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LA VEU DELS LECTORS: 
n ; 

Temporalitat: realitat injusta 
s diu que 'l'estructura es el que dura, la resta es con
juntura', com em van ensenyar a la Universitat a la 
matèria d'Estructura Econòmica d'Espanya dins la 

carrera de Graduat Social (ara Relacions Laborals) perquè 

una estructura (econòmica, social, arquitectònica, polí

tica, etc.) denota caràcter permanent. També en ètica hi 

ha valors morals permanents (valors familiars, patriòtics, 
cívics, etc, relacionats amb els Principis Generals del Dret 

com a font legislativa), i d'altres de temporals o conjuntu

rals com les ideologies i modes, o la certesa profunda que 

el patiment és temporal mentre la mort és eterna. Però 

una temporalitat injusta és l'abús del treball temporal que, 

si bé alguns treballs ho són per naturalesa (obres, interí
natges, etc.) el seu abús porta precarietat laboral, esdeve

nint dita situació 'conjuntural' cada cop més 'estructural', 

permanent, truncant plans de vida. ~Administració Pública 

tampoc és aliena a aquesta realitat, amb molt personal 
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temporal ara demanant la seva funcionarització exprés 

sense passar cap prova (mentre la resta ha hagut de pas
sar dures i llargues proves de resu ltat incert (aprovant no 
sempre s'obté plaça). 

La UE pressiona Espanya per rebaixar la temporalitat a 

l'Administració i acabar amb situacions d'endollismes, aml

guismes, amortitzar o privatitzar llocs de treball i trencar 
els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. I amb la imminent 
reforma de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, caldria ca

minar a una autèntica professionalització de l'Adminis
tració Pública reduint continguts i temaris fent-los més 
pràctics i adaptats a la realitat laboral; oposicions més ha

bttuals per rebaixar temporalitat; reduir, suprimir i fusionar 

categories, cossos i nivells; redistribuir electius; exempció 
d'exercicis ja aprovats en altres convocatòries; preferència 
per la gent aprovada sense plaça a borses d'interinatge, 

garantir mobilitats i promocions internes, indemnització 
per relacions laborals fraudulentes, etc. Ara, la pilota és al 

terrat del Govern espanyol. I del.català, amb una desfasada 
llei de Funció Pública pròpia de l'any 1997. Veurem. 
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Massa desplaçaments 
per a vacunar-nos? 

ls primers grups de persones d'Isona i dels altres 
pobles propers es van vacunar al Centre d'Atenció 
Primària d'Isona. Ara, no sé per què, més de 500 

persones hem d'anar a Trem. Per cada desplaçament cal 
fer com a mínim 40 quilòmetres, per tant són més de vint 
mil quilòmetres. També cal comptar el temps del viatge i 
de les llargues cues d'espera. Són moltes hores de treball 
perdudes. A Isona disposem d'un Centre d'Atenció Primària 
i d'un poliesportiu que són suficientment grans per guar
dar les distàncies. Aquesta només és una mostra d'aquest 
despropòsit. Si a molts pobles de les 42 comarques de Ca
talunya també han de fer tants desplaçaments, serà molt 
gran la malversació econòmica per a les persones i per a 
les empreses. També el diòxid de carboni perjudicarà el 
medi ambient. Tot plegat, els 'responsables' d'aquest des
encert no ho han tingut en compte. 
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Pas de l'equador municipal Ju u VI: DU 
ALCALDE DE CORBINS 

ns trobem a la meitat d'aquest mandat, i quin 
mandat] Durant aquests dies he rumiat com ex
plicaré al meu fill Roc quan sigui gran, l'experièn-

cia al capdavant del poble que estimo i treballant per la 
demarcació de Lleida des de la Diputació. I estic segur 
que ho faré amb la passió que emprava el padrí quan 
m'explicava les seves aventures com a jugador de futbol 
per terres ileidatanes. 
E I repte territorial a Ponent ha agafat tota la rellevància 
i alhora la força màxima que ens podem imaginar per 
complir-ho. La situació de pandèmia, només m'ha fet 
creure més amb la importància dels pobles i el seu pa
per determinant per la recuperació econòmica, social, 
d'autoestima, cultural, i sense cap dubte, sanitària. 
E ns necessitem a totes i a tots per poder encarar aquesta 
segona volta de mandat, per poder tirar endavant totes les 
inversions tan urbanístiques, ecològiques, amb polítiques 
centrades per a les persones i del país que volem ser. 
Reco rd o el pas de l'equador universitari, com un moment 
festiu, de trobada amb totes les persones que compartíem 
estudis. I casua lment, ara, en el particular equador de 
mandat, ens trobem davant d'un escenari on la pandèmia 
ens dóna un respir per recuperar festivitats com els sopars 
populars de festa major i les revetlles d'estiu, que esperem 
poder tirar endavant tot i les restriccions i recomanacions. 
És el moment de començar a posar la mirada llarga, a do
nar velocitat a projectes ambiciosos, de canvi i d'aposta 
decidida pel món rural i amb un enfocament clar envers 
l'equilibri territorial i la governança republicana dels po
bles. Ja no ens serveixen les paraules, hem d'anar als fets. 

El poble ens ho reclama i necessitem que la nova Gene
ralitat, amb la comprovació expressa arran de la pandè
mia, cregui en la importància de l'autonomia local: amb 
finançament i donant el valor necessari a temes com són 
l'agricultura, el comerç local, l'emprenedoria i l'habitatge. 
E ls i les joves es volen quedar al poble, estan arrelats. Tre
ballem per fer vius els carrers dels municipis. Facilitem els_ 
condicionants perquè puguin continuar donant vida i des
envolupant-se persona l, fami liar i professionalment al seu 
poble. 
A Corbins estem centrats a tirar endavant les inversions 
gràcies als romanents assolits de la bona feina de tot el 
poble, per arreglar els camins del nostre motor econòmic, 
la pagesia, També per apostar per un enllumenat led, de 
qualitat i segur pels nostres carrers. Continuant situant en 
la nostra acció de govern els pressupostos participatius i 
aquesta veu majoritària en millorar els ferms dels carrers. 

I finalment, seguir la bona línia de retorn del deute que 
tant esgota, però que és el gran èxit per aconseguir un 
dia a dia amb condicions i per poder fer inversions, ator
gar una oferta cultural de qualitat (i d'exemple arreu de 
Catalunya). 
En l'àmbit de la Diputació, aquesta segona part del 
mandat, l'encaro amb l'element clau de la millora de la 
situació laboral dels que fan que l'ens no s'aturi. Des
prés de gestionar el teletreball i aquest canvi de para
digma, volem afrontar la millora amb m·és recursos als 
departaments, amb una administració actualitzada, di
gital, propera; al costat dels ajuntaments i la gent. Amb 
objectius clars de transparència, ecologisme i fons eu
r~peus, encara més forta cu lturalment i lila. Apostant 

sempre per la formació de tot l'entramat administratiu del 
territori perquè els resultats siguin els objectius establerts. 
Movem de nou l'associacionisme tan bàsic per la dinamit
zació dels nostres pobles, programem activitats i cultura 
sempre que tinguem una bona oportunitat, continuem 
donant veu a la gent, perquè en definitiva, són qui fan po
ble. Lluitem per recuperar al màxim l'organització espor
tiva d'esdeveniments, cuidem als clubs i l'esport femení, 
i sobretot l'esport inclusiu, que tant s'ha aturat durant tot 
aquest temps. Organitzem lleure i facilitem el dia a dia la 
pagesia i les empreses locals. Treballem de forma decidida 
mirant ben amunt per remuntar aquesta trialera complica
da que ens ha generat la Covid-19. 
Gràcies als sanitaris. Gràcies als agents cívics. Gràcies al 
comerç local. Gràcies als pageses i pagesos. Ara toca re
muntada. Salut i seguim! 
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