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Agraïment

Sr. Director:
La meva família i jo volem 

agrair al neurocirurgià Dr. Mar-
tínez Madrigal i el seu equip 
de l’HUAV la seva intervenció 
i atenció que varen tenir amb 
nosaltres el passat mes de març 
en una intervenció quirúrgica 
de cervicals, llarga i minuciosa, 
però molt exitosa. 

Un dia de tants nervis, agra-
eixes no solament l’excel·lent 
professionalitat, que n’és molta, 
sinó l’empatia i qualitat humana 
que l’equip ens van transmetre 
en tot moment.

M. B. L. 

Més sobre la pressa

Sr. Director:
Nous pensaments d’autors 

diversos sobre la quantitat i la 
pressa:

“... aquests temps d’ara, 
tan apressats i fragmentaris” 
(anònim).

 “Fart dia a dia, res no em 
satisfà: / mentre tot ho devoro, 
tot se’n va” (fragment de poema 
de W. Shakespeare).

“Córrer molt, no donar valor 
a res i envoltar-nos de lletgis-
me?” (Mireia Rosich).

“A vegades anem tan de pres-
sa que no sabem veure el que és 
important. I el que és impor-
tant és la gent del teu voltant, 
la teva família, els teus amics, i 
poder gaudir de tot això” (Paco 
Arango).

“Fes poques coses” (Marc 
Aureli).

J. B.

Carta d’agraïment  
de la confraria de la 
Mare de Déu de 
Montserrat de Lleida

Sr. Director:
El 27 d’abril, la Confraria de 

la Mare de Déu de Montserrat 
va organitzar la celebració de la 
festa de la Patrona de Catalu-
nya amb uns actes que tingueren 
com a eix central la Catedral 
de Lleida, on està ubicat l’altar 
dedicat a la Moreneta. Des de 
les 9 del matí que es va obrir el 
temple, es va formar una corrua 
de persones devotes de la Verge 
Bruna que de forma entusiasta 
anaven a venerar la nostra Ma-
re. Cal destacar la gran afluèn-
cia que es va produir de forma 
escalonada durant tot el dia, 
comptabilitzant prop de 4.000 
persones, les quals desfilaren 
per la Catedral amb ciris i flors 
que van omplir totalment l’es-
pai destinat a aquestes ofrenes. 
També a les Eucaristies celebra-
des en honor de la Patrona assis-
tiren un gran nombre de fidels, 
molt especialment a la solemne 
del vespre.

És per tot això que la Junta 
de la Confraria vol agrair a la 
ciutat de Lleida aquesta devo-
ció envers la Moreneta, que en 
aquesta ocasió va comptar amb 
una gran quantitat de partici-

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Ahir, desgraciadament, va passar el que 

els veïns de Ferran el Catòlic, 38 (antics blocs 
Santa Maria de Gardeny) temíem des de 
feia mesos.

Al febrer es va instal·lar una persona sense 
sostre a viure entre els blocs 5 i 6.

Els veïns teníem clar que ningú no hauria 
de viure al carrer i vam trucar a la policia 
urbana perquè l’informessin de quins albergs 
i serveis disposava.

Suposadament va ser informat però no va 
voler anar-se’n.

Vam estar convivint durant uns mesos 
amb les seues escombraries, orines i amb 
les seues, cada vegada més, pertinences 
(matalassos, roba, cadires, estris de cuina, 
patinet...). Amb les setmanes en van venir 
més, fins acabar vivint-hi tres persones, amb 
tot el que això implica.

Durant tot aquest temps vam anar tru-
cant al 112, el qual ens enviava la Guàrdia 
Urbana. Venia, feia un parell de voltes, els 
feia un parell preguntes i ens deia que no 
podien obligar-los a anar-se’n... així que ells 
seguien allà.

Van començar les baralles entre ells i la 
nostra por de tornar tard a casa i/o que algun 
dia passés alguna desgràcia.

Finalment ahir va succeir. Hi va haver un 
incendi al racó on viuen aquestes persones. 
El foc ràpidament es va estendre per tot el 
doble sostre, causant explosions i molt de 
fum. En pocs minuts ens vam veure involu-
crats en un incendi molt aparatós, perillós i 
sobretot innecessari.

Els veïns vam haver de sortir corrents de 
casa nostra, traspassant els portals plens d’un 
fum negre i dens que ens va causar atacs de 
tos, irritació i molta por.

Van venir policia i bombers, van acordo-
nar la zona i finalment després d’una llarga 
i anguniosa estona van aconseguir apagar 
l’incendi. Afortunadament ningú no va patir 
ferides. Ara toca netejar i arreglar els molts 
desperfectes i treure’ns l’ensurt del cos.

No acabem d’entendre, primer, com és 
possible que hi hagi persones vivint al carrer. 
Segon, com és possible que si una persona 
sense sostre es nega a viure en un alberg o 
a rebre ajuda, no hi hagi protecció per a la 
resta de ciutadans.

CALA CERVERA

Sensesostre a Ferran el Catòlic

pants en els actes programats, 
convertint-se en una ciutat 
montserratina capdavantera 
al nostre país. Per tots aquests 
motius, ens cal donar les gràcies 

als preveres que van presidir les 
Eucaristies: Mn. Gerard Soler, 
president del Capítol de la Ca-
tedral, Mn. Jaume Pedrós, ca-
nonge i rector de Sant Pere i Mn. 
Josep M. Escorihuela, consiliari 
de la Confraria i al Petit Cor de 
la Catedral i al seu director, el 
mestre de capella, Mn. Joaquim 
Mesalles. Agrair també la pre-
sència de la representació de la 
Paeria i de la Diputació. Agra-
ïment especial als voluntaris 
que van col·laborar durant tota 
la jornada així com als confra-
res i a tots els fidels i devots de 
la Mare de Déu de Montserrat 

per la seva assistència als actes 
programats. Tots ells van acon-
seguir que aquesta celebració, 
tan participativa, es convertís 
en una lluïda festa. Finalment 
també el nostre agraïment a la 
premsa per la seva difusió.

Aquest any vam celebrar-ho 
amb un gran goig, ja que dins 
del calendari montserratí tenim 
dues commemoracions molt des-
tacades. Una que correspon a la 
nostra Confraria que enguany 
commemora el 75è aniversari 
de Romeria a Montserrat i que 
durant tots aquests anys ha es-
tat fidel a aquesta peregrinació 

a la Santa Muntanya; i una al-
tra al Monestir de Montserrat, 
que recorda el 75è aniversari de 
l’Entronització de la Imatge de 
la Mare de Déu al nou tron del 
cambril de la Basílica. Fet des-
tacat a nivell espiritual i també 
a nivell de país, que serà com-
memorat a totes les Catedrals 
catalanes, també a Lleida el 10 
de setembre, sota el lema Al vol-

tant de Santa Maria amb els 

nostres bisbes. Moltes gràcies!  
JOSEP ESTRUCH BASCOMPTE  

PRESIDENT DE LA CONFRARIA DE LA MARE 
DE DÉU DE MONTSERRAT DE LLEIDA

Carta als mutualistes 
de Muface a ASISA 

Sr. Director:
Vull fer-los partícips de la 

desagradable experiència vis-
cuda el dissabte 16 d’abril i de-
nunciar, al meu entendre, un 
greu incompliment d’atenció 
sanitària per part de l’entitat 
sanitària ASISA.

Cap a les 20.45 h vaig al CAP 
de Torredembarra (Tarragona) 
amb clars símptomes gripals. Ja 
havia passat la Covid a mitjans 
de març i estava vacunat amb 
les tres dosis. Quan presento la 
meua targeta d’ASISA, em di-
uen que no em poden atendre, 
ja que els clients d’ASISA estan 
exclosos de ser atesos a urgèn-
cies del CAP. En altres ocasions 
hem fet ús del servei d’urgències 
en aquest mateix CAP sense cap 
problema. Llavors, decideixo 
trucar al telèfon d’emergència 
d’ASISA, 900 900 118. La Sta. 
que m’atén em confirma el que 
havia dit l’administrativa del 
CAP, i que he d’anar a una clí-
nica d’ASISA. No estant d’acord 
amb la seua informació, em pas-
sa amb una Dra. Coordinado-
ra, que em torna a repetir la 
mateixa cançó, que he d’anar a 
un centre d’ASISA, i m’ofereix 
com a solució anar al Vendrell, 
a 17 quilòmetres. Li trasllado 
el meu enuig, i em queixo del 
mal tracte rebut i la mala gestió 
que duen a terme. Per curiositat 
li pregunto a l’administrativa 
del CAP si no atenen d’urgèn-
cies cap companyia, i m’infor-
ma que sí que n’atenen d’altres, 
com ADESLAS i DKV, amb la 
qual cosa encara creix més la 
meua indignació. Els ciutadans 
d’aquest país, que hem treballat 
i cotitzat tota la vida, en el meu 
cas més de 42 anys, esperem que 
arribat el moment tinguem una 
atenció sanitària de proximitat 
i de qualitat. Com tenen vergo-
nya de dir-me, en el meu estat, 
que agafi un cotxe o taxi per 
desplaçar-me a una altra loca-
litat, a 17 km, quan hi ha al cos-
tat de casa meua un CAP de la 
Seguretat Social? És tan senzill 
com que en cas d’urgència, i fora 
de les localitats on si hi ha ser-
veis sanitaris de les respectives 
companyies sanitàries, poder 
ser atesos en qualsevol CAP de 
la Seguretat Social.

Que cada lector tregui les se-
ues pròpies conclusions sobre 
el servei no prestat per ASISA.

JUANJO

Torna la Festa del 
Cine amb entrades 
a 3,50 euros

z La 18 Festa del Cine tornarà a 
celebrar-se des de demà fins di-
jous després de dos anys d’atu-
rada per la Covid. Els especta-
dors s’hauran d’acreditar al web 
www.fiestadelcine.com.

dimarts 03

Òscar Camps d’Open 
Arms obre el cicle 
‘Dret al cinema’

z El fundador d’Open Arms serà 
un dels ponents de l’obertura 
del segon cicle Dret al cinema, 

que organitzen la facultat de 
Dret de la UdL i el Col·legi de 
l’Advocacia de Lleida.

dijous 05

La festa major 
recupera de nou  
els carrers de Lleida

z Las places Paeria i Sant Joan, 
així com els Camps Elisis, seran 
els principals escenaris de la fes-
ta major, que es prolongarà fins 
al dia 11 amb gran protagonis-
me de la cultura popular.

divendres  06

AQUESTA SETMANA

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

ENQUESTA

Té ‘Alcarràs’ prou arguments 

com per poder aspirar als 

propers Oscars?

Voteu i deixeu un comentari a  
www.segre.com


