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Resposta a la carta
‘Els itineraris del bus’

Sr. Director:
Després de llegir amb atenció

la carta publicada al seu diari el
27 de juny signada per R.T.F.,
m’agradaria fer-li arribar algu-
nes consideracions i explicacions.
Primer de tot, voldria demanar-
li disculpes per la situació amb
què es va trobar el seu fill com
a conseqüència dels canvis que
s’han fet en els horaris i recorre-
guts de la nova línia 8Av.Alcal-
de Porqueres-PontVell a causa
de manca d’informació. En
aquest sentit, en vam fer difusió
a través dels mitjans, les xarxes
socials i en els mateixos pals de
parada, així coma entitats, asso-
ciacions, comerços del barri, etc.,
de Balàfia i dels centres escolars
i associacions de Gualda, però
no vam fer prou incidència a fer-
vos arribar la informació sobre
els canvis de trajecte i d’horaris
als usuaris delClubNatació Llei-
da,per la qual cosa us reitero de
nou les meves disculpes.

El fet que ens faci arribar
suggeriments com els seus ens
fan millorar dia a dia l’eficièn-
cia de les línies i els recorreguts
i és per això que hem fet ajustos
i canvis en aquestes darreres set-
manes, recollint les peticions dels
usuaris i usuàries habituals del
transport públic de la ciutat i per
tal d’adaptar la nova xarxa a les
seves necessitats. Precisament,
el canvi de la línia 8 respon a les
peticions d’usuaris i veïns de
Balàfia i Gualda per tal de po-
der ampliar el seu recorregut fins

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
Passats ja uns dies des de la revetlla de Sant

Joan, els joves d’Alins escrivim aquestes lí-
nies per fer un petit (o gran) incís sobre la
notícia que vàreu donar sobre les falles que
van baixar-se al Pirineu el passat dia 23 de
juny.Vau esmentar-ne moltes, moltíssimes,
però cap d’aquestes eren les del nostre po-
ble,Alins.

Cada any ens trobem amb aquesta ma-
teixa decepció; creiem que són prou impor-
tants per ocupar alguna petita línia en el vos-
tre diari (que comprem cada dia).A més, en-
guany hem celebrat el 25è aniversari de la
recuperació d’aquesta tradició; per tant, pen-
sem que és una bona efemèride perquè sigui
recalcada en algun mitjà de comunicació i

en especial en aquest.Vam llegir que en al-
gun poble havien fet rècord de falles; si ens
ho permeteu, tot seguit us donem les nostres
dades.Val a dir que aquest any vam fer dues
baixades: la que es fa cada any, des de l’er-
mita de Sant Quirc, i la que vam inaugurar
aquesta mateixa revetlla, la que vam fer des
del Botanal, lloc on antigament hi havia el
faro i on es van deixar de baixar falles a fi-
nals del s. XIX.Així doncs, entre els dos llocs,
van encendre’s gairebé 300 falles (25 d’aques-
tes eren les del Botanal).

Aquest any, la notícia la donem nosaltres.
L’any que ve podrem comptar amb la vostra
col·laboració?

Lluitarem perquè se’ns reconegui, sempre;
som de foc i ferro.ViscAlins.

al centre i la zona del PontVell.
En aquest sentit, i recollint les

aportacions que fa a la seva car-
ta, en l’horari d’estiu, incorpo-
rarem noves extensions de la lí-
nia 8 per donarmés servei a les
tardes fins a Gualda i, per tant,
fins al Club Natació Lleida de
manera que es puguin cobrir les
hores demajor afluència d’usua-
ris, és a dir, amb expedicions que
arribarien a les instal·lacions a
les 17.15,a les 18.25 i a les 20.05
hores de la tarda.A partir del
mes de setembre, els horaris tor-
naran a ser els habituals de la lí-
nia 8.Alhora, aquelles persones

ANNA SABOY. ASSOCIACIÓ CULTURAL ALINS

que es vulguin desplaçar fins a
Gualda disposen de la línia 101
de l’ATMdeLleida,ambmés de
14 connexions diàries des de les
7.15 h fins a les 21.50 h (utilit-
zant per pagar lamateixa targe-
ta dels autobusos de Lleida) a
més d’aquelles que tenen amb
la línia 8.

Amb la nova xarxa d’autobu-
sos de Lleida, la Paeria pretén
millorar aquest servei per a to-
ta la ciutat, per tal que siguimés
ràpid, més funcional i més efi-
cient per als usuaris, conscients
que els canvis poden provocar
incertesa i amb l’obligació d’es-

coltar i recollir els suggeriments
de la ciutadania per continuar
millorant.Us agraeixo la vostra
col·laboració i les vostres apor-
tacions.

MARTACAMPSTORRENS.1ATINENT
D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

Agraïment a Fiella
Sr. Director:

Fa uns dies ens ha deixat el
Raimon. Patia la malaltia
d’Alzheimer i els darrers temps
els va passar en una residència
geriàtrica, concretament a la fun-
dació residència Fiella,deTremp.

Les falles d’Isil

Molt sovint ens queixem de la
deshumanització de la nostra
societat i és en aquestsmoments
quan ens complau saber que en-
cara hi ha gent capaç de donar
escalfor i humanitat a aquelles
persones que més ho necessi-
ten, com són els nostres avis.
A tot el personal de la residèn-
cia, sense excepció, us volem
agrair de tot cor la vostra pro-
fessionalitat i sobretot la vàlua
humana, que ens han fet el ca-
mí una mica més planer. És re-
confortant trobar persones com
vosaltres.

PILARPARADÍS I FAMÍLIA

Jutges

Sr. Director:
En les competicions esporti-

ves, els aficionats en general
sempre posen en dubte la im-
parcialitat dels àrbitres. Jo crec
que són més dubtoses les im-
parcialitats dels jutges de la jus-
tícia ordinària. Els primers han
d’assenyalar una infracció en
una dècima de segon; en canvi,
els segons disposen del temps
que volen i tenen la possibi-
litat de comprovar les acusa-
cions que s’han efectuat. És la-
mentable que aquests segons
puguin sentenciar sense les pro-
ves corresponents i així con-
demnar persones completament
innocents, ja que en aquest pa-
ís l’acusat ha de demostrar que
és innocent, quan la llei diu que
tot acusat és innocent fins que
se’n demostri la culpabilitat.

DANIEL RIBA

ACABEMD’ASSISTIR a unes
importants inundacions a Ca-
talunya, on la crescuda sobta-
da del riu Garona ha afectat di-
versos municipis de la vall
d’Aran. Fa poques setmanes, a
l’Europa Central també es van
batre rècords respecte dels ni-
vells d’aigua d’alguns dels nos-
tres principals rius.A ningú po-
den deixar indiferents les imat-
ges que mostren, juntament
amb les desfetes que causen
aquestes riuades, la resistència
i la fortalesa de les poblacions
afectades i dels equips de res-
cat. Les inundacions a aquesta
escala ignoren les fronteres i
qüestionen obertament la ca-
pacitat de cada país de fer-hi
front pels propis mitjans. Els
veïns ajuden els veïns, fins i tot
quan encara han de seguir fent
front a les inundacions a casa.
En el cas de les inundacions a

l’Europa Central, el nou Cen-
tre Europeu de Reacció Urgent
de la Comissió Europea va su-
pervisar l’evolució de la crisi,
pas a pas, per ajudar les auto-
ritats nacionals a avaluar on era
més necessari l’ajut i va man-
tenir un subministrament con-
tinuat d’imatges per satèl·lit,
oferint pronòstics en temps re-
al.Aquestes inundacions, que
han portat a la memòria les de
2002, són per a nosaltres, a Eu-
ropa, un nou toc d’atenció so-
bre l’impacte del canvi climà-
tic.

Durant segles els nostres rius
han estat una font de prosperi-
tat, han bastit llaços comerci-
als i d’intercanvi i han ofert
l’emplaçament ideal per a mol-
tes de les nostres ciutats. Però
de vegades les seves aigües
inunden les terres riberenques,
emportant-se’n fins i tot vides

humanes i provocant desastres.
La magnitud d’aquestes inun-
dacions i la seva freqüència es-
tà creixent amb el canvi climà-
tic.Aquest impost que paguem
a la mare natura, el més car de
tots, no deixarà d’augmentar.
El ritme d’escalfament a Euro-
pa és més ràpid que en mol-
tes d’altres parts del món. La
temperatura del sòl europeu ha
augmentat de mitjana 1,3ºC
durant l’última dècada amb re-
lació a l’era preindustrial, da-
vant d’un augment mitjà mun-
dial de 0,8ºC.

El Grup Intergovernamental
d’Experts sobre el Canvi Cli-
màtic, principal òrgan científic
internacional que estudia
aquest fenomen, prediu un in-
crement significatiu de les con-
dicions meteorològiques extre-
mes, la qual cosa, per a Euro-
pa, vol dir més inundacions,
més onades de calor i més in-
cendis forestals.També signifi-
ca que ja no és possible seguir
simplement esperant les pro-
peres inundacions, hem de tre-
ballar tots junts en prevenció,

preparació i resposta col·lec-
tiva.

Són tres les prioritats a les
quals hem de donar resposta.
En primer lloc, Europa s’ha de
mantenir al capdavant de la
lluita contra el canvi climàtic.
La reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle a tot
el món ha de seguir essent la
nostra prioritat per tal de man-
tenir l’escalfament global per
sota de 2ºC.Tot i que ho acon-
seguim, hi ha efectes adversos
del canvi climàtic que ja no po-
dem evitar. Per tant, el nostre
segon pas ha de ser adaptar-
nos-hi.A l’abril, la Comissió va
presentar una estratègia per
ajudar els responsables de la
presa de decisions d’Europa a
triar les millors solucions en be-
nefici dels seus ciutadans.Hem
d’actuar de manera més ràpi-
da,més eficaç i més intel·ligent.

En tercer lloc, cal reforçar la
gestió de les catàstrofes a nivell
europeu.La Comissió ja ha pro-
posat una nova legislació en
aquest àmbit, que inclogui la
posta en comú voluntària de

mitjans nacionals llestos per a
un desplegament immediat en
una resposta europea col·lecti-
va. Tot i això, la solidaritat s’ha
de conciliar amb la responsa-
bilitat, de manera que la legis-
lació europea també imposa als
Estats membres de la UE l’exi-
gència de preparar i compartir
avaluacions de riscos i de re-
forçar el treball en matèria
d’exercicis, formació i intercan-
vi d’experts. Els fons de la UE
estan disponibles per reduir el
risc de tota mena de catàstro-
fes. En l’actual pressupost de la
UE s’hi han assignat uns 5.600
milions d’euros i el finançament
podria augmentar molt els pro-
pers set anys.Aquestes mesu-
res aporten resultats.Tot i que
aquests últims dies la situació
ha estat molt difícil, hem vist
com moltes regions d’Europa
estaven més ben preparades
que el 2002. Malgrat que aug-
mentin els riscos als quals ens
enfrontem, no estem indefen-
sos. Si actuem junts, amb deci-
sió, podrem capejar les tempes-
tes del futur.
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Després de les inundacions
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