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La misèria capitalista 
consentida pels      
seus governs

Sr. Director:
La injustícia que comet el 

sistema capitalista contra els 
treballadors ja ha estat denun-
ciada en tots els moments de 
la història per filòsofs, escrip-
tors, poetes, polítics i sindicals 
que han parlat de l’explotació, 
opressió, pobresa i misèria que 
genera aquest sistema antihu-
mà. Han deixat clar que el ca-
pitalisme s’apodera en benefici 
propi de la riquesa produïda 
pel treball humà i, a més, crea 
les contradiccions culturals 
per corrompre el pensament 
de la majoria social, amb un 
consumisme irracional, per fer 
creure que fa la felicitat i que 
fora d’aquest no hi ha lloc per 
a una vida millor. La seva de-
mocràcia és destruir els drets 
humans conquerits en dures 
lluites socials al llarg de la his-
tòria pels treballadors. Avui 
més que mai, a la nostra nació, 
és més que possible un canvi 
social i polític que doni una vi-
da digna, que doni seguretat 
a la gent i la faci més feliç. És 
urgent fer-ho per la situació 
econòmica, social i laboral. Per 
l’atur i la precarietat que afecta 
milions de persones grans que 
no tenen perspectiva de treball 
i joves que protagonitzen una 
perillosa fugida d’un gran co-
neixement i capacitat professi-
onal i intel·lectual, de les forces 
de la nostra joventut, que es 
veu forçada a abandonar les 
seves terres, els seus éssers més 
estimats, fills o nòvios i nòvies, 
per crear riquesa en altres naci-
ons. Amb la falta que fan aquí, 

una part dels nostres joves no 
tornaran. Trobaran nòvio o nò-
via i es casaran o tindran fills i 
una vida millor que els governs 
de la seva pàtria els neguen. 
Abans el PSOE, que ha estat 
governant durant vint-i-cinc 
anys amb majoria absoluta, i 
ara el Partit Popular, que tot 
el que va prometre ho està 
incomplint.

Antonio ChACón Jiménez 

La ‘trump-via’

Sr. Director:
Com en el pasdoble Tore-

ro de los tramvias, Donald 
Trump ens va torejant amb 
les seves normes estrambòti-
ques. D’una banda, fa trampes 
en el seu discurs, ja que alho-
ra que critica Hillary Clinton 
per ser cofundadora de l’Estat 
Islàmic, dóna tot el suport a 
l’Exèrcit nord-americà en la 
seva estratègia agressiva con-
tra l’Orient Mitjà. Una altra 
incoherència és voler que la 
classe treballadora del seu pa-
ís prosperi i tramar l’expulsió 
de la gent migrant per causes 
racistes i xenòfobes. La seva 
idea megalòmana és construir 
un mur de tres mil quilòme-
tres, tram a tram, a la frontera 
amb Mèxic, i al damunt fer-li 
pagar el cost a aquest país: de-
mencial! Alguna cosa, però, 
fa bé, com ara tramitar una 
relació amistosa amb Rússia, 
retirant-li sancions imposades 
de manera absurda per Barack 
Obama. Realment és un tore-
ro que salta del trampolí i ens 
deixa bocabadats per la seva 
trump-via.

VíCtor montAñés i Borràs
LLeiDa

envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar una selecció més àmplia de cartes a 

La carta deL dia

SR. DIRECTOR:
Niemann-Pick és una malaltia hereditària, 

neurodegenerativa i altament incapacitant. 
És considerada rara per la seva baixa preva-
lença en la població. Com passa sempre en 
altres malalties minoritàries, a Espanya no 
existeixen programes genèrics d’investigació, 
només aquells promoguts per organitzacions 
de pacients com la Fundació Niemann-Pick 
d’Espanya. Al 2001, un grup de persones, 
entre les quals hi havia voluntaris, famílies 
afectades i amics, ens vam proposar canviar 
la situació d’anonimat d’aquesta terrible ma-
laltia. Continuem treballant cada dia perquè 
així sigui, però especialment ho fem el dia 
17 de febrer, per ser el dia Nacional del Nie-
mann-Pick. Aquest dia ens agradaria ser una 
mica més visibles i que la societat en general 
conegui les nostres necessitats i la situació 
de desemparament que pateixen molts dels 
afectats per la malaltia. Niemann-Pick és 
una malaltia no curable, però sí tractable, 
per això necessitem un diagnòstic precoç. 
Tot i els avenços aconseguits amb les nostres 
campanyes de conscienciació dirigides a la 
població en general i especialment als pro-
fessionals, encara hi ha molts afectats que 
tarden anys a tenir un diagnòstic correcte 
i, en conseqüència, no tenen un tractament 
específic que faci que la malaltia evolucioni 
més lentament i que millori els símptomes 
de la malaltia, obtenint així una millor qua-
litat de vida.

Els afectats per NP tenen grans necessitats 
per desenvolupar la seva vida diària i neces-
siten cures especials les 24 h del dia, a més a 
més de l’elevat cost econòmic que tenen els 
tractaments específics necessaris i que no 
estan contemplats al Sistema Nacional de 
Salut, com la fisioteràpia, els psicòlegs, les 

ajudes tècniques, els bolquers, l’alimentació, 
etc. Tot això fa que les famílies afectades per 
aquest tipus de malalties ens trobem en una 
situació de soledat total i absoluta.

La Fundació Niemann- Pick d’Espanya 
és una organització sense ànim de lucre. 
Està classificada com benèfica assistencial 
i intentem donar cobertura a tres objectius 
principals com són:

Investigació: amb la nostra beca Juan 
Girón hem cofinançat més de 8 estudis de 
diferents centres de referència a Espanya, 
els quals han donat com a resultat la iden-
tificació de les mutacions de la malaltia de 
Niemann-Pick tipus A, B i C en pacients di-
agnosticats a Espanya, diagnòstic de porta-
dors i prenatal amb la finalitat de prevenir 
nous casos de la malaltia i el primer tracta-
ment efectiu reconegut per l’EMA per NPC.

Orientació i atenció familiar: donant in-
formació de tot allò relacionat amb la ma-
laltia com teràpies, assajos clínics, registre 
d’afectats i ajudes econòmiques pels casos 
més greus.

Divulgació i conscienciació: a través de la 
nostra revista Sensaciones, tríptics informa-
tius, web www.fnp.es i xarxes socials com 
Twitter i Facebook i participant en campa-
nyes internacionals.

I tot això ho aconseguim fent esdeveni-
ments solidaris i gràcies als petits donatius 
d’empreses i particulars que col·laboren amb 
nosaltres –als quals agraïm enormement la 
seva solidaritat, perquè sense ells no seria 
possible fer-ho, ja que no comptem amb cap 
tipus de subvenció estatal–.

Si t’agrada el nostre projecte, ajuda’ns a 
ser visibles compartint aquestes paraules i, si 
a més a més vols col·laborar, pots contactar 
amb nosaltres al correu: info@fnp.es.

FundACió niemAnn-PiCk

Dia Nacional del Niemann-Pick

EL GOvERN de Catalunya 
mostra amb claredat la seva 
voluntat d’actuar en l’àmbit 
geogràfic dels Pirineus. Ho 
vam fer a l’inici d’aquesta le-
gislatura amb la creació de la 
direcció general de Polítiques 
de Muntanya, volent propulsar 
tots els territoris de muntanya, 
tot disposant d’una eina políti-
ca que els doni suport.

També hi compta el destacat 
paper de l’Institut de Desen-
volupament de l’Alt Pirineu i 
Aran (IDAPA), al qual doblem 
el pressupost, tot fent un esforç 
pressupostari molt important, 
reflectint en xifres la conso-
lidació d’una aposta envers 
els territori de l’Alt Pirineu i 

l’Aran. L’IDAPA disposarà del 
pressupost més alt des de la 
seva creació l’any 2003.

L’IDAPA i la direcció gene-
ral són les eines canalitzadores 
i catalitzadores de la nostra 
activitat al Pirineu. Som al cos-
tat del territori pirinenc. I ho 
fem des d’una visió holística 
de país: entenem Catalunya 
en el seu conjunt, en la seva 
diversitat i en la seva neces-
sària unitat i cohesió.

A finals de la dècada dels 70 
del segle passat, la preocupa-
ció per la situació de la mun-
tanya generava molt debat al 
nostre país. va ser el cas del II 
Congrés de Cultura Catalana, 
en els Grups de l’Alt Pirineu 

o en la mateixa activitat dels 
partits polítics. Tant es així, 
que l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya de 1979 ja de-
ia “Es dispensarà un tracta-
ment especial a les zones de 
muntanya”.

La Llei d’alta muntanya de 
1983 (pionera i única a l’Estat 
espanyol) culminava aquell 
interès. El seu desplegament 
al llarg de més de 20 anys va 
contribuir a corregir molts dels 
dèficits que afectaven aquests 
territoris i a modificar en posi-
tiu tendències que tradicional-
ment havien estat negatives.

Avui, també, i sota la coor-
dinació de la direcció general 
de Polítiques de Muntanya, 
després de treballs i de diver-
ses fases de participació ciuta-
dana, es tira endavant la nova 
Llei de Muntanya, per tal d’ac-
tualitzar l’anterior.

Un procés que es fa pràcti-

cament en paral·lel amb dos 
països que sempre han estat 
referents en aquestes temà-
tiques: França va aprovar al 
desembre la Llei de moder-
nització, desenvolupament 
i protecció dels territoris de 
muntanya, i Itàlia està deba-
tent un avantprojecte de llei 
semblant.

També cal considerar el pro-
jecte per al 2017 d’una convo-
catòria d’ajuts als consells co-
marcals de muntanya amb un 
pressupost de quatre milions 
d’euros per millores d’accessos 
a nuclis de població, incloent 
també els accessos a les esta-
cions d’esquí nòrdic de titula-
ritat municipal. L’accessibilitat 
és bàsica per a un territori que 
volem cohesionat. Aquí tam-
bé podem afegir que les grans 
obres que fem com a Govern 
en infraestructures, les fem als 
Pirineus. El Govern adjudicarà 

el projecte del túnel de la C-14 
als Tres Ponts durant el primer 
semestre del 2017, una obra 
que mira més enllà d’aquesta 
legislatura.

Cal tenir presents també els 
espais naturals com a patri-
moni essencial del país. I és 
que tenim magnífiques “in-
fraestructures verdes” al Pi-
rineu català. Infraestructures 
naturals com el Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici i per als Parcs 
Naturals, als quals també do-
blem el pressupost. En xifres 
globals, el pressupost creix a 
l’Alt Pirineu i Aran un 27,8% 
i les inversions territorialitza-
des sumen 15,8 milions d’eu-
ros, mentre que al pressupost 
prorrogat del 2015 la partida 
va ser d’11,5 milions.

Catalunya i el seu govern 
miren als Pirineus; ho avalen 
les xifres i les accions.

col·laboració

Catalunya mira als Pirineus 
Josep rull
conseLLer De TerriTori i sosTenibiLiTaT


