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Catalans contra
la immersió

Sr. Director:
Em sorprèn que els polítics

que governen a Catalunya di-
guin que els catalans volem la
immersió lingüística, és a dir,
el català com a única llengua
vehicular de l’ensenyament.To-
tes les enquestes indiquen el
contrari. Quan es pregunta als
catalans si volen que els seus
fills aprenguin en les dos llen-
gües oficials o només en català,
el resultat és clar: una àmplia
majoria de prop del 80 per cent
de catalans estan a favor de
l’ensenyament bilingüe, amb
unes assignatures en castellà i
unes altres en català.Tan sols
una minoria del 20 per cent de
catalans estan a favor de la im-
mersió pura i dura, amb tot en
català.

Alguns farien bé de no con-
fondre l’opinió d’algunes enti-
tats ultranacionalistes amb el
que pensem la majoria de ciu-
tadans normals del carrer.

MIGUEL TORRES.
LLEIDA

De sindicats
Sr. Director:

Col·loquis en horari de ver-
mut a la Llar del Pilar. Els que
vam néixer durant la guerra
(el 1938), vam transitar pel
franquisme i el post, ens vam
formar, vam treballar, vam
créixer culturalment i perso-
nalment, a més d’econòmica-
ment, observem que les for-
mes i filosofies d’aquells sin-
dicats franquistes no han va-
riat gaire.

Uns quants associats, molts
comandaments, subalterns,
alliberats, tots amb grans sous;
molts aduladors i piqueters

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
La sequera llarga i greu que vivim és an-

goixant per a tothom i, en especial, per als
nostres soferts i admirats agricultors.

Voldria destacar un fet que s’està produ-
int a les comarques de Lleida, i és que molts
agricultors, veient que la collita de cereals
està pràcticament perduda a causa de la gran
sequera, en una decisió valenta, costosa i
molt arriscada, estan llaurant els camps sem-

brats a l’octubre o al novembre i els tornen
a sembrar, ara amb cereals de cicle molt curt,
esperant i confiant que les pluges primave-
rals els garanteixin una mínima collita per
poder subsistir.

Els nostres agricultors cerealistes es me-
reixen una ajuda i un reconeixement per part
de tothom i, en especial, de l’Administra-
ció per la seua gosadia, tenacitat, generosi-
tat i punt d’honor.

ben compensats; moltes sub-
vencions dels diners públics
(els meus diners i els del lec-
tor) que els han permès parti-
cipacions importants en bor-
sa o símils, muntatges immo-
biliaris i altres etcèteres. No
ens oblidem la gran renda
anual d’ells/es. Si visitem In-
ternet es llegeix i, a més, ho
plasma la premsa escrita.

No se’ls observen (a aquests
nous rics?) actuacions per
pal·liar o protegir els sense sos-
tre, sense menjar o sense ro-
ba... en un país empobrit per
una nefasta gestió. Residèn-
cia/es als sense sostre i men-
jadors comunitaris i més etc.,
versus Càritas i altres símils o
ONG.Tot i només per al car-
rer?Així ens va.

On és la seua transparència;
que els ciutadans interessats
coneguin fins i tot la despesa
en bolígrafs, sous, dietes, viat-
ges, etc. I a més, tots els que
es beneficien o s’han benefi-
ciat de diners públics.

MIGUEL JUVILLÁ ARAGÓ.
LLEIDA

FRANCESC SEGARRATOR. TORRE-SERONA

La dona rural

Sr. Director:
El paper de la dona rural a

Catalunya ha sofert una impor-
tant transformació en els últims
40 anys, principalment en els
pobles de menys de mil habi-
tants. La seva situació era de
total dependència en el mo-
ment del seu casament envers
el seu marit i, en moltes oca-
sions, dels seus sogres, ja que
la convivència comuna era el
més apropiat en aquells anys.

Per sort, la gran majoria dels
nostres fills –principalment, les
filles– aquest, diguem-ne, pro-
blema no el pateixen i els sem-
bla irreal que aquesta fos la nos-
tra manera de viure.

Per altra banda, avui dia, tant
homes com dones tenen una
gran indepèndencia, però es
troben amb el problema que, a
l’hora de cuidar els seus fills,
com que tots tenen feina, no
els poden atendre i els d’aque-
lla generació, que vàrem estar
sotmesos anteriorment, ja tor-
nem a estar, com en els anys de

la nostra joventut, depenent
d’algú: els nostres néts, encara
que aquesta dependència, ge-
neralment, és molt més grata
de portar a terme.

M. TERESA BETRIUMIQUEL

Solidari amb l’escrit
de Ramón Barberá

Sr. Director:
M’he quedat totalment sor-

près al llegir l’escrit inserit en
un dels diaris locals, el passat
dia 15 de març, realitzat pel
senyor Ramón Barberá i dirigit
al senyor alcalde de Lleida.

Pel que sembla, segons cons-
tata, el dia 28 de gener va ser
multat per la Guàrdia Urbana
per portar enganxat al vidre del
vehicle un rètol amb la indica-
ció Es ven. Una falta greu, per
la qual va ser sancionat amb600
euros. Com que l’esmentat jo-
ve no disposa de diners per fer
efectiva l’esmentada sanció,
sol·licita que l’hi anul·lin; en cas
contrari, s’ofereix voluntària-
ment al senyor alcalde perquè

Tornar a sembrar

li permeti treballar en qualse-
vol ocupació a l’ajuntament fins
a cobrir l’esmentada quantitat,
en concepte de recompensa i
poder deixar saldat el deute. En
el cas que no sigui possible, es
compromet, tot i que no sap
com, a intentar reunir els diners
per fer front a l’esmentat pa-
gament.

M’ha deixat atònit l’actitud
de comprensió d’aquest jove.
L’honradesa sempre és digna
d’elogi. Sabemque les ordenan-
ces són una classe de resolucions
i que es caracteritzen per ser
normes generals aplicables obli-
gatòriament. Sincerament, crec
que en aquest cas han sigut ex-
cessivament incisives.

Honestedat i honradesa són
paraules que usem molts, però
quemolt pocs apliquem.La in-
dignació designa l’enuig provo-
cat per una situació comprome-
sa. En aquest cas, la rectitud
d’aquest jove és molt superior
a tot això.

Crec que, de vegades, en la
vida, hauríem de ser més dúc-
tils. La moralitat consisteix en
la bondat de la voluntat. Si no
hi ha voluntat,no cal que en par-
lem.

La vida sencera és una des-
pulla constant. La llei de causa
i efecte sempre opera en tots els
nivells. En aquest cas, de mo-
ment, ha sigut molt dura. Les
seues queixes no li han repor-
tat utilitat, ni recompensa, ni
profit. Com demana aquest jo-
ve al senyor alcalde, si creu que
aquest és el tracte que es me-
reix com a ciutadà de Lleida en
una situació difícil, la seua de-
cisió, en darrer terme, està a les
seues mans.

Vostè té l’última paraula,
senyor alcalde.

PERE SERRET BESA.
LLEIDA

EN ELS DARRERS dies hem
vist amb preocupació i desen-
cís com el Pirineu ha cremat.
Han estat més d’un miler les
hectàrees d’alta muntanya que
han estat devastades per les fla-
mes i han posat en perill els
nostres boscos i pastures i tam-
bé alguns pobles, petits nuclis,
masies i explotacions ramade-
res. És evident que el clima sec
que patim en els últims mesos,
amb un descens alarmant de
les precipitacions, ha provocat
que els prats i boscos presen-
tin un aspecte molt allunyat del
normal en aquestes èpoques de
l’any, la qual cosa ha creat una

situació, en definitiva, que ha
propiciat un estat idoni per en-
tendre com ha avançat el foc
en els diferents incendis que
s’han declarat.

On és el bestiar?

Ja fa anys que observem un
perillós abandó dels boscos al
Pirineu, un abandó que amb la
meteorologia actual podem pa-
gar ben car en els pròxims me-
sos i anys. Malauradament,
moltes vaques, vedells, poltres
i ovelles han deixat de pastu-
rar per bona part dels prats del
Pirineu i això ha fet que peri-
llosament el sotabosc creixi
amb força i sense control, de

manera que esdevé un combus-
tible fàcil per qualsevol petita
espurna, com acabem de com-
provar.

Estem convençuts que no-
més amb un clar recolzament
de la ramaderia extensiva, lli-
gada al territori, com la que em-
para i protegeix la Indicació Ge-
ogràfica ProtegidaVedella dels
Pirineus Catalans, es contribu-
iria clarament a la preservació
del nostre paisatge. El sistema
defensat per la IGP és el d’una
producció sostenible amb ani-
mals de raça autòctona que han
nascut i s’han criat a casa nos-
tra. Evitem les concentracions
de bestiar fora del seu entorn,
mantenim nets els camps i
n’afavorim la regeneració ve-
getal mitjançant el pastoreig.
El nostre bestiar el podríem de-
finir com la gran brigada anti-

incendis que treballa a favor
d’un patrimoni natural, les nos-
tres muntanyes. Però aquesta
tasca no la podem fer nosaltres
sols. L’opinió i el comportament
del consumidor, a l’hora de
comprar, també té un pes de-
terminant en tota aquesta qües-
tió. El consum responsable és
fonamental per contribuir a la
preservació de la nostra rama-
deria extensiva i tradicional.
Cal entendre la procedència i
el sobreesforç que els nostres
ramaders fan a totes les petites
explotacions del Pirineu per
poder mantenir viu el territo-
ri i, al mateix temps, oferir un
producte autèntic,molt més sa-
ludable, tal com indiquen els
valors nutricionals que ofereix
la carn d’animals criats en lli-
bertat.

Podem afirmar rotundament

que nosaltres fem la nostra fei-
na i la fem amb la voluntat i
l’obligació de respectar les nos-
tres muntanyes.Ara és l’Admi-
nistració del nostre país la que
ha de vetllar perquè no s’aban-
doni l’ofici del pastoreig.
D’aquesta manera aconsegui-
ríem que els incendis d’aquest
hivern no siguin res més que
una anècdota en els llibres
d’història. Els nostres avis ho
han dit de forma ben clara
aquestes darreres setmanes: fe-
ia molts anys que no recorda-
ven incendis d’aquestes dimen-
sions al Pirineu, potser els ma-
teixos anys que fa que en al-
guns prats i boscos no s’hi ha
vist pasturar el bestiar, mentre
alguns miren per on bufa el
vent. Que això no torni a pas-
sar és responsabilitats de tots
plegats.

COL·LABORACIÓ

VICTÒRIA ROIG

PRESIDENTA CONSELL REGULADOR IGP
VEDELLA DELS PIRINEUS CATALANS

La ramaderia del Pirineu, la brigada antiincendis
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