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EDITORIAL 

El mapa municipal, a debat 
Es compleixen ara cinquanta anys de l'última gran 
reestructuració municipal que en temps del fran
quisme va reduir els municipis de Lleida de 323 a 
229 que continuen en l'actualitat juntament amb 
els dos nous aprovats, Riu de Cerdanya i Gimenells, 
constituïts la dècada dels 90 per reivindicació dels 
seus veïns. La reducció municipal de fa cinquanta 
anys es va fer per decret i amb criteris que en al
guns casos, com a Isona i Conca Dellà, van generar 
una certa polèmica i en d'altres com a Tremp es 
van agrupar nuclis de la Terreta que són a SO qui
lòmetres de la seu municipal, però des de sempre 
s'ha considerat que eren excessius municipis per 
a la població que acullen. De fet, es va passar de 
732 municipis que hi havia fins al 1847 a 323 apli
cant el criteri d'un mínim de trenta famílies per 
localitat i es van tornar a rebaixar a 229 el 1971. 
Posteriorment, hi ha hagut intents de racionalitzar 
el mapa amb l'informe Roca l'any 2000, que plan-

tejava un mínim de 250 habitants per municipi, i la 
mateixa llei Montoro, que el 2013 va impulsar sense 
èxit la fusió de municipis i que es mancomunessin 
serveis. Ara el debat no està explícitament sobre la 
taula, però la Generalitat té pendent la nova llei de 
governs locals i s'ha posat d'actualitat la qüestió 
amb la iniciativa dels ajuntaments extremenys de 
Villanueva de la Serena i Don Benito, que preve
uen fusionar-se després d'un referèndum entre la 
població per convertir-se en la tercera capital de la 
comunitat. A Lleida, continuem tenint 72 aj unta
ments que no assoleixen els 250 habitants que mar
cava l'informe Roca i també són molts els que no 
assoleixen les trenta famílies que es va marcar com 
a topall en la primera reestructuració municipal. 
Les conseqüències són que aquests consistoris no 
disposen de mitjans per garantir serveis als seus ve
ïns, han de compartir secretari i no poden afrontar 
el cost o el manteniment de moltes infraestructures. 

És comprensible que tots els pobles vulguin man
ten ir la seua identitat, el seu nom, la seua història 
i la seua idiosincràsia i que no es poden imposar 
fusions per decret dibuixant com es va fer nous 
municipis sobre el mapa perquè no han funcionat 
i han ·agreujat les diferències, pérò sí que hi ha fór
mules per aconseguir una certa racionalització en 
la qual tots h i poden sortir guanyant si hi ha con
sens i que l'agrupació de pobles, la mancomunitat 
de serveis i la col·laboració entre nuclis veïns han 
de ser fórmules a explorar en l'actual conjuntura 
en què l'amenaça d'envelliment primer i la deser
tització després amenacen bona part de les nostres 
comarques. En la majoria de casos, aquests pobles 
no tenen mitjans per dissenyar el seu futur, però hi 
ha instàncies com la Diputació, els consells comar
cals o la mateixa Generalitat que poden assessorar, 
aconsellar i facilitar el camí d'una concentració i 
una racionalització del mapa. 
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VOX POPULI 

On vas Barcelona @0 nVasBarcelon 
«Una altra medalla que es pot penjar Ada 
Colau, Barcelona, "capital del botelló':» 

Jo Zaragoza @J _Zaragoz 
«Els liberals alemanys s'asseuen amb els 
verds i els socialdemòcrates. Governaran. Els 
liberals espanyols es van posar amb la 
ultradreta de Vox per pactar governs amb el 
PP. Desapareixeran.>> 

El Oso ingeni @0solngeni 
«És curiós que continuïn dient "escapat" a 
Puigdemont quan tothom sap on és. Però, 
bé, també anomenen "democràcia" Espanya.» 

Josepc @dlcre 
«A nsu Fati és un gran jugador, segur. Però no 
correu. Recordeu-vos de Bojan, Munir ... » 

sergiiina @sergiiina 
«Lleida Esportiu, ni primer equip, ni filial ni 
juvenil divisió d'honor ha guanyat cap partit 
de lliga en el que portem de temporada ... » 

~ www.segre.com @ redaccio@segre.com 

SECCIONS 

Esports: José Cari os Monge Clemente. 
Societat: Josep Grau Santesmasses. 
Economia: Eva Martínez Muruaga. 
Comarques: Helena Culleré Garcia i 
Raúl Ramírez de Arellano Benito. 
Disseny: Anna Barcala Sirvent. 
Edició web (segre.com): Carles Díaz Perera 
Responsable de Cercle i secretària de 
redacció: Maria Terrè i Guillau met. 

«La seguretat 
de la Mercè 
la dissenya 

l'ajuntament. 
Cadascú ha 

d'assumir la seua 
responsabilitat» 

President de 
la Generalitat 
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JAUME SELLÉS 
PAS A NIVELL 

ENCARA QUE sem
bli que no pot ser, l'era 
Merkel s'ha acabat. Han 
estat prop de dos dè
cades odiant-la i esti
mant-la alternativament, 
però mirant-la sempre 
per tal de trobar respos
tes als nostres neguits. 
Respostes que sovint no 
ens agradaven, però que 
sempre tenien una base 
racional, suportades amb 
la fermesa i voluntat de 
ferro que li eren pròpies. 
No descobreixo la sopa 
d'all si dic que Europa i 
els europeus avui estant 
de dol. Especialment, en 
aquests moments de dub-

Angie 

Sense ella no veig 
qui sabrà fer-nos 
veure la necessitat 
d'avançar en 
la construcció 
política de la UE 

"Angie, encara t'es-
timo. Recordes les nits 
que ens vam passar plo
rant, tots els somnis que 
teníem a tocar quan tot 
s'esfumava en un instant. 
Deixa'm dir-te coses a 
l'orella. Angie, encara 
t'estimo, nena. Miri on 
miri, veig els teus ulls, 
no hi ha cap dona que se 
t'atansi. Angie, no po
dran dir que no ho hàgim 
intentat." 

Sense ella no veig qui 
sabrà fer-nos veure la ne
cessitat d'avançar en la 
construcció política de 
la UE, aquella que ens ha 

EL MES LLEGIT A SEGRE.COM te i d'incertesa que ens toca viure. Com 
diu la cançó dels Rolling: "Angie, quan 
desapareixeran aquests núvols, cap a on 
ens conduirañ des d'aquí, sense amor a 
les nostres ànimes i sense diners a les 
butxaques dels nostres abrics, no pot 
dir-se que estiguem satisfets. AIJ.gie, 
no podràs dir que no ho hàgim provat, 
Angie, ets preciosa, però és hora que 
ens acomiadem." 

de permetre tenir com
passió quan toca i força quan cal. Qui 
desenvoluparà una política migratòria 
comuna i qui ens durà a la constitució 
d'un exèrcit propi per no dependre del 
dels altres? "Oh, Angie, no ploris, els 
teus petons encara són dolços. Odio 
aquesta tristesa en els teus ulls, però 
Angie, em sembla que ja és hora que ens 
acomiadem, sense amor a les nostres 
ànimes i sense diners als nostres abrics, 
no pots dir que estiguem satisfets." 

La filtració dels 
admesos ala 
Guàrdia Urbana 
I L'Associació Sindical 
Independent de la Guàr
dia Urbana de Lleida va 
alertar ahir de la filtració 
de la llista d'admesos i re
butjats al cos. 

El volcà sepulta 
el campanar 
delodoque 

correctament 
'botellón' en català 
I L'allau de joves bevent 
al carrer qüestiona quina 
és la manera de dir bote-
1/ón en català. Pot anome
nar-se botelló, botellot, 
botellada o entrompada. 

Els alemanys sabran gestionar com 
sempre els resultats d'aquest diumenge 
electoral d'una manera pràctica i rigo
rosa, però, ara com ara, no sé com ens 
ho farem la resta dels socis europeus 
per sobreviure a la manca d'autoritat 
que ens deixa la seva absència. 

Certament, Angela, durant molt de 
temps vam considerar-te la pitjor de 
les nostres enemigues. No enteníem ni 
compartíem la teva visió del món. Ara 
que ja no hi ets, només estic segur que 
et trobarem a faltar. 

cfarre
Resaltado
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Només vuit alumnes sense plaça als Suport a l'alcalde d'Alcarràs 
cicles de FP de grau mitjà a Lleida. en el judici per 1'1-0. 
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CORONA VIRUS ~ SITUACIÓ ASSISTENCIAL 

Sala d'espera a la intempèrie 
Els acompanyants dels pacients d'Urgències de l'Arnau han d'esperar fora sense que hi hagi 
un lloc adequat I Persona d centre admet e problema i busca solucions per a l'hivern 

M.MARQUÈS 
I LLEIDA I Els acompanyants de 
malalts que acudeixen al servei 
d'Urgències de l'Hospital Arnau 
de Vilanova han d'esperar fora 
a causa de la Covid sense que hi 
hagi un lloc habilitat. La majo
ria es posa al costat o sota de la 
marquesina de les ambulàncies, 
dempeus o asseguts a la vorera, 
i demanen una solució, encara 
que només sigui posar-hi unes 
cadires. Professionals del cen
tre van admetre que "es tracta 
d'un tema mal resolt" i que "les 
queixes tenen cert fonament". 
A més, van assenyalar que el 
lloc on s'espera la gent "és peri
llós perquè hi passen les ambu
làncies", però van afirmar que 
s'estan estudiant "opcions de 
cara a l'hivern, com minicarpes 
o posar-hi bancs". 

Totes les persones que ahir 
a la tarda esperaven ho feien 
a l'ombra. "Acceptem sense 
cap problema estar fora, ve
mm aquí de forma excepcional 
i encara sort que no toca el sol, 
però que hi hagués cadires seria 
d'agrair", van coincidir la ma
joria d'ells. 

Una usuària, Olga, estava 
ahir dreta esperant la seua ma
re. "Fa una hora que espero i 
ho entenc perfectament, però 
fa més d'un mes vaig estar des 
de les 10.00 fins a les 17.00 i 
crec que calen cadires i que hi 
hagi ombra al matí, encara que 
almenys no plou", va assenya
lar. Tanmateix, persones de 
més edat van denunciar que 
és un greu problema per a ells, 
ja que amb prou feines poden 
estar hores drets o asseguts a 
terra. "La Covid ha desbordat 
totes les previsions, però ja fa 
més d'un any i mig i potser seria 
hora de prendre algunes mesu
res, com posar bancs o cadires 
per als acompanyants, que no 
sempre són joves i àgils", van 
manifestar. 

Depenent de si hi ha molta 
gent o no, els acompanyants po
den esperar dins durant el matí, 
però ahir a les 11.30 van haver 
de sortir, mentre que fa uns dies 
va ser a les 12.00, encara que 
hi ha dies que ni a les 10.00 no 
es pot esperar dins. Tot i així, 
personal del centre va explicar 
que sí que es deixa entrar acom
panyants de dependents. "La 
solució no és fàcil per la Covid 
i l'escassetat d'espais disponi
bles", van afegir, mentre que 
des de la direcció de l'Arnau es 
van limitar a dir que les queixes 
s'han de formalitzar a la Unitat 
d'Atenció a l'Usuari. 

Acompanyants de persones que van anar ahir a Urgències, mentre esperen fora. 

IMMUNITAT 

Tercera dosi completada als geriàtrics del Pirineu 
• Els usuaris de les 14 residèn
cies de la regió sanitària del 
Pirineu ja han rebut la tercera 
dosi de la vacuna contra la Co
vid. En total s'han administrat 
600 vacunes en una setmana 
entre aquells residents que fa 
més de sis mesos que havien 
rebut la segona dosi. 

L'objectiu principal de l'ad
ministració d'aquesta dosi de 
reforç és protegir les persones 
més vulnerables de patir les 
malalties greus i les compli
cacions que comporta la in
fecció per la Covid. Una de 
les primeres a vacunar-se a 
la residència Verge de Ribera 
de la Pobla de Segur va ser 
Leocàdia Peña, que ja es va 
convertir en la primera per
sona vacunada a la província 
de Lleida, el27 de desembre 
del2020. Peña, originària de 
Cerbi, a les Valls d'Aneu, es va 
mostrar "molt contenta" per
què espera que "ajudi a acabar 
d'eliminar" la pandèmia. 

Leocàdia Peña va ser la primera de Lleida a vacunar-se. 

Per al gerent territorial de 
la regió sanitària del Pirineu, 
Felip Benavent, "la impor
tància de la vacunació és pri
mordial i s'ha demostrat en 
aspectes tals com que l'última 
onada, amb els usuaris vacu
nats ja amb la pauta completa, 

ha estat molt menys dramàtica 
que la primera". 

Al pla de Lleida, 2.024 
usuaris de residències, el 
56%, ja tenen administrada 
la tercera dosi, mentre que al 
Solsonès s'ha administrat a 
tots els 114 residents. 

. La vacuna de la 
grip començarà a 
inocular-se d'aquí 
a tres setmanes 
• El ministeri de Sanitat 
va anunciar ahir que la 
vacunació contra la grip 
s'iniciarà la segona quin
zena d'octubre "si no hi 
ha problemes de submi
nistrament", i va informar 
que, atesa la possible coin
cidència de la pandèmia 
per Covid i la grip, s'ha fet 
una adquisició extraordi
nària de vacunes. Aquest 
any, com a novetat, els 
pediatres han demanat la 
vacunació contra la grip 
per als nens d'entre 6 i 59 
mesos (gairebé S anys), tal 
com pr~posa l'Organitza
ció Mundial de la Salut i 
el Centre Europeu per a 
la Prevenció i Control de 
Malalties. D'altra banda, 
un estudi publicat a Natu
re Genetics afirma que el 
confinament va eliminar 
les variants que hi havia 
a Espanya a la primera 
onada. 

Lleugera pujada 
dels ingressats al 
no donar-se altes 
el cap de setmana 
• El número d'hospitalit
zats per la Covid va pujar 
ahir lleugerament, ja que 
el cap de setmana no es 
donen altes. Així, a Po
nent hi havia 25 ingressats 
(+3), dels quals 6 seguien 
a l'UCI, mentre que a Ca
talunya hi havia 486 hos
pitalitzats ( + 10), 166 d'ells 
en estat crític (-4). D'altra 
banda, Salut va notificar 
169 contagis, 16 a Lleida 
i cap al Pirineu. 

Pel seu costat, l'ajunta
ment de Solsona va infor
mar que només s'ha no
tificat un contagi durant 
l'última setmana, el millor 
registre de la pandèmia. 
La millora de la situació 
ha fet que més comuni
tats, com el País Valencià, 
ampliïn els aforaments i 
els horaris a l'hostaleria i 
permetin el ball al lleure 
nocturn. 

cfarre
Resaltado
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