
UN GRAN COL·LECTIU QUE EXERCEIX UN PAPER CENTRAL EN LA SOCIETAT

La gent gran de Lleida

L  leida se suma cada 1 d’octubre 
a la commemoració del Dia In-
ternacional de la Gent Gran, 

una jornada que ens serveix per 
posar en valor i per agrair el paper 
central que aquest col·lectiu exer-
ceix en la societat. La cultura orien-
tal té molt més present que l’occi-
dental la importància del rol de les 
persones grans i les atorguen un es-
tatus especial, gairebé de veneració, 
fonamentat en la saviesa acumulada 
amb el pas dels anys i ens els sacri-
ficis esmerçats per tirar endavant les 
famílies i el país. 

A Lleida, els posseïdors d’aquest 
saber i els autors de l’esforç que ens 
ha permès arribar fins a aquí són 
23.200 ciutadans i ciutadanes majors 
de 65 anys, gairebé el 17 per cent de 
la població, als quals hem d’agrair 
moltes coses. 

Són persones que van créixer en 
un panorama de postguerra i dicta-
dura o que, directament, van patir la 
Guerra Civil; un gran nombre, sense 
tantes oportunitats d’estudis com les 
actuals, però que, malgrat totes les 
dificultats, van treballar durament 
per progressar professionalment, 
per formar una família, i en definiti-

va, per fer avançar la nostra societat. 
I ara, la situació econòmica col·loca 
moltes d’aquestes persones, de nou, 
en la primera línia, com a principal 
suport per als fills i els néts.

Aquests dies hem volgut fer visi-
ble i agrair aquest paper crucial de 
la gent gran amb la commemoració 
del Dia Internacional que, entre al-
tres cites, ha inclòs un concert a l’Au-
ditori i la recepció institucional a les 
Llars de Jubilats, actes que han coin-
cidit amb l’obertura del curs de les 
Aules d’Extensió Universitària i amb 
la presentació dels Serveis d’Atenció 
Domiciliària i de la Guia d’Activitats 
–amb una amplíssima oferta de pro-
postes que el curs passat va comp-
tar amb 13.000 participants. 

La gent gran d’ara ha vençut els 
estereotips i els tòpics, més enllà de 
l’avi o de l’àvia, padrí o padrina. És 
un conjunt heterogeni de persones 
recentment jubilades, joves de for-
ma i esperit, molts dels quals comp-
ten amb una excel·lent formació 
professional i una trajectòria inten-
sa, vital i laboral, que volen mante-
nir viva.

Aquesta inquietud intel·lectual i la 
voluntat per seguir formant-se s’ha 
pogut comprovar aquesta setmana 
en la inauguració del curs de les Au-
les d’Extensió Universitària a la UdL, 
al qual em referia abans, que ha ini-
ciat les classes amb una xifra rècord 
d’inscrits, més de 400. També és 

una mostra de l’empenta de la gent 
gran la seva presència en la vida as-
sociativa en general –molt més enllà 
d’entitats o activitats específiques-, 
els 200 voluntaris sèniors o els prop 
de 9.800 socis amb què compten les 
19 Llars i esplais municipals, centres 

que són uns grans dinamitzadors 
per a tot aquest col·lectiu.

Així mateix, les persones grans 
són grans consumidores de tot tipus 
d’activitats culturals i públic habitual 
i entès de les propostes de l’Audito-
ri, de l’Escorxador, del Morera, de la 
Panera i de la Llotja. 

A més de potenciar la participació 
i la formació al llarg de la vida, la 
Paeria és ben conscient que cal ofe-
rir un suport especial a totes aque-
lles persones grans amb una salut 
més delicada o que, per raons diver-
ses, no tenen família a l’abast. 

En aquest sentit, els programes 
d’atenció a la gent gran amb què 
compta la ciutat és un dels princi-
pals motius d’orgull de l’Ajuntament. 
2.191 famílies, el que implica 3.271 
persones, són usuàries d’un o més 
Serveis Municipals d’Atenció Domi-

ciliària.
La Teleassistència, l’ajut a domicili 

o el menjar sobre rodes els perme-
ten mantenir una certa autonomia a 
la pròpia llar. Tot i que el nombre de 
receptors és elevat, creiem que po-
den ser molts més. El servei d’aten-
ció domiciliària (SAD), té una orien-
tació clara a les persones que viuen 
soles o amb especials dificultats, en 
canvi, el nou servei de Teleassistèn-
cia ha de ser una eina útil per a to-
tes les persones grans. 

Per aquest motiu, si fins ara l’en-
focàvem cap a persones de més de 
65 anys que viuen soles i era gratuït 
per als majors de 80 anys, ara li vo-
lem donar un caire de servei uni-
versal. 

És per això que en aquest article 
dominical vull anunciar que a par-
tir de l’1 de gener el servei de Te-
leassistència estarà a l’abast de tots 
els majors de 65 anys, visquin sols 
o no, i serà gratuït a partir dels 75 
anys per a tots els qui ho sol·licitin 
a la Paeria. 

Oferir activitat cultural, educati-
va, associativa, esportiva o de lleure, 
donar oportunitats per fer servei de 
voluntariat, prestar serveis a tota la 
nostra gent gran sense exclusió pe-
rò, sobretot, garantir la vida digna, 
el respecte i la consideració a la nos-
tra gent gran i trametre aquest valor 
als més joves sempre serà una prio-
ritat de l’Ajuntament de Lleida. 

Àngel Ros Domingo
Paer en Cap

‘A partir de l’1 de gener el servei de 
Teleassistència estarà a l’abast de 
tots els majors de 65 anys, i serà 
gratuït a partir dels 75 anys per a 
tots els qui ho sol·licitin a la Paeria’
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D  es de la Diputació de Lleida 
hem presentat aquesta set-
mana el projecte de recu-

peració històrica Perseguits i sal-
vats, per identificar els itineraris 
utilitzats per la fugida de refugi-
ats jueus durant la Segona Guerra 
Mundial, ja sigui a través de colls 
de muntanya, de camins i de carre-
teres de les comarques de Lleida.

Aquesta iniciativa, que compta 
amb la col·laboració d’ajuntaments 
i consells de la zona, va molt més 
enllà d’una magnífica proposta de 
recuperació cultural, de rescat de 
la memòria històrica o de la pro-
moció turística del Pirineu lleida-
tà. És, alhora, un homenatge a la 
gent anònima, a la solidaritat i a la 
fraternitat del poble català amb el 
poble jueu, que al llarg de la seva 
història ha patit el flagell del dis-
curs basat en l’odi, en la injustícia 
del fort, en la burla del vencedor 
i en la cínica acceptació del dolor 
dels febles, que diria Maria Aurèlia 
Campmany.

Per tant, el projecte Perseguits 

i salvats té una marcada dimen-
sió moral, protagonitzada per llei-
datans anònims; gent que, des de 
d’una natural senzillesa i una pro-
funda humanitat, va contribuir a 
salvar vides, persones, famílies i 
cultures que fugien de la barbàrie 
de la vella Europa. 

La presentació de Perseguits i 
salvats ha comptat amb la presèn-
cia de l’ambaixador d’Israel a Es-
panya i Andorra, Alon Bar, el qual 
s’ha mostrat profundament agraït 
per aquesta iniciativa i ha aprofitat 
la seva estada a Lleida per infor-
mar de la voluntat d’Israel que el 
pròxim consolat que obrirà aquest 
país a Europa sigui a Catalunya. 

Perseguits i salvats, que a la 
pràctica representa la recuperació 
d’unes rutes catalanes del poble 
jueu fugint del nazisme, coincideix 
en el temps amb un fenomen cer-
tament preocupant que s’està do-
nant amb una permissivitat astora-
dora a l’Estat espanyol: la banalit-
zació de l’Holocaust, l’exaltació del 
feixisme i accions de grupuscles 
ultradretans i violents. 

Per tant, l’Estat espanyol ha 
d’adoptar actituds manifestament 
més fermes i unívoques si vol ser 
tractat com un soci més en el con-
cert dels pobles de base irrefuta-

blement democràtica, perquè el 
que està passant aquí no és de re-
but. I més quan aquesta escala-
da xenòfoba i totalitària coinci-
deix amb les legítimes aspiracions 

del poble de Catalunya a decidir el 
seu futur i, arribat el cas, a esde-
venir un nou estat de la Unió Eu-
ropea.

La visita de l’ambaixador israe-
lià ha estat marcada, també, per 
l’agenda comercial i econòmica i 
ha servit per propiciar una reu-
nió amb una trentena d’empresa-
ris lleidatans dels sectors turístic 
i agroindustrial al palau de la Di-
putació de Lleida, amb l’objectiu 
d’aprofundir i explorar noves rela-
cions comercials entre els dos ter-
ritoris. 

En els últims anys la balança 

comercial amb Israel ha augmen-
tat significativament, fins al punt 
que les exportacions lleidatanes a 
aquest país de l’Orient Mitjà van 
créixer el 2012 un 32% respecte 

de l’any anterior. En Turisme, la 
presència de ciutadans de l’estat 
d’Israel i de comunitats jueves d’al-
tres parts del món creix any re-
re any, atrets pel paisatge natural 
i la cultura, fet que situa les co-
marques de Lleida com a destina-
ció preferent.

De la visita de l’ambaixador Alon 
Bar se’n poden extraure tres con-
clusions altament positives. Que 
el patrimoni natural i cultural de 
les comarques de Lleida pot te-
nir un més ampli recorregut en 
les destinacions turístiques israeli-
anes (Catalunya rep 300.000 turis-
tes israelians a l’any); que la rela-
ció comercial, ja de per sí prou im-
portant (les comarques exporten a 
Israel per valor de 50 MEUR /any) 
té marge real de creixement, espe-
cialment si es flexibilitza les con-
dicions d’importació en produc-
tes agroalimentaris i ramaders; i, 
finalment, ara que la caverna po-
lítica i mediàtica espanyola vatici-
nen un aïllament internacional de 
Catalunya, la veritat és que el pro-
cés de secessió catalana es percep 
com una magnífica oportunitat de 
negoci i de cooperació directa dels 
estats actualment constituïts amb 
Catalunya, sense intermediaris ni 
interferències.

LA BALANÇA COMERCIAL CATALANA AMB ISRAEL HA AUGMENTAT SIGNIFICATIVAMENT

Intensifiquem les relacions amb Israel

Joan Reñé i Huguet
President de la 
Diputació de Lleida

‘El projecte Perseguits i salvats representa 
la recuperació d’unes rutes catalanes de 
muntanya utilitzades per la fugida de 
refugiats jueus durant la Segona Guerra 
Mundial’
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Rosendo Manrique
Resaltado


