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Les comarques oblidades 
ANTONI VILLAS, ALCALDE DE JUNEDA I PRESIDENT. MANEL SOL~, 
ALCALDE DE LA GRANJA D'ESCARP I SECRETARI GENERAL. AlOA 
GABERNET, REGIDORA DE BELLPUIG I SECRETARIA MUNICIPAL. 
JOAN GILART, ALCALDE D'ALPICAT I SECRETARI D'ORGANITZACIÓ. 

FA UN parell de setmanes que el Govern de la 
Generalitat va aprovar 21 noves obres, grans 
actuacions i construccions en centres educatius per 
un valor de 98 milions d'euros. Amb aquesta decisió 
es volia donar resposta a necessitats territorial s 
historiques de 12 escoles, 5 instituts i 4 instituts 
.escola d'arreu del país. 21 espais que mereixen 
}'atenció de la conselleria d'Educació. 

Sempre és una bona notícia 
l'arribada d'inversions i més 
encara si són en educació, i més 
encara si són per a les comar
ques del país. Ara bé, al visu
alitzar lesimatges de l'anun
ci del Govern, no vam poder 
evitar la sensació de déja-vu 
permanent. 

E! buit al mapa de les co
marques de Lleida i el Pirineu 
parla per si sol. El Govern del 
president Aragones parla de 
la Catalunya sencera, pero els 
fets s'assemblen molt a les deci
sions deIs governs de les darre
res decades: les comarques de 
Lleida i el Pirineu continuen 
oblidades. 

De 21 aetuadons, només dos 
corresponen a municipis i ciu
tats lleidatanes. Dos de vint-i
una. Poden vestir-ho com vul
guin pero els fets parlen més alt 
que qualsevol de les paraules. 

Hi ha municipis de les nos
tres comarques que necessiten 
actuacions educatives urgents: 
una escola nova a Castellnou 
de Seana -llargament reivin
dicada per les famílies-, l'am
pliació de l'escola de Rosselló 
amb el cost enorme que suposa 
per al municipi ellloguer deIs 
terrenys on hi ha els moduls 
prefabricats o el cas de Seras, 
que necessita una escola i un 
institut nou per eliminar per 
sempre els barracons, o el cas 
de Juneda, que en 75 anys no 
s'ha renovat ni condicionat la 
seva escola. 

De casos com aquests n'hi 
ha més. A la Noguera, a l'AI
ta Ribagorc;:a, a l'Alt Urgell, al 
Pallars Jussa al Sobira, al Sol
sones, a la Segarra ... El cas de 
les escoles rurals és paradigma
tic. A Catalunya hi ha 11.000 
alumnes a les escoles rurals. 

El nostre compromís i la nostra obligació és fer 
sentir al Govem que ens sentim exclosos, oblidats 
i abandonats de la seva "Catalunya sencera" 

Aquestes autentiques ein-es 
d'estat també viuen un oblit i 
abandó permanent, amb man
ca de materials adients per als 
alumnes i les famílies i adap
tats a la realitat de cada escola, 
manca de professorat que a més 
conegui les zones i el territori, 
mancances a les instaHacions. 

1 tot i aquest infrafinanc;:ament, 
aquestes escoles obtenen uns 
resultats educatius i pedago
gics extraordinaris i brillants. 
"Hem de donar el maxim de 
facilitats als futurs docents per 
millorar l'escola rural", diuen 
les persones expertes. No hi 
podem coincidir més. 

SEGRE 
Dimecres, 16 de novembre del 2022 

E! nostre compromís i la 
nostra obliga ció és fer sentir 
al Govern que ens sentim ex
dosos, oblidats i abandonats 
de la seva "Catahmya sencera" 
del govern. Les seves decisi
ons desmenteixen les propies 
paraules. 

Encara que aquestes decisi
ons ens omplen amb més raons 
per defensar de manera singu
lar la vida i les persones de les 
nostres comarques i municipis, 
la "Catalunya sencera" és en 
realitat un reconeixement que 
encara avui hi ha una Catalu
nya a dos velocitats. La urba
na, que navega a alta veloci
tat, connectada amb serveis i 
infraestructures, i la rural, la 
que cada dia es va morint més, 
que cada cop esta més buida, 
amb obstades i les dificultats 
que s'hi acarnissen sense que 
el nostre govern hi faci res i no
més es conformi a ser un trist 
espectador. 

Si a l'oblit de les nostres co
marques durant les darreres 
decades deIs governs de Cata
lunya li sumem que la inercia 
del govern actual és la mateixa, 
la Catalunya sencera és només 
una percepció, una aparenc;:a i 
un trist postureig. Impulsem 
Lleida vetllaria i tindria cura 
d'aquestes inversions com nin
gú. Les asseguraria i les faria 
realitat. Des d'Impulsem Lleida 
no deixarem morir la vida de 
les nos tres famílies, empreses, 
municipis i comarques. Nosal
tres som els de la Catalunya 
sencera, pero de veritat. 


