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Cuidem el  
patrimoni lleidatà

Sr. Director:
Som alumnes de cicle superi-

or de l’escola Joan Maragall de 
la Bordeta (Lleida). El dia 14 de 
novembre vam llegir al vostre 
diari la trista notícia de la desa-
parició de la llança de l’estàtua 
d’Indívil i Mandoni. Per aquest 
motiu escrivim aquesta car-
ta, per fer reflexionar la gent 
que fa actes incívics i no esti-
men la ciutat. Nosaltres aquest 
curs hem treballat el projecte 
de Lleida i la Bordeta i vam 
fer una sortida en la qual vam 
visitar monuments i escultures 
emblemàtics, entre aquests In-
dívil i Mandoni. Demanem als 
malfactors que no ho tornin a 
fer perquè quan fan mal a la 
ciutat també ens afecta a no-
saltres. Esperem que la nostra 
carta sigui una bona lliçó!

ALUMNAT DE 6È DE L’ESCOLA JOAN 
MARAGALL DE LA BORDETA

Amb la seguretat  
de tots no es juga

Sr. Director:
Fa uns anys em deien que 

la seguretat era una qüestió 
transversal. Que no era una 
qüestió que hi hagués un cos o 
altre com a titular suprem i ga-
rant únic de la seguretat de la 
nostra societat, sinó que havia 
de ser una suma d’esforços des 
d’una coordinació portada a la 
transversalitat. Segurament 
es fa estrany sentir aquestes 
reflexions quan, qui més qui 
menys, últimament ha pogut 
veure algunes actuacions po-
licials desafortunades de més 
d’una institució policial. Cal 
dir, però, que efectivament les 

hem vist repetides tantes vega-
des que, en el subconscient, ja 
tenim interioritzat que no són 
algunes sinó moltes. I rés més 
lluny de la realitat. Els cossos 
policials del nostre país estan 
immersos, de forma involuntà-
ria, en una mena de lluita pel 
desprestigi. Aquella màxima 
dels anys 40 del segle passat 
que “una mentida repetida 
mil vegades es torna veritat” 
és més vigent que mai. L’“em-
bruta que alguna cosa queda” 
s’ha tornat terriblement actu-
al i habitual. I no ens podem 
permetre ni descoordinació 
ni distanciament davant les 
amenaces latents i reals que 
avui dia semblen oblidades. I 
no només hem de parlar de cos-

sos policials, no. Semblen lluny 
les reivindicacions dels mem-
bres del cos d’Agents Rurals, 
que no se sap on han anat a 
parar. O la gestió dels diferents 
parcs de Bombers Voluntaris 
que, segons on, ha comportat 
la preextinció del model. O les 
reivindicacions del personal 
sanitari que es veu abocat a pa-
gar unes retallades miserables 
que fan trontollar el sistema. O 
les reivindicacions del personal 
docent, que tampoc no se sap 
ben bé on són. I així tants al-
tres casos que fan que haguem 
de pensar que aquest sistema 
transversal està seriosament 
desestimat i que algú l’està 
deixant morir. Realment ja fa 
molts anys que, a poc a poc, la 

transversalitat que generava la 
qualitat de l’Estat del Benestar 
ha estat aparcada per aquells 
que fan aquesta mala gestió en 
benefici, diuen, de la mateixa 
societat. Nosaltres creiem fer-
mament en els professionals 
que, dia rere dia, treballen amb 
totes les ganes tot i aquesta 
perspectiva desanimadora. I, 
desgraciadament, sembla que 
cultivar aquest malestar ge-
neral està de moda. La pola-
rització de la nostra societat 
n’és una de les conseqüènci-
es i no hem d’oblidar que, des 
de la foscor del menyspreu i 
el descrèdit forçat, estem per-
dent benestar i seguretat en 
benefici de buscar culpables 
fora dels que són els veritables 

responsables. Des de la sec-
torial d’Interior volem deixar 
clar el nostre posicionament 
en favor de la seguretat, des de 
tots els àmbits que mereixem. 
Cal treballar de forma decidi-
da per tornar a tenir aquesta 
seguretat derivada de la trans-
versalitat de serveis. Hem de 
recuperar el benestar social i, a 
través d’aquest, retornar de les 
posicions polaritzades on al-
guns han dut la nostra societat 
i que tant de mal ens està fent.

SECTORIAL D’INTERIOR DEL PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, 

PSC COMARQUES DE LLEIDA, PIRINEU 
I ARAN

El ministre de  
Cultura del 155

Sr. Director:
Aprofitant que la Generali-

tat de Catalunya es troba inter-
vinguda fins a les eleccions del 
2l-D, l’aragonès Antonio Mar-
tín, jutge de primera instància 
i instrucció d’Osca –amb el vis-
tiplau del ministre de Cultura 
del 155, Méndez de Vigo– va 
autoritzar a la Guàrdia Civil 
“l’accés al recinte, les instal-
lacions i les dependències del 
Museu de Lleida, Diocesà i Co-
marcal a partir de les 00.00 h 
del dilluns 11 de desembre, per 
la qual cosa podran fins i tot 
utilitzar la força si no s’obren 
voluntàriament els accessos a 
les instal’lacions o dependèn-
cies –on hi ha els béns proce-
dents de Sixena, propietat del 
museu lleidatà– objecte del 
present procediment d’execu-
ció provisional”. El jutge tam-
bé va alertar que qui s’oposés a 
aquesta acció podria ser acusat 
dels delictes de desobediència 
a l’autoritat i contra l’adminis-
tració de justícia...

JORDI PAUSAS

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

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
“VIH/sida, una qüestió de drets. Pacte 

social ja!”. Amb aquest lema, enguany hem 
commemorat un any més l’1 de desembre, 
Dia Mundial de Lluita contra la Sida. L’1 de 
desembre hem reivindicat l’equitat, la diver-
sitat, la llibertat, la intimitat, la informació, 
l’autonomia, la salut i el plaer com a premis-
ses fonamentals per lluitar contra el VIH i 
l’estigma relacionat. També hem recordat la 
importància de posar en marxa un full de 
ruta per implementar l’acord nacional per fer 
front a l’epidèmia del VIH i l’estigma relacio-
nat aprovat pel Parlament l’any 2014. Però a 
part de reivindicacions, també volem apro-
fitar aquest espai per agrair. Gràcies a totes 
les persones que formen part de l’Associació 
Antisida de Lleida: socis i sòcies, voluntaris 
i voluntàries, junta directiva, treballadors 

i treballadores, empreses, associacions de 
veïns, vocalies de dones, institucions, enti-
tats col·laboradores... Tots ells fan possible 
la tasca que porta a terme l’Associació An-
tisida de Lleida. Un dels nostres somnis és 
que l’Associació Antisida de Lleida no fos 
necessària. Però mentre aquesta no sigui la 
realitat, seguirem treballant en el programa 
de prevenció i promoció per a la salut i en el 
programa d’atenció a les persones. 

“Volem posar la vida al centre de les po-
lítiques del VIH i la tasca de les entitats que 
hi treballem. Reivindiquem els drets, reivin-
diquem la vida”. Com a president de l’Asso-
ciació Antisida de Lleida, animo tothom a 
sumar-se a les nostres activitats com a volun-
tari o voluntària i també a col·laborar amb 
l’entitat com a soci o sòcia. Moltes gràcies 
per mostrar la vostra solidaritat. 

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

Gràcies per estar amb  
nosaltres un any més 

LA CONSIGNA, el celebrat “¡a 
por ellos!”, ha arribat al con-
flicte de les obres de Sixena. 
Aquest dilluns, Lleida ha tomat 
a viure escenes que ens han 
recordat l’1 d’Octubre. Per fer 
efectiva l’execució provisional 
que obligava al retorn de les 
quaranta-quatre peces de Sixe-
na, “¡a por ellas!”, van tornar 
els cops i l’ús de la força. I el 
seu veritable responsable ha 
estat el Ministre de l’Interior 
en virtut de les competències 
que s’ha atorgat amb el 155. 
Val a dir que la mesura contra-
diu la Llei de Patrimoni Cultu-

ral Català pel que fa a la unitat 
de la col·lecció del Museu de 
Lleida i tots els informes tèc-
nics que aconsellen no fer efec-
tiu el trasllat fins que no hi hagi 
una sentència ferma. I, alhora, 
posa en un alt risc la conser-
vació de les peces. L’ús de la 
força contra els veïns és una 
de les conseqüències directes 
del 155. El Govern espanyol 
ha precipitat la decisió amb 
càrregues policials incloses. 
Ho ha fet parapetant-se en el 
155, atorgant-se la representa-
ció del Govern de Catalunya 
amb un minso vuit per cent 

dels vots. I amb la complicitat 
del Bloc del 155 que governa 
la Paeria, açò és PSC, Cs i el 
PP. Fa dies que ho vivim, una 
coalició contrària a les més ele-
mentals normes de convivèn-
cia. És la mateixa estampa que 
s’ha vingut repetint, amb un 
PSC submís, que ha compartit 
la unitat d’acció amb Cs i el PP 
i que no ha dubtat a sumar-se 
o compartir totes i cadascuna 
de les iniciatives del PP i Cs, 
ja fos amb recursos davant el 
TC, en les seves iniciatives al 
Parlament o justificant –o ca-
llant– davant els cops de porra 
o de les agressions de l’extrema 
dreta al carrer. Aquest cop no 
hi ha hagut ballaruca, senzilla-
ment els socis de l’alcalde Ros 
han executat i l’alcalde s’ho ha 
hagut de quedar mirant quan 
no li han deixat ni entrar al 
Museu a demanar com s’es-
tava executant l’operació de 
confiscació de les peces. Una 

greu falta de respecte dels seus 
socis cap a la primera institució 
de la capital de Ponent. 

Avui ha estat amb Sixena. 
Però demà hi voldran tornar 
amb l’Escola. O amb els mit-
jans públics. O amb les infra-
estructures. O amb els peatges. 
O amb la Sanitat. O impedint 
que ajudem els que passen fred 
a l’hivern. O senzillament, 
degradant dia a dia la nostra 
capacitat de decisió o la ma-
teixa democràcia. La història 
recent així ens ho fa preveure. 
A Lleida, amb les obres d’art 
de Sixena, s’ha fet aprofitant 
la usurpació de funcions, s’ha 
executat amb nocturnitat i tra-
ïdoria, per la porta del darrere.

Un altre argument que posa 
en qüestió la decisió –i que evi-
dencia una voluntat de perjudi-
car el país i la societat en el seu 
conjunt– és que hi ha diverses 
obres de Sixena que es troben 
fora de Catalunya i que no han 

estat reclamades pel govern de 
l’Aragó. Curiós –per dir-ho su-
au– el criteri d’interès selectiu.

L’aplicació del 155 ha servit 
un altre cop per actuar contra 
els interessos de Catalunya. 
Però en aquest cas, a més, con-
tra els interessos d’un patrimo-
ni amb un valor incalculable. 
Aquesta és una nova evidència 
del projecte que tenen per a 
Catalunya i per al conjunt dels 
ciutadans els partits que han 
promogut i defensat el 155, que 
són els partits que han entregat 
el control de les institucions al 
PP. Només una acció combina-
da de les institucions catalanes 
i de la societat civil podrà atu-
rar una ofensiva per terra, mar 
i aire que no té cap més pro-
pòsit que espoliar el conjunt 
del país i empobrir el territori. 
Reaccionem i plantem cara. I el 
primer capítol d’aquesta reac-
ció ha de ser omplir les urnes 
de vots el 21 de desembre.

COL·LABORACIÓ

¡A por ellas! 
ORIOL JUNQUERAS i MERITXELL SERRET
CAPS DE LLISTA D’ERC PER BARCELONA I LLEIDA


