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Covid i autònoms 
abandonats

Sr. Director:
Una injustícia feta a una sola 

persona és una amenaça per a 
tots. La meva muller és autòno-
ma i veig com cada dia pateix 
amb angoixa què li pot passar. 
Resulta evident que els autò-
noms se senten abandonats pel 
Govern. Aquests petits em-
presaris continuen pagant les 
despeses que les seves empre-
ses personals han d’assumir. 
Exemples en són les quotes 
d’autònoms, la seguretat soci-
al dels seus treballadors i ara 
l’IVA imminent. Com s’entén 
que el Govern no faci de sal-
vador d’aquest sector, sinó que 
n’esdevé el seu botxí? Ans al 
contrari, els autònoms faran de 
cornut i pagar el beure. Diuen 
que els oferiran crèdits, però 
això esdevindrà pa d’avui i fam 
per a l’endemà, és a dir, els do-
naran faves a qui no té quei-
xals. Cal que els mitjans, que 
ja ho fan, insisteixin en aquest 
sector productiu de la nostra 
societat. Esdevenen un percen-
tatge molt elevat de la nostra 
dimensió laboral. Preguem que 
els mitjans i la política se’n fa-
cin ressò. El món és injust, ja 
ho sabem, però desitjo que els 
interessos i la mediocritat no 
abandonin més aquest sector 
vital per a la nostra societat. 
Deia Darwin que si la misèria 
dels nostres no és causada per 
les lleis de la natura, sinó per 
les nostres institucions, que 
gran és el nostre pecat.

DAVID RABADÀ I VIVES 
 PROFESSOR DE CIÈNCIES GEOLÒGIQUES

Sentiments 
empresonats

Sr. Director:
No sé per què fa molts dies 

que no envio cap carta al Di-
rector i de cop avui se m’han 
despertat les ganes de fer-ho 

i així poder sentir novament 
que comparteixo amb altres 
pensaments i sentiments que 
no els puc expressar com vol-
dria, ja que el maleït virus ens 
els té a tots empresonats. Segu-
rament, d’això algú en podria 
dir fer teràpia, i possiblement 
té tota la raó, ja que les estra-
tègies del cervell són infinites, 
incomprensibles i incontrola-
bles, però en moltes ocasions 
i especialment en aquesta, ens 
poden salvar del nostre nau-
fragi personal quan ens tro-
bem perduts en un mar ple de 
dubtes i d’interrogants com 
ara. Ahir va venir el meu fill, 
amb l’impacte que suposa la 
seva protecció amb mascareta 

i guants, a portar-me menjar 
a casa, i no vaig poder conte-
nir certes emocions ni deixar 
fluir com hauria volgut els sen-
timents continguts de tants di-
es d’enyorança d’ell i dels nets, 
fent-li petons o abraçant-lo. 

Segur que heu sentit molts 
igual que jo quan això passa 
i se us ha fet un gran nus a la 
gola, a l’expressar als ulls el 
dolor, i alhora se us han acu-
mulat al cervell preguntes i 
més preguntes sense respos-
ta, amb l’únic objectiu de voler 
saber quan s’acabarà aquest 
malson. I fins quan haurem 
de tenir els nostres sentiments 
empresonats?

PERE CAIRÓ TALAVERA

Necessitem  
sortir de casa

Sr. Director:
La població necessitem sor-

tir de casa. En solitari. Per res-
pirar. Per passejar. Per córrer. 
Per fer salut. Soles. Sols.

Les que vivim en pobles te-
nim un entorn privilegiat que 
ens permetria sortir de casa, 
fer activitat i tornar sense ha-
ver estat en contacte amb nin-
gú. I ningú és ningú.

Crec que els ajuntaments 
haurien de poder adaptar la 
normativa del confinament 
en benefici de totes i tots els 
seus habitants. O creieu que la 

població no és prou responsa-
ble? O bé creieu que en aquests 
moments no tenim clares totes 
les mesures per tal d’evitar els 
contagis o la propagació del 
virus?

Contribuir al fet que la gent 
pugui tenir una petita millora 
en la qualitat de vida no és ser 
insolidari. Estar actius i men-
talment positius és necessari. 
I ho sabríem fer. 

BELÉN AZNAR BARRERA  
LLICENCIADA EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT 

FÍSICA I L’ESPORT. PROFESSORA 
D’EDUCACIÓ FÍSICA DE SECUNDÀRIA

Sr. alcalde, què  
li sembla si els 
propietaris no  
paguem l’IBI?
Sr. Director:

Davant de la situació actual 
de l’estat d’alarma, l’alcalde Sr. 
Pueyo recomana que els inqui-
lins de pisos i locals comercials 
no paguin el lloguer als seus 
arrendadors. És impensable 
que algú amb el seu càrrec de 
responsabilitat pugui dir un 
disbarat com aquest, ja que és 
una idea irresponsable com ho 
són poques. 

Els propietaris de pisos i 
locals paguem any rere any 
l’IBI (per cert, dels més cars 
de l’Estat), paguem també les 
escombraries i la repercussió 
de l’IRPF. Si els inquilins no 
paguen el lloguer, nosaltres, 
per la mateixa raó, no hem de 
pagar l’IBI ni les altres taxes. 
La gran majoria de propietaris, 
Sr. alcalde, no som fons voltor, 
som ciutadans que paguem els 
nostres impostos amb moltes 
dificultats i, si anima a no pa-
gar lloguers, ja ens dirà com 
li pagarem els impostos mu-
nicipals. Hauria de pensar el 
que diu, no sigui que es quedi 
amb menys recaptació salvat-
ge de la que voldria vostè. Per 
cert, els propietaris, que s’ho 
pensin dos vegades abans de 
pagar l’IBI.

UNA PROPIETÀRIA INDIGNADA

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

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Diuen que els humans som els únics ani-

mals que ensopeguem dues vegades amb la 
mateixa pedra. I molt em temo que sigui així 
i que ara estiguem ensopegant de nou amb 
la pedra de l’estigma.

Fa ara quasi quaranta anys que els primers 
casos de sida van ser descrits a Califòrnia. 
El que, uns pocs anys després, seria la pe-
núltima pandèmia mundial va colpir la so-
cietat d’una manera sagnant amb unes altes 
taxes de mortalitat. En aquells inicis de la 
pandèmia, la por i el desconeixement de la 
malaltia van crear un rebuig social contra 
les persones infectades. Avui sabem que 
totes aquelles pors eren infundades i que 
no existeix cap raó que justifiqui un rebuig 
social contra les persones infectades pel VIH. 
Lamentablement, encara avui, l’estigma i el 
rebuig es manté, i és un dels grans problemes 
amb què s’ha d’enfrontar el malalt de VIH/
sida. I aquest estigma no és més que una 
conseqüència d’aquells primers anys de por 
i desconeixement que han marcat la trajec-
tòria vital de moltes persones.

Avui, quan sento que es vol identificar 
les persones infectades de la Covid-19 per 
diferenciar-les de les que no ho estan, no puc 

deixar de recordar aquells gomets vermells 
que, en els hospitals dels anys vuitanta, es 
posaven al llit dels malalts de sida per identi-
ficar-los. O quan sento que hem de mantenir 
una distància social, que no ens poden donar 
la mà, que els nens no poden jugar amb els 
seus amics, em venen al cap imatges i records 
d’un temps fosc en què els nens afectats pel 
VIH/sida eren rebutjats a les escoles, o quan 
tocar a un mallat de VIH/sida era ja sinònim 
d’infecció. Van ser aquells prejudicis, fruit 
de la por i el desconeixement, els que van 
sustentar l’estigma que encara avui afecta 
els malalts de VIH/sida.

No, no estic dient que hem de menystenir 
la Covid-19, ni tan sols nego la necessitat d’un 
aïllament social que eviti la propagació de la 
pandèmia. El que em fa por és que aquests 
missatges, molts dels quals fonamentats en la 
por i el desconeixement d’aquesta nova pan-
dèmia, siguin el caldo de cultiu d’un estigma 
envers els malalts de la Covid-19.

Siguem curosos tots en com transmetem 
els missatges, com utilitzem el llenguatge, 
lamentable la utilització d’un llenguatge bèl-
lic, perquè el que avui fixem en l’inconscient 
col·lectiu, difícilment ho podrem extreure 
en un futur.

JOAN FIBLA. PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA

L’estigma en un món amb la Covid-19

HAN PASSAT gairebé vuit 
setmanes d’ençà que la Co-
vid-19 ens va tancar a casa. 
Era imprescindible no propa-
gar la pandèmia. Calia prote-
gir el sistema sanitari: d’això 
depenia la nostra salut. Els 
aparelladors vam ser dels pri-
mers a demanar-ho, i vam fer 
pedagogia per explicar que la 
complexitat de les obres de 

construcció no permet com-
plir les mesures prescrites pel 
Ministeri de Sanitat. Per ai-
xò vam demanar d’aturar les 
obres en curs.

El temps ens ha anat donant 
la raó. Dilluns 13 d’abril, el 
sector va tornar a l’activitat, 
però tan sols ho van fer les 
obres noves, les separades de 
la ciutadania, mentre que les 

majoritàries: rehabilitació, 
manteniment o reparació –més 
complicades d’independitzar– 
continuen aturades. Així, la 
reactivació ha estat –en el 
fons– gairebé testimonial. 

La pandèmia no està encara 
sota control i s’ha de ser molt 
responsable en tornar a l’acti-
vitat. Però ara és el moment 
de mirar cap al futur, cap a un 
horitzó en el qual tornarem a 
construir. I per poder fer-ho, 
caldrà donar suport a un sector 
que és bona part de l’economia 
i de l’ocupació del país.

Sense empreses construc-

tores no hi haurà edificació. I 
sense edificació no es produirà 
la recuperació econòmica que 
necessitarem sense demora. 
Totes les ajudes decretades 
han estat pensades per a les 
grans empreses, però per po-
der garantir la supervivència 
del nostre teixit empresarial 
cal pensar, sobretot, en les pe-
tites i en les mitjanes.

Fan falta mesures urgents 
que els permetin refer-se de les 
pèrdues. No s’hauria de perdre 
més temps. No podem deixar 
que la crisi econòmica que la 
Covid-19 ha provocat creixi 

per pura inacció: les empre-
ses i els professionals no ho 
resistirien. 

És per aquesta raó que de-
manem a les administracions 
que comencin a dialogar –ja 
mateix– amb les entitats re-
presentatives del sector, per 
adoptar les mesures econò-
miques necessàries per supe-
rar les pèrdues generades per 
l’aturada de l’activitat. 

Cal començar a mirar el fu-
tur immediat. Cal fer front als 
problemes amb realisme, sí, i 
també amb optimisme. Torna-
rem a construir.

COL·LABORACIÓ

A Lleida, tornarem a construir 
FRANCESC BARBERÀ LÓPEZ
PRESIDENT COLLEGI APARELLADORS, ARQUITECTES  
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ I DEL CONSELL CATALÀ
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