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D esprés de dir-nos reiteradament que era impossi-
ble, el govern espanyol ha hagut de cedir i perme-
tre que els nostres pobles i ciutats facin servir els 

seus recursos per atendre l’emergència social, econòmica 
i sanitària 
E ls ajuntaments dels nostres pobles i ciutats podran fer 
servir els recursos dels que disposen per atendre les ne-
cessitats urgents dels seus veïns i veïnes. Milions i milions 
d’euros fins ara bloquejats als bancs per les injustes i in-
humanes regles de l’austeritat fiscal serviran per afrontar 
l’impacte de la pandèmia més important del darrer segle. 
Un fet d’una lògica aclaparadora per als que ens dediquem 
al servei públic però que ha costat una llarga batalla contra 
un govern del PSOE i Unides Podem que fa mesos que ens 
repetia, una i altra vegada, que suspendre els topalls de les 
regles de despesa era, ras i curt, “impossible”. Finalment, 
però, ho han aprovat en Consell de Ministres. 
A  les comarques de la demarcació de Lleida, aquesta des-
encertada decisió ha fet que els nostres governs locals 
no poguessin destinar un total de 230,77 milions d’euros 
dels seus romanents econòmics a facilitar solucions a les 
necessitats reals dels seus habitants en el context de crisi 
sanitària, econòmica i social que vivim actualment. Mal-

grat que, algun consistori com el de la Paeria de Lleida no 
disposaria de cap d’aquests recursos perquè, precisament, 
l’anterior equip de govern va deixar les seves arques mu-
nicipals en una situació econòmica força complicada. Du-
rant anys, les regles imposades pel ministre d’Hisenda del 
govern del PP, Cristóbal Montoro, ens han impedit impul-
sar projectes imprescindibles per al territori, bloquejant 
els estalvis de tots i totes. I quan ha estat més necessari 
que mai, quan les botigues dels nostres barris tanquen, 
els nostres conciutadans pateixen els estralls dels ERTO, la 
manca d’oportunitats i l’emergència dels contagis, el go-
vern espanyol ens plantejava com a única opció transfe-
rir-los aquests fons acumulats, i si de cas ja ens els anirien 
retornant a terminis. 
Un xantatge inacceptable, més encara quan la mateixa 
Unió Europea va recomanar a l’abril, fa ja gairebé sis me-
sos, que s’eliminessin els topalls de despesa per atendre 
l’emergència. El republicanisme català ens vam plantar, i 
vam anunciar que ni els ajuntaments ni les diputacions re-
publicanes del país cedirien els diners dels nostres veïns i 
veïnes a l’Estat. Hem lliurat la batalla política als municipis, 
hem impulsat nombroses iniciatives al Congrés i al Senat, i 
vam posar-ho reiteradament sobre la taula durant els de-

bats de l’estat d’alarma. Sempre amb la mateixa resposta. 
Fins i tot quan vam haver de tombar el decret-xantatge del 
govern espanyol, ens van dir que “no hi hauria una segona 
oportunitat”. Trilerisme polític de baixa estofa. I el que ens 
deien que era impossible, el municipalisme republicà ho 
ha fet possible.  
Evidentment no n’hi ha prou. Exigim que el fons Covid de 
5.000 milions d’euros arribi als municipis que ho necessi-
ten. Demanem també que es garanteixi la participació dels 
ajuntaments en els fons europeus de reconstrucció. I si ens 
creiem que la democràcia va de baix a dalt, és imperatiu 
respectar l’autonomia municipal en l’ús d’aquests recursos.
Amb tot, seguirem insistint en la necessitat de revertir 
el marc d’austeritat aixecat pel Partit Popular. Tampoc no 
confiem en un partit socialista que va contribuir a posar les 
bases de les lleis austericides de Montoro reformant l’arti-
cle 135 de la Constitució amb “agosticitat i traïdoria” per 
prioritzar el pagament del deute abans que l’atenció a les 
nostres escoles i hospitals. Però sí tenim tota la confiança 
en la força del municipalisme republicà, que seguirem po-
sant al servei de la nostra gent, sempre, per a construir 
els fonaments d’una república catalana que la volem lliure, 
justa i solidària.
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Mariona Badia // Coordinadora de  
trasplantaments de l’Arnau de Vilanova
La donació d’òrgans, més        
valuosa que mai

E l dia 14 d’octubre es commemora el Dia Mundial 
de la Donació d’Òrgans, Teixits i Trasplantaments. 
És una data que recorda a aquelles persones que 

gràcies a la seva donació, fan realitat el petit miracle del 
trasplantament. A Catalunya, durant l’any 2019, es van rea-
litzar 1.297 trasplantaments assolint un xifra històrica que 
ha sigut possible gràcies a  la solidaritat de la nostra socie-
tat que any rere any permet  que el trasplantament d‘òr-
gans sigui una realitat. Al març d’aquest any, el virus SARS 
Covid-19 va colpejar les nostres vides capgirant el nostre 
món. Els hospitals, amb els seus professionals sanitaris, 
hem hagut d’abocar-nos en el tractament d’aquesta nova 
malaltia afectant profundament el nostre sistema hospita-
lari, incloent el sistema de trasplantaments. 
Les Unitats de Cures Intensives, les UCI, són un dels àmbits 
de referència en la detecció d’aquelles persones que des-
prés de la seva mort, amb un acte de màxima generositat, 
poden ser donants d’òrgans. Però l’UCI, en primera línia 
de l’atenció del malalt greu afectat pel coronavirus, més 
el fet que la majoria de coordinadors de trasplantaments 

som intensivistes i que les persones trasplantades reben 
fàrmacs immunosupressors que els fa especialment sensi-
bles a les malalties infeccioses, va obligar a reduir l’activitat 
del transplantament als casos d’urgència vital i situacions 
especials.
Durant els mesos de gener i febrer d’enguany, a Catalunya, 
es van poder realitzar 267 trasplantaments, 43 més que 
en el mateix període de l’any anterior però l’arribada de la 
pandèmia del Covid-19 va suposar una davallada dràstica 
amb només set trasplantaments en el mes d’abril.
A  mesura que la situació ha anat millorant, els hospitals 
han començat a recuperar la seva activitat habitual amb 
els ulls posats a l’evolució de la pandèmia.
A Lleida durant aquest 2020 s’han realitzat 30 trasplanta-
ments i hem tingut cinc persones que han donat els seus 
òrgans, xifra sensiblement inferior a l’any passat en aques-
tes dates. Tot i això, ho fa enormement valuós ja que mal-
grat totes les dificultats la generositat dels nostres conciu-
tadans segueix estant present.

Manuel Fregola // Lleida
La escritura, el mayor don

L a escritura es el mayor don que nos ha otorgado la 
vida, sin ella el hombre no sabría transmitir la sabidu-
ría y sus conocimientos a través de los siglos. Mucho 

debemos la humanidad a los antiguos escribas de todo 
tipo y condición, ellos eran los encargados en su oficio de 
legarnos los conocimientos que la humanidad ha tenido la 
suerte de aprender y conocer. 
Y  hace más de cinco mil años que la escritura surgió de la 
mano de los Sumerios, todo empezó con tablillas hechas 
de barro y arcilla, donde los signos y más tarde dibujos y 
números, fueron prosperando al principio en la región de 
Mesopotamia (Babilonia), al lado de los ríos Tigris y Éufra-
tes. Según ellos, la escritura era un regalo de sus dioses... 
Hoy en día todos nosotros no aspiramos a ser dioses, ni 
que nos ayuden en el intento de ser escritores, pero to-
dos intentaremos a nuestra manera y dentro de nuestras 
posibilidades talentosas, a escribir nuestros particulares 
relatos, en las percepciones y propuestas, que la vida nos 
haya podido dar. 
La sudafricana Nadine Gordimer, una de las pocas mujeres 
galardonadas con el Premio Nobel de Literatura, nos dejó 
muchas frases importantes en su vida diaria como escrito-
ra. Como ejemplo os dejo dos de ellas:
“La palabra escrita tiene todavía el increíble poder de sa-
car lo mejor y lo peor de la naturaleza humana”. “Y escribir 
es lo que da sentido a la vida. Trabajas tu vida entera y 
quizás consigas entender una pequeña parte”.
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Les Garrigues 
llancen una 
campanya 
per unificar la 
marca turística
El Consell Comarcal de les Gar-
rigues inicia la campanya pro-
mocional Les Garrigues, terra 
verge extra amb la qual es vol 
unificar la imatge turística dels 
pobles de les Garrigues, projec-
tar la comarca en l’àmbit turís-
tic i augmentar l’autoestima del 
territori. Aquest projecte forma 
part del pla estratègic comarcal 
de les Garrigues 2015-2025 en 
l’àmbit del territori, la cultura i 
el patrimoni. Dins la campanya 
s’ha creat tres vídeos promoci-
onals realitzats per la jove cre-
adora audiovisual garriguenca 
Elena Bellart.

Alcarràs inicia 
una campanya 
per promoure 
l’ús responsable 
dels patinets

L’Ajuntament d’Alcarràs, 
davant la proliferació al 
municipi de patinets elèc-
tric i d’altres vehicles de 
mobilitat personal (VMP), 
impulsarà aquesta tardor 
una campanya de sensibi-
lització per promoure l’ús 
responsable d’aquestes 
màquines. En paral·lel, i 
també des del consistori, 
s’enllesteix aquestes set-
manes una ordenança mu-
nicipal que regularà el seu 
ús. Com a primera acció de 
la campanya, des del con-
sistori s’ha elaborat una in-
fografia informativa. 

El concessionari de la marca mul-
tinacional Manitu cedeix un nou 
tractor telescòpic de quatre ro-
des motrius a l’Institut Mollerus-
sa, amb la que es formaran alum-
nes de diverses especialitats Es 
tracta de la tercera màquina que 
l’empresa Rental Forklifts cedeix 
al centre educatiu, al llarg de 
quinze anys de col·laboració.

Rental Forklifts 
cedeix una 
màquina a l’INS 
de Mollerussa

FoTo: Josep a. Pérez / el tractor telescopi servirà per formar alumnes

Tàrrega  aplicarà un 
50% de recàrrec a 
l’IBI si es tenen cinc 
o mes pisos buits
L’Ajuntament de Tàrrega pre-
veu aplicar un nou recàrrec del 
50% a la quota de l’IBI de pisos 
buits en el cas que els seus titu-
lars siguin persones jurídiques 
i  tinguin en propietat 5 o més 
habitatges permanentment de-
socupats. La mesura afectarà, 
per tant, de forma majoritària 
a bancs o immobiliàries i no a 
particulars.

Les estacions d’esquí ultimen 
els preparatius per a la pròxima 
temporada d’hivern, que estarà 
marcada per la crisi sanitària de 
la covid-19. Els complexos gesti-
onats per Ferrocarrils de la Ge-
neralitat (FGC), entre les que hi 
ha Espot i Port Ainé i aviat també 
Boí Taüll, treballen per tenir-ho 
tot apunt l’1 de novembre i, da-

vant la pandèmia, han dissenyat 
un pla de prevenció que passa, 
entre d’altres, per l’ús obligatori 
de la mascareta per pujar als re-
muntadors. Aquests funcionaran 
sense cap limitació d’aforament, 
seguint les recomanacions de 
l’Associació Catalana d’Estacions 
d’Esquí i Activitats de Muntanya 
(ACEM). L’objectiu del protocol és 

Les estacions ultimen els 
preparatius per afrontar un 
hivern marcat pel Covid

aconseguir que els usuaris de les 
estacions puguin gaudir dels es-
ports d’hivern de manera segura, 
aprofitant que aquest tipus d’ac-
tivitats es practiquen a l’aire lliure 
i són beneficioses per al benestar 
de la població. D’aquesta mane-
ra, no es preveu limitar l’afora-
ment a les pistes i els adults i in-
fants de més 6 anys d’edat han de 
cobrir-se la cara amb mascareta, 
o bé amb un tapacoll homologat, 
a remuntadors, zones d’espera o 
als embarcaments de les instal·la-
cions mecàniques i de transport. 
Per la seva banda, Baqueira Beret 
preveu obrir la primera setmana 
de desembre. FoTo: Baqueira / Imatge de la nevada de les darreres hores a Baqueira

Els esports d’aventura del Pallars 
Sobirà salven l’estiu amb el 80% 
dels serveis fets respecte el 2019
el conjunt de la temporada es tanca amb un 40%
sort
Marta LLuvich (acN)
La temporada d’esports d’aventu-
ra del Pallars Sobirà es va donar 
oficialment per finalitzada ahir di-
jous. A causa de la pandèmia ha 
sigut la més curta de la història 
dels esports d’aventura. Les pri-
meres empreses no van comen-
çar a operar fins al mes de juliol 
quan normalment ho fan al mes 
de març. Tot i això han pogut sal-
var la temporada d’estiu que han 
realitzat amb un 80% de serveis 
realitzats respecte de l’any 2019. 

Florido Dolcet, president de 
l’Associació d’Empreses d’Esports 
d’Aventura, va explicar ahir que 
no han arribat al 100% perquè 
moltes empreses no tenien la to-
talitat de la plantilla treballant. 
Pel que fa a l’ocupació durant to-

ta la temporada (març-octubre) 
ha estat d’un 40%.

Dolcet va explicar que han per-
dut tot el client estranger però 

que per contra molt client naci-
onal els ha descobert. Pel que fa 
a la valoració global de la tempo-
rada, Dolcet va assegurar que el 

sector “està satisfet” i va destacar 
el “molt bon estiu” que han tin-
gut a nivell de clients i de mete-
orologia.

Per altra bada Aquest matí, el 
síndic d’Aran, Francés Boya, man-
tenir una reunió telemàtica amb 
el president de PIMEC i PallarsAc-
tiu, Josep González, en la qual es 
va acordar la signatura d’un con-
veni per a desenvolupar projec-
tes amb valor territorial a l’Aran 
i els Pallars Jussà i Sobirà. “Hem 
acordat la signatura d’un conveni 
de col·laboració entre el Conselh i 
PallarsActiu, mitjançant el qual es 
promourà la innovació en l’espai 
rural amb unes dinàmiques de 
creixement econòmic que crea-
ran oportunitats de desenvolu-
pament local”, afirmava el síndic 
d’Aran.

FoTo: acN / Imatge d’un grup a punt de fer ràfting al Noguera Pallaresa
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