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Correu En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d'una completa identificació de l'autor (nom, adreça, DNI 
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua 
extensió passa de 20 Unies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los. 

Coincidències, 
no electoralisme 

Sr. Director: 
Veient el panorama polític, 

una assignatura pendent de la 
política partitocràtica és tren
car llaços absurds construïts 
per unir-se exclusivament a 
un partit o un altre, quan es 
podria sense embuts ni mala 
consciència coincidir en el vot 
amb partits de totes bandes 
de l'espectre polític (esquerra, 
centre o dreta, radicals o no, o 
amb independentistes i no in
dependentistes). No es tracta de 
coincidir ideològicament, sinó 
de realpolitik allunyada d'elec
toralisme; ni refusar o recolzar 
per sistema. Mentre la política 
es veu llastrada per aquestes 
absurditats, els partits (sobre
tot els petits i partits frontis
sa) esdevenen titelles utilitzats 
pels partits grans. Qualsevol 
proposta, en sentit positiu o 
negatiu en tot o en part, ha de 
comportar una resposta segons 
el parer de cada partit, o pro
posar alternatives o plegar, ans 
al contrari es corre el risc de 
diluir-se fora o dins els adver
saris com ha passat amb alguns. 
Perquè no es té per què coinci
dir en tot o en res, sinó seguir 
el rumb de cada programa i les 
idees, votar en conseqüència, 
parlar, pactar sense renunciar 
a les essències i principis, com-

COL· LABORACIÓ 

LA CARTA DEL DIA 

Esports a la Diputació de Lleida 
SR. DIRECTOR: 

Us heu posat mai en contacte amb Esports 
de la Diputació de Lleida? 

T 'atén la responsable d'Esports, i en el 
primer contacte que té amb tu et diu: "Ens 
hem gastat tot el pressupost anual, no queda 
ni un euro per a aquest any." 

Al cap d'un any hi tornes a contactar, 
aquesta vegada al gener, i et diu que "t'espe
ris que surti la convocatòria d'ajuts". Un cop 
surt, i et veus exclòs de tot ajut perquè tens 
més de 30 anys, et diu que de cara a l'any 
vinent (2021) ho volen canviar. Arriba l'any 
2022 i li recordes que encara no ha canviat 
res. Després d'una setmana intercanviant 
correus electrònics, et diu que sí que t'hi 
pots acollir, però que "has de ser meda llista 

en els JJOO, mundials o europeus perquè 
les medalles de Catalunya i Espanya estan 
excloses si tens més de trenta anys". 

Per descomptat que la ignorància del que 
costa guanyar una medalla tant a Catalunya 
com a Espanya fa que aquesta persona pu
gui manifestar una salvatjada com aquesta. 

Senyor president de la Diputació, posi 
gent competent per tractar temes d'Esports, 
sobretot gent seriosa que sàpiga de què està 
parlant. No s'hi val només a ser del partit 
per vetllar per l'Esport a Lleida. 

Perquè fomentar l'esport és quelcom més 
que lliurar una bossa de plàstic (perdó, ara 
de paper pel medi ambient) als organitza
dors de les curses (això sí, amb un pin a 
dintre). 

UN ATLETA FEDERAT DE M~S DE 30 ANYS 

plir el pactat o plegar. També 
cal valorar les comunicacions 
(clau en el màrqueting polític), 
no permetent que els relats 
siguin escrits per altres sense 
poder sentir clarament altres 
veus pròpies o alternatives, més 
quan actualment és prou difícil 
pels boicots i criminalitzacions 
a la mínima desviació. Es trac
taria d'actuar amb independèn
cia i sense embuts, ni mirar el 
que altres voten ni pensar en 

coincidències recolzant altres 
per no coincidir amb uns. Grans 
errors comesos i que caldria es
menar, tot i que de vegades la 
ment ens pot empènyer a no 
voler coincidir amb segons qui 
ni als ascensors, però aquesta 
sí que és una de les reals inde
pendències que es necessiten, 
juntament amb l'econòmica 
(la principal), l 'energètica i 
l'alimentària. 

TONI YUS PIAZUELO 

Sempre hem de 
donar les gràcies 

Sr. Director: 
Vaig nàixer l'any 1971, per 

tant, soc de la generació dels 
setanta. La vida passa de pres
sa per a tothom, però la sort 
que hem tingut és digna de 
repassar. 

De moment no hem patit cap 
guerra, amb les seves conse-

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com Podeu trobar-ne una selewó més àmpha a SEGRE.com 

Els Pirineus sense neu 
\AZQUEZ MENDIETA 

PORTAVEU D'IPCENA-EDC 

ARA QUE estem en ple debat 
sobre la candidatura de Cata
lunya en els JJOO d'hivern del 
2030, convé destacar el paper 
prioritari que haurien de jugar 
els científics i els seus criteris 
en la presa de decisions de ca
ràcter polític. Seria el desitja
ble i obvi com a criteri de pru
dència i responsabilitat donar 
prevalença a les conclusions 
tècniques dels entesos per so
bre dels desitjos polítics. Tot i 
que així hauria de ser, sovint 
el que veiem i patim són mas
sa decisions que ni han estat 
avaluades científicament i, com 
aquesta, compten amb el rebuig 
del sector dels experts. 

No es pot entendre de cap 
manera que, tot i estar immer
sos en la pitjor crisi ecològica, 
que, entre altres coses, ens 
està afectant amb un canvi 
climàtic que a hores d'ara es
tà comportant conseqüències 
molt greus, el pitjor encara es
tigui per vindre. Ara ja estem 
afectats pels majors trastorns 

climàtics i ambientals mai vis
cuts per la nostra societat. Són 
canvis que ja estem patint amb 
l'augment de les temperatures 
mitjanes, mai registrades entre 
totes les dades recollides des 
del 1850. Tots els indicadors 
del món donen en l'actualitat 
l'augment desenfrenat de les 
temperatures de l'atmosfera i 
del mar i la reducció general 
de les precipitacions, fet que 
està provocant innumerables 
efectes devastadors. I tot que 
mai hi havia hagut tantes ci
meres internacionals entre els 
principals països del món, en 
teoria per treballar per atu
rar el canvi climàtic que ja ens 
afecta, el nostre govern a Cata
lunya actua en el sentit contrari 
respecte als Pirineus en voler 
organitzar els Jocs d'Hivern 
del2030. 

Doncs, contràriament al que 
es pugui pensar, els Pirineus 
són una de les zones que ja està 
afectada pel canvi climàtic, i 
un bon indicador és la desa pa-

rició dels glacials, que arriba
ran a la seva fi el 2050 segons 
el que estima el món científic. 
Aquest és un territori que es
tà patint greument les conse
qüències i alguns dels majors 
canvis estan passant aquí: en 
els darrers 50 anys la tempera
tura ha augmentat de mitjana 
als Pirineus 1,2 graus, mentre 
que la mitjana al món ha estat 
inferior als 0,9 graus. Això, su
mat a la reducció d'un 2,5% de 
les precipitacions i ampliant la 
prolongació de la temporalitat, 
no fa res més que pronosticar 
un futur incert. Ara mateix no 
tenim cap pista d'esquí que no 
disposi de canons de neu que 
supleixi la manca de precipita
cions naturals, i una altra dada 
per reflexionar sobre el model 
de la neu i l'esquí: de les 9 pistes 
d'esquí alpí als nostres Pirineus 
catalans, 6 són gestionades per 
la Generalitat en haver caigut 
en fallida econòmica, amb pèr
dues econòmiques de més de 20 
milions de la caixa de la Gene
ralitat anualment. 

No ens hauria de sorpren
dre que esportistes d 'elit en 
competicions de muntanya i 
més de 150 persones del món 
científic de diferents disciplines 

s'hagin manifestat contraris a 
la candidatura dels JJOO del 
2030 per multitud de raons ci
entífiques que demostren que 
els 8 anys que"manquen fins 
al 2030 s'haurien d'aprofitar 
per repensar el futur d'aquest 
massís meravellós. 

L'actual sistema d'explotació 
monocultiu de la neu, especial
ment, ha comportat l'afecció al
teradora d'alguns dels paratges 
naturals més singulars dels Pi
rineus, com és el pla de Beret a 
la Vall d'Aran o la desfeta de la 
Vall de Filià a la Vall Fosca per 
interessos purament especula
tius. A part de l'efecte desfigu
rador del paisatge, hi ha altres 
efectes, com l'afecció hidrogrà
fica per la subtracció d'aigua 
pels canons de neu, la pèrdua 
de la biodiversitat i la contami
nació especialment dels aqüí
fers per la massiva afluència 
en el període de major dèficit 
d'aigua, en estar aquesta en es
tat gèlid i l'augment del risc de 
grans incendis amb la baixada 
de les precipitacions. Cal des
tacar que actualment els boscos 
dels Pirineus ja_ pateixen estrès 
hídric per la minvada de pluges. 

Per tant, no s'entén que, tot i 
les innumerables advertències 

qüències més directes com la 
gana, la mort i la misèria, però, 
en canvi, els nostres pares i pa
drins sí que l'han viscut. 

La revolució que hem vist 
aquests últims anys en noves 
tecnologies ha estat impressi
onant i ens ha canviat la vida 
per complet, tant a nivell per
sonal com al laboral. 

La medicina, la investigació 
i avanços en tractaments de 
malalties greus han fet passes 
de gegant per a la seva cura. La 
qualitat de vida, el fet d'avan
çar en drets, però alhora tam
bé en obligacions, han suposat 
poder gaudir d'aquests anys de 
bonança i estabilitat. 

Els nostres fills no entenen, 
per exemple, la seva vida di
ària sense mòbil o xarxes so
cials i molts cops la discussió 
està servida per si el iogurt que 
troben a la taula és de madui
xa o llimona. El món s'acaba 
quan no tenen cobertura o el 
WhatsApp deixa de funcio
nar uns minuts. Hem de saber 
transmetre'ls l'esforç i els va
lors de les coses que gaudeixen. 

Per desgràcia de tots, ens ha 
vingut la Covid, que encara no 
s'ha acabat i sembla que du
rarà bastant. Ens ha pres gent 
estimada i amics que no l'han 
acabat de superar del tot, però 
ens en sortirem, per això sem
pre hem de donar gràcies i tirar 
endavant. 

UN VEl DEL CARRER VICTORIA KENT 

que desaconsellen optar pels 
JJOO del 2030, el govern de 
la Generalitat vagi en el sentit 
contrari a les agulles del rellot
ge i s'entesti a impulsar el mo
del que ens ha portat a la situa
ció ac~al, alhora que es rebutja 
el consens del món científic. 
Als Pirineus, de forma global, 
tenim un organisme interre
gional anomenat Observatori 
Pirinenc del Canvi Climàtic i a 
Catalunya comptem amb l'ofi
cina Catalana de Canvi Climà
tic, als quals no consta que el 
Govern hagi encarregat cap in
forme al respecte. De moment, 
poca cosa sabem de les dades 
que s'amaguen al darrere del 
projecte; només han transcen
dit per mitjans alternatius com 
la publicació Octuvre que a la 
Molina tenen previst invertir 
uns 90 milions i a Baqueira més 
de 100 per a noves infraestruc
tures, en un entorn alpí molt 
alterat. 

Modestament, hem de con
siderar que només tenim una 
opció, i és invertir per afrontar 
el canvi climàtic i ambiental 
que ja patim, qualsevol altra 
opció en el sentit contrari és 
un pas enrere que comprome
trà encara més el nostre futur. 

cfarre
Resaltado
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JOCS OL[MPICS D'HIVERN PREPARACIÓ 

El Govern planteja uns 
Jocs 2030 amb més esports 
Vilagrà reitera que la consulta només es votarà a l'Alt Pirineu i Aran 
AGÈNCIES 
I BARCELONA I La consellera de la 
presidència, Laura Vilagrà, va 
confirmar ahir en una entrevis
ta a TV3 que la consulta sobre 
els Jocs Olímpics d'Hivern del 
2030 només es durà a terme a 
l'Alt Pirineu i Aran. D'aquesta 
manera ho ha decidit la Genera
litat, al considerar que els altres 
territoris "no tindran la mateixa 
afectació". 

ua celebració tindrà un impacte 
negatiu sobre la biodiversitat 
del territori, Vilagrà va explicar 
que la Generalitat ha encarregat 
un informe per poder conèixer 
l' impacte climàtic. En aquest 
sentit, Ja Plataforma Stop Jocs 
Olímpics va fer públic un mani
fest exigint que el Govern faci 
pública la documentació redac
tada fins a la data. 

RECEPCIÓ OFICIAL Vilagrà també va destacar 
que els Jocs només se celebra
ran si aconsegueixen que siguin 
"sostenibles i col·laboratius". 
"Volem que, com els del 92, si
guin un canvi de paradigma, no 
volem infraestructures faraòni
ques", va dir. Per una altra ban
da, va apuntar que el Govern 
ha proposat al Comitè Olímpic 
Internacional la inclusió de "no
ves disciplines de muntanya" 
perquè els Jocs no siguin úni
cament "neu i gel". 

El president Pere Aragonès 
espera que els èxits de 
Castellet i Díaz siguin un 
impuls per a la candidatura 

Aragonès felicitant Núria Pau i Queralt Castellet, ahir. 

Sobre el manifest firmat per 
180 científics avalant que la se-

D'altra banda, el president de 
la Generalitat, Pere Aragonès, 
va fer una crida a incorporar 
"els valors de la perseverança, 
l'autoexigència i la confiança 
en un mateix" en el projecte 
de candidatura olímpica. "Se-

rà un molt bon projecte", va 
dir durant la recepció oficial 
als esportistes catalans que han 
participat en els de Pequín fins 
aquest cap de setmana passat. 
Aragonès va assegurar que els 
èxits aconseguits pels esportis-
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tes, entre els quals destaquen la 
històrica plata de Queralt Caste
llet, a més del diploma d'Adrià 
Díaz, són una bona notícia per 
a l'esport català i també un im
puls per a la candidatura de 
l'any 2030. 
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El CECELL cau per segona 
vegada a la fase d'ascens 
I LLEIDA I L'equip de Lo Caragol 
CECELL va encaixar davant 
del Víkings Prat (3-1) la sego
na derrota a la fase d'ascens. 
Les lleidatanes van perdre 
els dos primers sets per un 
marcador ajustat (26-24 i 
25-21) i, encara que es van 
imposar en el tercer (18-25), 
les locals no van deixar esca
par el triomf (25-22). El CE
CELL, quart, rebrà dissabte 
el Sant Fruitós (20.00 h). 

Egurrola plega després 
de 27 anys al Barça 
I BARCELONA I El porter i capità 
del Barcelona d'hoquei pa
tins Aitor Egurrola es reti
rarà al final de la temporada 
als seus 41 anys i després de 
27 al Barça i fins a 80 títols, 
l'esportista blaugrana més 
premiat. 

Pecco Bagnaia renova 
amb Ducati fins al2024 
I BOLONYA I L'italià Francesca 
Pecco Bagnaia va renovar 
per dos temporades, fins a 
finals de la 2024, amb l'equip 
Ducati, amb el qual va debu
tar a MotoGP el2019 i amb el 
qual intentarà lluitar per un 
Mundial que se li va escapar 
el2021. 

cfarre
Resaltado
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