa col·lecció municipal 
va glossar la història dels Armats de la Sang 
de Lleida amb l’obra 50 anys dels Armats de 
la Sang a Lleida. En aquest darrer llibre, ell 
mateix manifestava la il·lusió que li va fer ser 
armat de la Sang i formar part d’una de les as-
sociacions amb més tradició a la ciutat: “Tants 
i tants amics i lleidatans vam anar d’armats 
Divendres Sant a la processó. Sempre era 
l’últim de la dreta, lo Pacheco era l’últim de 
l’esquerra, i hi vaig anar prop de vint anys. 
El meu fill Josep també va ser armat”.

En la seva trajectòria destaca també la seva 
vinculació a la premsa local (Labor, Ciudad,  
Diario de Lérida, La Mañana i SEGRE, entre 
d’altres), on va exercir diverses responsabi-
litats i on encara col·laborava.

La cultura a Lleida, especialment la refe-
rent a les arts escèniques i al teatre amateur 
en particular, deu a Enric Castells la seva 
passió per la difusió d’aquest art i la voluntat 
de fer-ne pedagogia entre els aficionats. El 
seu tarannà incansable va fer possible que 

moltes obres veiessin la llum. Per aquesta 
continuada voluntat de difondre el patri-
moni de Lleida i de donar a conèixer per 
mitjà de publicacions la seva corresponent 
història gràfica, l’ajuntament de Lleida el va 
reconèixer amb la Medalla de la Paeria al 
Mèrit Cultural l’any 2013. Puc certificar i em 
quedarà sempre al cor la il·lusió amb què va 
rebre la distinció i l’emoció que vàrem tenir, 
pròpia de dos amics, quan l’un imposa una 
distinció a l’altre.

Trobarem a faltar les seves contínues pro-
postes i idees i la seva estima per una ciutat, 
Lleida, que avui ha perdut un lleidatà il·lustre 
–com ell va titular la seva col·lecció de perfils 
de lleidatans i lleidatanes–, que ho va ser, 
sobretot, perquè va contribuir a fer créixer 
Lleida culturalment implicant-hi una àmplia 
xarxa de persones del que avui anomenen so-
cietat civil, per mitjà de les seves iniciatives.

Ara s’havia pres amb una especial il·lusió 
la celebració de l’Any Granados. Era, com 
en tantes coses, un encantador corcó: “Ar-
ribarem a temps? Farem Goyescas escenifi-
cada? La podem fer amb grans intèrprets de 
Lleida i no serà molt cara…”, em deia dia a 
dia. Gaudia de la pertinença a la Comissió 
Granados i n’era un dinamitzador. 

Durant la seva prolífica vida participativa 
a la ciutat, hi ha una associació que va contri-
buir a impulsar que em consta que era de les 
que més il·lusió li feien: l’Associació d’Amics 
dels Reis Mags. La seva vinculació, durant 
molts anys, a aquesta festivitat era per a ell 
un orgull i el seu entusiasme l’encomanava 
als nous membres de l’entitat. El dia de Reis 
a Lleida resta orfe a partir d’ara d’un dels 
seus protagonistes, un veritable amics dels 
Reis Mags que il·lusionava tota la cabalgata 
(sempre l’havíem anomenat així) i que els 
nens i nenes miraven bocabadats. Va dur 
tota la vida aquesta amistat al cor.

El seu dia a dia incloïa els frarets, que era 
el seu lligam amb el cel. “En faràs la lectura? 
Creus que en sortirem, d’aquesta? Cap a on va 
el país?”. Teatre-música-cinema-política-tra-
dició-comunicació-religió i Lleida, sempre 
Lleida, eren els temes d’un gran conversador. 

Gràcies, Enric, per la teva estima per Llei-
da. Saps que molts lleidatans et trobarem a 
faltar en el nostre dia a dia. 

Descansa en pau.

ÀNGEL ROS. ALCALDE DE LLEIDA

En record d’Enric Castells

EL PASSAT 29 de novembre, 
El País publicava una enquesta 
d’intenció de vot en les pròxi-
mes eleccions generals del dia 
20. De totes les dades publi-
cades, n’hi va haver una que 
em va cridar poderosament 
l’atenció. La pregunta era: 

“Imagini que som a 21 de de-
sembre. Com se sentiria vos-
tè si el guanyador d’aquestes 
eleccions fos...?”. 

La resposta era d’un 47% 
que es mostrava esperançat 
amb la possibilitat que Ciu-
tadans guanyés les eleccions 

davant un 43% i 61% que es 
mostraven preocupats per-
què fossin d’altres els partits 
guanyadors. Per als que hem 
estat en aquest projecte polític 
pràcticament des dels inicis, 
aquesta reacció és una forta 
injecció de moral. 

El nostre partit, des d’aquell 
llunyà 2006, ha travessat no 
moltes dificultats, sinó que les 
ha travessat totes. En el cas de 
la nostra província, i de la nos-
tra ciutat, han hagut de passar 
nou anys plens de tot tipus de 
circumstàncies, polítiques i 
personals, perquè al final hà-
gim aconseguit representació 
a la Paeria, a la Diputació de 

Lleida, al Consell Comarcal 
del Segrià i al Parlament. El 
recorregut ha estat moltes 
vegades pedregós i solitari, 
però ha tingut la virtut de for-
jar-nos, de fer-nos millors i més 
resistents. 

Tots els càrrecs públics de 
Ciutadans sabem que comptem 
amb un plus de responsabilitat 
afegida. Els nostres votants són 
electors extremament crítics 
que no dubten a canviar el sen-
tit del seu vot si creuen que no 
ho estàs fent bé, i sabem que 
estem permanentment sota la 
lupa en xarxes socials. 

Això és tremendament po-
sitiu per al nostre partit. Tots 

som conscients que hem de 
donar el millor de nosaltres 
mateixos, i que així aquests 
esforços es veuen recompen-
sats a les urnes. Aquest proper 
desembre, Ciutadans pot pro-
tagonitzar un moment històric: 
aconseguir representació en 
totes les institucions polítiques 
a nivell de la província de Llei-
da. Ciutadans aporta un pro-
grama reformador, uns eixos 
de treball coherents i sensats, 
i una voluntat de pacte més en-
llà de les ideologies per donar 
solució als problemes que ens 
afligeixen. Però a més, com diu 
l’enquesta, aportem una mica 
més: esperança.

COL·LABORACIÓ

Esperança i il·lusió
ÁNGELES RIBES

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CIUTADANS C’S LLEIDA


