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A l’alcalde de Sant 
Guim de la Plana

Sr. Director:
Meravellats encara, astorats 

i agraïts que per fi, pública-
ment, hagi posat en valor allò 
que el Pessebre dels Oficis su-
posa per al poble de Sant Guim 
de la Plana i també per a la co-
marca. Lamentem reiterar-li, 
com bé sap, que ja és massa 
tard per arrencar un projec-
te de l’envergadura del nostre 
Pessebre.

Com sap, les negociacions 
començaren el 30 de setembre, 
i va rebre, posteriorment, per 
part nostra, una proposta amb 
què li proposàrem assumir mi-
llores i el manteniment del Lo-
cal Social, a fi de tornar-lo a 
tenir obert i a disposició del 
poble per donar precisament el 
servei social, com el seu nom 
indica, ja que per això va ser 
construït. Detalls a part, i en 
reunió privada entre vostè ma-
teix i el president de l’entitat, 
va sorgir la segona proposta 
per part vostra, que és precisa-
ment la que explica als diaris. 
Anant ja a contracorrent pel 
temps disponible de muntatge 
i a contracor per una part dels 
membres organitzadors, vam 
decidir acceptar-les i presen-
tar-les per escrit al consistori, 
precisament pels valors que 
el Pessebre aporta al poble i a 
la comarca, i a fi de començar 
el muntatge el pròxim dia 24 
de novembre, amb el temps ja 
molt just. 

Tenint ja totes les cartes i 
comunicats fets i alguns ja en-
viats, ja que confiàvem que era 
ferma la vostra proposta, ens la 
vau denegar, de mala manera, 
dit sigui de passada, amb un 
to impossible de descriure de 
forma políticament correcta i 
per la qual cosa “al·lega” ara, 
en l’última carta publicada per 
vostè, un malentès. I van ser 

precisament les formes les que 
ens van fer anar enrere de nou. 
Agraïm sincerament la vostra 
posada en valor en aquesta úl-
tima publicació. Gràcies, però 
es tard. 

Estimem aquest projecte, 
que mereix el temps i la qua-
litat dedicades cada any de 
representació. Ara ja no és 
possible. Sí que acceptaríem, 
donada la vostra i la nostra 
bona voluntat, deixar així ja 
pactades les condicions per po-
der fer el Pessebre l’any vinent, 
que inclús podrien ser millora-
des i igualades a les propostes 
que hem rebut per part d’al-
tres ajuntaments propers per 
traslladar el nostre Pessebre 
als seus pobles, sense taxes ni 
condicions, sinó amb facilitats, 
precisament pels valors dels 
quals abans parlàvem. 

Vull dir-li, per acabar, que 
aquesta carta és firmada i con-
sensuada pel President de la 
Marinada, lògicament, per la 
organització i també per tot 
el jovent, relleu generacio-
nal i natural, que forma part 
d’aquesta entitat. No estem 

cansats, tenim moltes ganes de 
fer coses... sense entrebancs.

ASSOCIACIÓ CULTURAL LA MARINADA 
SANT GUIM DE LA PLANA

Camins de 
superVIHvència

Sr. Director:
Cada 1 de desembre com-

memorem el Dia Mundial de 
la Sida. Com cada any, volem 
donar les gràcies a totes les 
persones, entitats i institucions 
que formen part o col·laboren 
amb l’Associació Antisida de 
Lleida: persones voluntàries, 
treballadores, amigues i asso-
ciades, junta directiva, empre-
ses, associacions de veïns, vo-
calies de dones, administració i 
altres organitzacions amigues. 
Gràcies pel vostre suport i en-
coratjament i per col·laborar en 
el Dia Mundial de la Sida. En-
guany, com a entitats del Co-
mitè 1r de Desembre, el lema 
de la commemoració ha estat 
“Camins de SuperVIHvència. 
Pacte social JA!”, per posar 

èmfasi en totes aquelles per-
sones que formen part de les 
primeres generacions que van 
contraure el VIH. Com vam dir 
en el manifest del Dia Mundial 
de la Sida, seguirem treballant 
per fer efectius els drets fona-
mentals de totes les persones, 
construint estratègies d’abor-
datge comunitari del VIH que 
tenen en compte la intimitat i 
la llibertat de totes des d’una 
dimensió positiva, des de la 
ferma convicció que les ins-
titucions i els poders públics 
han de garantir unes condici-
ons necessàries de vida que ens 
permetin viure lliurement i que 
contemplin totes les realitats. 
En el manifest del Dia Mundial 
de la Sida també vam reclamar 
la implementació del Pacte So-
cial contra la discriminació de 
les persones amb el VIH dins 
l’Acord Nacional per fer front a 
l’epidèmia del VIH a Catalunya 
i contra l’estigma relacionat i 
que, repetim, a dia d’avui en-
cara no s’ha desplegat. Exigim 
una dotació pressupostària i un 
sistema de finançament amb 
uns criteris clars i unificats 

que garanteixin tant la imple-
mentació d’aquest Pacte Social 
com la continuïtat de tots els 
programes i projectes d’aten-
ció directa a les persones amb 
el VIH que duen a terme les 
entitats des de fa molts anys i 
que, actualment, es troben en 
perill de desaparèixer a conse-
qüència de la incertesa que su-
posa l’actual sistema precari de 
finançament a través de sub-
vencions. Com a president de 
l’Associació Antisida de Lleida, 
encoratjo tothom a sumar-se 
a les nostres activitats 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

La falsa vaga  
de fam

Sr. Director:
Com hem vist, els polítics 

separatistes en vaga de fam 
s’estarien alimentant amb ba-
tuts nutricionals, segons s’ha 
publicat. Això confirmaria que 
estem davant d’un autèntic pa-
perot teatral, una operació de 
propaganda. 

D’una banda, pretendrien 
evitar anar a judici al·legant 
un supòsit “mal estat de salut” 
i, de l’altra, l’independentisme 
intentaria tocar la fibra d’in-
genus i aprofundir en el victi-
misme de cara a unes futures 
autonòmiques. Sigui com sigui, 
a ningú no l’ha de sorprendre 
l’enganyifa. 

L’anomenat “procés” es-
tà farcit d’enganys: des de la 
república de 8 segons fins al 
suposat suport dels països eu-
ropeus a la secessió passant per 
la promesa que les empreses no 
se n’anirien. I ara una falsedat 
més: la vaga de fam fake.

ANTONIO SANZ. LLEIDA

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a 

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Crec que no es fa prou ressò dels greus fets 

que van succeir el passat dia 11 de desembre 
a Mallorca. Allà, la Policia Nacional –per 
ordre judicial– va confiscar ordinadors i telè-
fons mòbils de periodistes d’Europa Press i el 
Diario de Mallorca. El seu objectiu era des-
cobrir qui era la font d’unes informacions que 
el mitjà havia publicat. Això és preocupant 
perquè les fonts estan protegides per secret 
professional. Aquest secret permet fer arri-
bar al ciutadà informacions importants que 
no podria obtenir d’altra manera. Per tant, 

ens trobem davant d’un dur atac contra els 
drets i les llibertats de la ciutadania. Cal tenir 
ben present que la lliure opinió pública i el 
pluralisme polític són parts imprescindibles 
per al funcionament d’una país democràtic, ja 
que permeten al ciutadà prendre decisions de 
forma informada i lliure. Per aconseguir-ho, 
el ciutadà ha de tenir la possibilitat de ser 
informat en tot moment i des de diferents 
punts de vista. Per tant, si no es pot garantir 
la seguretat de les fonts, el ciutadà no pot 
ser informat correctament i la qualitat de la 
democràcia es degrada greument.

BERNAT MAJÓ I D’AYGUAVIVES

Dur atac a la llibertat de premsa

LLEIDA HA estat reconeguda 
amb el premi Visió Zero Muni-
cipal per haver superat el 2017 
sense cap mort en accident de 
trànsit a les seves vies urbanes. 
Amb la present edició, la nos-
tra ciutat haurà rebut el guardó 
en tres ocasions. La primera 
raó d’aquest èxit és, indubta-
blement, la major responsabili-
tat dels conductors i vianants a 
Lleida. Una capital com la nos-
tra, que registra cada dia mig 
milió de desplaçaments a peu 

o en vehicle, ha de funcionar 
amb un gran pacte col·lectiu 
per a la mobilitat segura, un 
pacte que ha de ser fruit de la 
suma del compromís que ca-
dascú de nosaltres adquireix 
amb la seguretat viària. Per 
tant, gràcies a la ciutadania pel 
vostre paper decisiu. 

Un altre factor clau per a la 
reducció dels accidents és el 
disseny urbà. En aquest sentit, 
el govern de l’Ajuntament de 
Lleida ha fet polítiques decidi-

des per crear un entramat viari 
que preservi aquesta segure-
tat, un urbanisme pensat per 
fer front al gran repte del tràn-
sit en les societats modernes, 
que també ha de ser sostenible. 

La creació dels Camins Es-
colars, les Zones 30, l’accessibi-
litat de les voreres, els carrers 
vianalitzats o els passos ele-
vats, entre altres, ens aporten 
un entorn més segur i amable 
en els nostres desplaçaments i 
posen el vianant al capdavant. 
En els pròxims mesos, l’Ajunta-
ment de Lleida implantarà no-
ves zones limitades a 20 km/h 
i a 30 km/h al Centre Històric, 
al Secà, a Magraners, a la Bor-
deta, a Pardinyes, a Balàfia i 
a Ciutat Jardí. A la seguretat 
més gran de les vies de Lleida 
també han contribuït els dispo-
sitius de control de velocitat, 

els radars i els foto-vermells, 
que han complert amb escreix 
la seva missió preventiva i no 
recaptadora. Així mateix, la 
Paeria està alerta davant del 
desafiament que plantegen els 
patins i altres dispositius elèc-
trics i ja ha aprovat una orde-
nança municipal que limita i 
regula el seu ús. Al costat de 
mesures com aquestes, con-
sidero indispensable el paper 
del nostre servei de transport 
públic urbà. Autobusos de 
Lleida transporta de l’ordre de 
6.450.000 persones cada any. 
Cal donar alternatives que fa-
cilitin la mobilitat sense neces-
sitat d’agafar el vehicle privat 
com també ho fa la xarxa de 
carril bicicleta, que continua la 
seva expansió a Lleida. 

L’educació i la prevenció són 
crucials per conscienciar els fu-

turs conductors. L’equip d’Edu-
cació Viària de la Guàrdia Ur-
bana –de manera individual i 
col·laborant amb entitats com 
Mutual Conductors o Funda-
ció Mapfre– ha format, en un 
any, prop de 13.000 infants i 
adolescents sobre mobilitat se-
gura i també ha incidit en un 
altre col·lectiu prioritari, les 
persones grans. L’increment 
de 30 nous agents de la Guàr-
dia Urbana el proper any re-
forçarà, sens dubte, la tasca 
d’aquest cos en la seguretat 
i en la conscienciació viària.  
Lleida ha aconseguit zero acci-
dents mortals i ha reduït en un 
43 per cent el nombre de ferits 
greus en sinistres de trànsit. 
Ha estat gràcies a totes i tots 
i és la nostra responsabilitat 
continuar fent passos endavant 
per la seguretat viària a Lleida.

COL·LABORACIÓ

Zero accidents 
SARA MESTRES LLUSÀ
6A TINENTA D’ALCALDE I REGIDORA DE SEGURETAT 
CIUTADANA I LES POLÍTIQUES PER AL CIVISME  
I LA IGUALTAT


