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Fidel Castro: gran 
referent històric

Sr. Director:
Se n’ha anat Fidel Castro, 

president de Cuba durant dèca-
des. Tot un referent històric de 
lluita, un líder culte, carismàtic 
i decidit, amb les seues llums i 
ombres, errors humans per es-
tar impedit per circumstàncies 
adverses creades per enemics 
contra els quals no pot posar-se 
l’altra galta per sobreviure. Tot 
un exemple inspirador sense el 
qual avui no s’explicarien les 
lluites ni la història i l’esdeve-
nir de l’Amèrica Llatina i part 
del món. 

La vida és limitada i ningú 
viu eternament, però pot dir-se 
que Fidel Castro va aconseguir 
en vida gairebé tots els seus ob-
jectius: portant a Cuba els seus 
èxits en sanitat, solidaritat, 
ecologia, esport, seguretat o 
educació, va fomentar l’eman-
cipació d’àrees mundials, va 
ajudar a establir les bases per 
a la pau a Colòmbia després 
d’anys de guerra, va estrènyer 
els llaços amb l’Església (per la 
lluita contra la desigualtat com 
a nexe comú), va aconseguir 
nous aliats i va reprendre les 
relacions diplomàtiques amb 
els EUA i més flexibilitat en 
les visites a l’illa, etc. 

Però no va poder veure la 
devolució de Guantánamo ni 
l’aixecament del bloqueig eco-
nòmic imposat pels EUA i els 
seus lacais, sense el qual s’hau-
rien permès millors condicions 
de vida per a la gent (per no 

interessar el triomf de models 
alternatius al capitalisme), 
constatant així mateix com un 
poble no doblegat davant d’ad-
versitats i sense renunciar als 
seus principis ni dignitat acaba 
triomfant, i més encara quan 
l’humanisme s’obre camí. Fidel 
i el poble cubà han mostrat una 
enorme capacitat de supervi-
vència després de la pèrdua 
dels seus aliats eventuals del 
bloc soviètic i d’adaptació a un 
medi hostil. 

Només la naturalesa li ha 

guanyat la partida a Fidel, 
com finalment ens la guanya 
a tots nosaltres sense distin-
ció, encara que (distingint aquí 
l’oposició moderada i l’emigra-
ció patriòtica) hi hagi sectors 
inhumans de l’exili extremis-
ta que celebrin cruelment la 
mort d’un ésser humà bavejant 
la seva ràbia i impotència per 
no poder vendre Cuba i el seu 
poble, considerant tota con-
cessió mínima massa permis-
siva, demanant continuar amb 
l’embargament econòmic sense 

importar el sofriment popular, 
perquè, com cantava Carlos 
Puebla, pensaven tirar el po-
ble a patir i continuar jugant a 
la democràcia (la seva, la del 
capital amb els diners com a 
única pàtria), fins que “en eso 
llegó Fidel y mandó a parar”. 
I ara, en aquestes se’n va anar 
Fidel, enmig del vent imperi-
al que continua bufant sobre 
les turbulents aigües del mar 
de la geopolítica mundial, de-
mostrant que el patriotisme és 
el més gran enemic del gran 

capital. Ara Fidel, les seves 
idees i el seu exemple històric 
pertanyen a l’eternitat. 

Però no tot està escrit, per-
què cada llavor conté la pro-
mesa d’una flor. I serà la his-
tòria qui li farà justícia. Una 
història que, com ell va dir, 
l’absoldrà. 

Desca ns i  en pau .  F i n s 
sempre, Comandante! No 
t’oblidarem!

TONI YUS PIAZUELO. TÀRREGA

Original inauguració

Sr. Director:
Torre-serona és un poble pe-

tit molt proper a Lleida capital 
on la seva gent és molt treba-
lladora, pionera i sobretot aco-
llidora. Invertir a Torre-serona 
és sinònim d’èxit, ja que es pro-
cura ajudar els emprenedors. 

Ara, fa uns dies, es van in-
augurar les obres d’ampliació 
de l’ajuntament. Les obres, 
que han quedat extraordinà-
riament bé, han consistit en 
l’ampliació de l’edifici amb 
noves dependències que faci-
litaran més prestacions i mi-
lloraran la qualitat de vida de 
tots els seus habitants. Tot això 
ha estat possible gràcies a l’ex-
cel·lent gestió de l’ajuntament. 
La cerimònia va ser molt nova 
i original, per tal com la inau-
guració va anar a càrrec de tots 
els veïns del poble represen-
tats per persones de diferents 
edats, com així consta a la pla-
ca commemorativa.

FRANCESC SEGARRA TOR.  
TORRESERONA

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

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Enguany commemorem els 25 anys de 

l’Associació Antisida de Lleida. Vint-i-cinc 
anys de lluita contra el VIH/sida a les terres 
de Lleida. Tot i uns inicis difícils, en aquests 
anys ens hem consolidat com l’entitat de re-
ferència a Lleida i comarques en la prevenció 
i sensibilització envers el VIH/sida. Una fita 
que ha estat possible gràcies a totes les per-
sones, entitats i institucions que formen part 
o col·laboren amb l’Associació Antisida de 
Lleida: socis i sòcies, voluntaris i voluntàries, 
junta directiva, treballadors i treballadores, 
empreses, associacions de veïns, vocalies de 
dones, administració i altres organitzacions 
amigues. Gràcies pel vostre suport i enco-
ratjament. Un dels nostres objectius seria 
que l’Associació Antisida de Lleida no fos 
necessària. Però mentre això no sigui una 
realitat, seguirem treballant en els progra-

mes de prevenció i promoció per a la salut 
i en l’atenció integral a les persones. Segui-
rem treballant en la promoció d’accions de 
prevenció, sensibilització i conscienciació 
dirigits a la societat en general i, en especial, 
a col·lectius com dones, joves/adolescents, 
treballadors/es sexuals, homes que tenen se-
xe amb homes i LGTBI, persones privades de 
llibertat, població immigrada, persones amb 
VIH/sida, famílies i professionals. Segui-
rem treballant amb l’atenció a les persones 
fomentant accions i recursos per donar una 
cobertura integral al col·lectiu de persones 
afectades pel VIH i/o la sida i a persones que 
es troben en risc d’exclusió social. Com a 
president de l’Associació Antisida de Lleida, 
encoratjo tothom a sumar-se a les nostres ac-
tivitats com a voluntari o voluntària i també 
a col·laborar amb l’entitat com a soci o sòcia. 
Moltes gràcies per la vostra solidaritat. 

JOAN FIBLA PALAZÓN. PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA

25 anys contra la sida a Lleida

LLEIDA ES def ineix com 
una ciutat inclusiva i un espai 
d’oportunitats, que treballa en 
l’elaboració de polítiques per 
millorar la qualitat de vida de 
les persones en tots els àmbits 
de la societat i per garantir la 
seva aplicació. Fa divuit anys 
que la Paeria va iniciar les pri-
meres accions per eliminar bar-
reres d’accessibilitat i perquè la 
ciutat esdevingui, cada vegada 
més, una ciutat per a tothom. 
En aquests anys s’ha creat l’ofi-
cina tècnica del Pla Local d’In-
clusió, plans locals, el projecte 
del servei municipal de trans-
port adaptat o l’aplicació eAc-
cesible, entre d’altres. El Premi 
Reina Letícia d’Accessibilitat 
Universal, amb què ha estat 
distingit l’Ajuntament de Llei-
da, és un reconeixement que 
referma aquesta tasca continu-

ada per a la millora en aquest 
àmbit i que ens encoratja a con-
tinuar-hi treballant. En el Dia 
Internacional de les Persones 
amb Discapacitat, que se cele-
bra el 3 de desembre, voldria 
parlar de la diversitat, i no de 
les discapacitats, com a terme 
inclusiu que tots plegats hau-
ríem de fomentar socialment. 
Quan en una societat existei-
xen col·lectius que presenten 
característiques específiques, 
especialment amb limitacions 
físiques, psíquiques o sensori-
als, es fa més evident que cal 
reflexionar sobre les condici-
ons de tots els ciutadans i les 
ciutadanes i concretar i prote-
gir els seus drets fonamentals. 
Hem de ser conscients de les re-
alitats que ens envolten i, entre 
tots, avançar cap a una societat 
que elimini obstacles i conflu-

eixi en un escenari d’igualtat. I 
ho hem de fer de manera trans-
versal i amb la col·laboració 
institucional i de les entitats 
que, com hem fet fins ara, hi 
creiem com l’aposta per un pre-
sent i futur socialment més just. 
Les accions de sensibilització i 
pedagògiques són un àmbit en 
el qual incidim, sobretot amb 
els infants, perquè quan crei-
xin assoleixin un grau òptim de 
maduresa com a persones i com 
a membres actius d’una societat 
que afavoreixi la igualtat de 
les persones independentment 
del gènere, l’origen i les dife-
rències personals. Un exemple 
el tenim amb la gimcana Viu 
les discapacitats, que permet 
els alumnes posar-se en la pell 
d’una persona amb discapacitat 
perquè experimentin en prime-
ra persona sobre les dificultats 
en l’activitat diària. Una altra 
proposta, que posem en mar-
xa aquest any, és el concurs de 
fotografia Lleida, ciutat acces-
sible, on busquem que a través 
de la imatge els infants ense-

nyin com trencarien barreres 
de la societat, físiques o senso-
rials. Amatent a l’evolució dels 
recursos i al buit que hi havia 
a la ciutat en aquest sentit, la 
Paeria va crear fa un any una 
guia online, integrant les dades 
i la informació útil per als pro-
fessionals del camp social i per 
a la ciutadania, posant al seu 
abast els serveis que fomenten 
la seva autonomia personal. 
Aquesta és una eina viva que 
s’actualitza i es nodreix trans-
versalment d’altres regidories 
i administracions i que també 
té en compte els suggeriments 
que s’hi fan. L’Ajuntament de 
Lleida ha convocat recentment 
les taules de treball del Con-
sell Municipal de Persones amb 
Discapacitat per avançar en la 
promoció i la participació de la 
vida social, laboral, cultural i 
recreativa de la societat. Entre 
els diversos temes a tractar, hi 
ha les activitats de lleure i oci 
per a infants i adolescents amb 
capacitats diferents. Interes-
sa conèixer la situació actual 

per progressar cap a una ciutat 
amb mitjans adaptats per a tot-
hom, també en l’oci i el lleure. 
Amb l’aportació del conjunt, 
anem progressant i anem po-
sant solucions per fer del nostre 
un entorn proper i accessible. 

M’agradaria cloure aquest 
escrit amb l’agraïment més sin-
cer cap als professionals del 
sector i les famílies amb per-
sones que tenen necessitats 
especials per la seva implica-
ció diària, per la constància i 
la perseverança a tirar enda-
vant i no defallir malgrat les 
adversitats, i també per com 
han defensat reconduir un mo-
del assistencial cap a un servei 
social preventiu integrador. I 
des de la Regidoria de les Po-
lítiques per als Drets de les 
Persones, igualment, vull fer 
extensiu aquest agraïment als 
ciutadans i ciutadanes que ens 
ensenyeu a crear oportunitats 
a través de les vostres capaci-
tats,  ajudant-nos a treballar en 
la ciutat que desitgem, diversa 
i inclusiva.

COL·LABORACIÓ

Persones amb moltes capacitats 
XAVIER RODAMILANS
TINENT D’ALCALDE I REGIDOR DE LES POLÍTIQUES 
PER ALS DRETS DE LES PERSONES


