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Procés participatiu, 
millora del primer 
tram del carrer Hostal

Sr. Director:
Tal com ens va demanar 

l’ajuntament de Lleida, s’ha 
creat un grup de treball format 
per tècnics de la regidoria de 
participació, la d’urbanisme, 
membres de l’Assemblea de la 
Bordeta, del consell del barri, 
de l’AV, comerciants i alguns 
veïns/es de la zona; fa alguns 
mesos que estem parlant per 
oferir diverses opcions dins 
d’aquest procés participatiu per 
a la millora del primer tram del 
carrer Hostal. 

Des d’uns primers planteja-
ments de fer un carrer tallat al 
trànsit, passant per la de treure 
la filera d’aparcaments del cos-
tat dels números parells deixant 
la circulació de cotxes, per fi 
s’ha acordat en el grup de tre-
ball, format per parlar del tema, 
oferir a escollir en un procés 
participatiu entre: Opció 1, re-
modelar el carrer Hostal mitjan-
çant una plataforma única (al 
mateix nivell voreres i calçada). 
A) Tram de c/ Sant Jaume fins 
a semàfors de l’av. Flix, respec-
tant aparcaments, zona descàr-
rega, servei parròquia, despla-
çant contenidors al c/ sant Jau-
me. B) Plataforma única com 
l’anterior, en aquest cas fins a la 
cruïlla del c/ Ignasi Bastús. Per-
dent unes sis places d’aparca-
ment al costat del senat entre el 
c/ Sant Jaume i el c/ Beata Jor-
net. Fent el c/ Juneda direcció 
única entre Sant Jaume i Ignasi 
Bastús, deixar aparcar als dos 
costats i guanyant unes quinze 
places d’aparcament. Opció 2. 

No fer res. En les dues reunions 
que hi ha hagut dins de la pre-
paració d’aquest procés parti-
cipatiu la presidenta de l’AV de 
la Bordeta ha dit que el barri 
té altres prioritats abans que 
aquesta. Aquest punt no li nego, 
tenim problemes en carrers com 
Salou, Galícia, Amposta, final 
del c/ Hostal, els del triangle 
de la zona del camp de futbol, 
entre c/ Miquel Serra, av. Ar-
tesa, av. Flix... També en totes 
aquestes reunions s’ha comentat 
que l’ajuntament proposa parlar 

del primer tram del c/ Hostal 
si es vol fer quelcom per millo-
rar-lo; no deixa entrar a parlar 
en el fet que si no fa el del car-
rer Hostal faria una altra actu-
ació al barri. Cosa que crec que 
és necessària: millorar aquest 
centre de vila, com cruïlla el c/ 
Puigverd amb c/ Sant Francesc 
de Sales, c/ Miquel Serra i els 
anteriorment esmentats. Per 
a mi, el 10% dels lleidatans i 
lleidatanes haurien de tenir un 
pla d’inversions anuals al barri 
de l’1% del pressupost munici-

pal, estem parlant de més d’un 
milió i mig d’euros a l’any. Dit 
això, vull encoratjar l’AV de la 
Bordeta, l’Assemblea, Consell 
de zona, comerciants i resta de 
companys/es que han participat 
en aquest grup de treball a no 
deixar perdre l’oportunitat que 
es dugui a terme l’actuació per 
millorar aquesta part del nostre 
barri. Els demano que ens impli-
quem tothom perquè la resta de 
veïns/es recolzin alguna de les 
dues alternatives de l’opció 1. Ja 
que, si surt l’opció de no fer res, 

estarem donant una molt pobra 
imatge a la resta de la ciutat. Fi-
nalment, caldria comentar que 
a la mateixa consulta els veïns i 
veïnes tindrem l’oportunitat de 
dir quina altra actuació en l’àm-
bit de millores de carrers ens 
agradaria que es fes. Encara que 
segurament aquesta no serà per 
ara mateix, és important que els 
nostres regidors sàpiguen que 
la Bordeta té alguna cosa a dir 
i no simplement deixar-los fer. 
És un pas en aquest llarg camí 
en el qual tots i totes hem de te-
nir consciència que per millorar 
el nostre entorn no podem ser 
indiferents.

RAFAEL SOPENA CANALS

L’objecció de 
consciència

Sr. Director:
Si la nova llei de l’avorta-

ment tira endavant tal com 
està redactada a l’avantpro-
jecte de la ministra d’Igualtat, 
la ministra Montero vol limitar 
el dret dels metges a l’objecció 
de consciència. La nova regu-
lació, produïda per la nova llei 
de l’avortament, no pot passar 
per sobre de la consciència dels 
metges. Un règim democràtic 
no és només un règim en què 
la majoria del Congrés pren 
decisions vinculants per als 
ciutadans, és un règim amb 
limitacions constitucionals. 
En una democràcia madura, si 
una norma planteja un conflic-
te irresoluble entre diferents 
drets, cal respectar la llibertat 
de pensament i la llibertat de 
consciència.

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ

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

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
En la valoració de l’atenció sanitària, a 

més de la Direcció, Gerència de l’Hospital i 
responsables polítics, té gran valor l’opinió 
de pacients i familiars, ja que la viuen en 
primera persona.

És fàcil de caure en la crítica i en la quei-
xa sense conèixer l’enorme sacrifici que es 
necessita per exercir bé la professió.

El meu marit i jo hem estat metges especi-
alistes a l’Hospital Arnau de Vilanova durant 
35 anys, i des de fa alguns més, jubilats, i per 
tant usuaris.

Coneixem des de dins com de difícil que 
és, de vegades, visitar contra rellotge un gran 
nombre de pacients, tractar-los, informar fa-
miliars, operar amb la urgència que cal, amb 
escassetat de recursos humans i materials... 
una gran pressió assistencial agreujada per 
la pandèmia de la Covid.

La línia que separa la salut de la malaltia 
és molt fràgil, gairebé sense adonar-te’n l’has 
creuat i et porten en una llitera.

Després d’uns dies d’ingrés per a diagnòs-
tic, tractament i evolució, hi va haver un em-
pitjorament clínic greu, detectat ràpidament 
pel Dr. Milton Martínez Madrigal, que va 
indicar l’operació quirúrgica urgent.

Un enorme agraïment al Dr. Madrigal, 
al Dr. Víctor Martínez, neurocirurgians, i 
a la Dra. M. José Groizard, anestesiòloga, 
companya i gran amiga per la seua ràpida 
col·laboració per facilitar l’operació urgent.

Un retard podria resoldre el problema 
d’una altra manera... potser amb seqüeles 
importants. Més gratitud mereixen, ja que 
cap no estava de guàrdia i van treballar fo-
ra del seu horari laboral sense interferir la 
tasca de l’equip de guàrdia d’aquell dia ni 
el funcionament del quiròfan d’urgències.

Així és la nostra bonica professió.
Enorme gratitud per a l’UCI, la infermeria 

de la 4a planta nord, el quiròfan d’urgències 
i mossèn Àngel.

L’atenció mèdica i humana ha estat excel-
lent. Mil gràcies.

Agraïment

EL CANVI climàtic ja és aquí, 
amb estius més llargs, prima-
veres retallades i termòme-
tres disparats. És asfixiant, es 
queixen els ciutadans. I és més 
car, perquè es consumeix més 
aigua i electricitat suplementà-
ria per a la refrigeració. Calor 
aclaparadora a tot Espanya i 
“xafogor a Sanxenxo”, ha es-
crit a Twitter l’exvicepresiden-
ta Carmen Calvo per la visita 
del rei emèrit Joan Carles I.

Però hi ha alguna cosa pit-
jor que aquest sol implacable: 
les brases incandescents de la 
política a tots els fronts, tant 
l’internacional com el domès-
tic. La guerra d’Ucraïna va per 
llarg i les seues conseqüènci-
es en l’economia s’agreugen. 

És de suposar que Vladímir 
Putin ja haurà purgat els seus 
serveis d’informació que li 
asseguraven poc menys que 
una passejada de dies, o a 
tot estirar dos setmanes, en 
una Ucraïna intimidada per 
les columnes de tancs rus-
sos. L’enteresa del president 
Volodímir Zelenski i la seua 
eficaç campanya comunicati-
va, amb presència virtual als 
Parlaments dels països aliats, 
lidera una població que no es 
deixa humiliar i que ja somia 
a guanyar aquesta guerra a 
Rússia. “Atenció –adverteix el 
general francès Olivier Kem-
pf– perquè vam sobrevalorem 
al començament l’Exèrcit rus, 
però no hem de subestimar-lo 

ara.” Per a aquest geoestrateg, 
amb l’entrada de Finlàndia a 
l’OTAN Rússia es trobarà amb 
1.300 quilòmetres de frontera 
amb l’Aliança, una cosa que no 
tenia abans de la invasió. Mal 
negoci. Tot i així, aposta per 
negociar amb Putin en el seu 
moment, que creu que encara 
no ha arribat. “Que és un cri-
minal de guerra i un carnisser? 
Pot ser. Però és el cap de Rús-
sia i caldrà arribar a acords”, 
pronostica.

Mentrestant, a la Rússia tan-
cada a qualsevol crítica sota 
ferri control informatiu, van 
sorprendre les declaracions en 
un programa de televisió en 
directe d’un analista, Mikhaïl 
Khodariónok, que es va atre-
vir a dir, davant l’estupor 
dels seus contertulians, que 
“la principal deficiència de la 
nostra posició politicomilitar 
és que estem en plena solitud 
geopolítica i, encara que no 

ho vulguem admetre, pràc-
ticament tothom està contra 
nosaltres, per la qual cosa hem 
de sortir d’aquesta situació”. 
Trasmudada la presentadora 
del programa, Olga Skabéieva, 
per les declaracions d’aquest 
coronel retirat, encara va rebre 
un altre impacte per un míssil 
dialèctic, atesa la seua total 
militància putinista: “Hom 
no s’ha d’empassar els tran-
quil·litzants informatius (...) La 
situació, francament parlant, 
empitjorarà per a nosaltres.”

Empitjorarà la situació per 
als russos, segurament, però 
també per a molts milions de 
persones arreu del món per 
l’amenaça d’una imminent 
fam generalitzada, si seguei-
xen bloquejats els ports ucra-
ïnesos pels quals s’exporta el 
gra per a la farina de consum 
humà i l’aliment per al bestiar. 
Per un desproveïment similar 
va esclatar la Primavera Àrab. 

Nacions Unides adverteix de 
grans migracions i violents al-
darulls en moltes geografies si 
no es restableix el subminis-
trament d’aliments.

Aquest és l’ardent pano-
rama mundial que barreja 
guerra, refugiats, retracció 
econòmica i incertesa. Però 
és difícil buscar refugi en l’es-
cena domèstica. Les sessions 
de control al Govern de l’Estat 
al Congrés dels Diputats d’Es-
panya són una aula en la qual 
s’imparteix diàriament l’assig-
natura de mala educació i falta 
de respecte. No hi ha amb prou 
feines cabuda per a l’enginy, 
la intel·ligència creativa o la 
ironia, sinó que predominen el 
soroll, l’esbroncada i l’enfron-
tament dialèctic. Els mateixos 
diputats haurien de votar una 
disposició per impedir que es 
retransmetin les sessions per 
ràdio o televisió. Hi sortirien 
guanyant. Ells i el país.

CRÒNICA POLÍTICA

La calor asfixia però la política abrasa
MANUEL CAMPO VIDAL
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