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Editorials

L’àrea verda neix sense unanimitat en la convicció
que la mesura millorarà la vida dels barcelonins

El Govern català proposa estendre a tot Espanya
que l’augment d’alguns impostos pagui la sanitat

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els articulistes exposen postures personals.
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Sanitat de copagament

L
a Generalitat proposarà que els usuaris de la
sanitat pública de tot Espanya paguin una taxa
barata quan vagin al metge o retirin medecines a la
farmàcia. Maragall portarà a la futura conferència

de presidents autonòmics aquesta iniciativa, que és una
de les recomanacions que va fer al Govern la comissió
d’experts en gestió sanitària. Aquest cobrament directe
anirà acompanyat, segons aquest projecte, d’un augment
dels impostos sobre l’alcohol i el tabac, que són
de titularitat exclusiva estatal. Tot el que es recapti a
través d’aquestes mesures es reinvertirà naturalment
en la sanitat pública.

El dèficit del sistema sanitari espanyol, que el Govern del
PP va traspassar precipitadament a totes les autonomies
l’any 2002, és el principal llast del seu finançament.
Catalunya, que exerceix la competència en salut des de fa
dècades, coneix millor que les altres comunitats on són les
deficiències del sistema i els remeis que s’hi poden aplicar.
Quan al Govern català li plouen les crítiques per un suposat
avantatgisme del model de finançament que proposa, la
seva defensa que la sanitat pública es financi amb impostos
i taxes barates demostra el seu seny.

Àrea verda una mica verda

L
a substitució de l’estacionament lliure en dos
districtes de Barcelona per l’àrea verda, amb tarifes
simbòliques per als veïns i dissuasòries per als altres
conductors, va entrar en vigor ahir. Per una banda,

èxit: sensible millora de la fluïdesa en el trànsit. Per l’altra,
mal humor dels que havien de pagar, protestes i, fins i tot,
alguns casos de sabotatge vandàlic.

El principi és correcte. La circulació i l’aparcament només
milloraran si la majoria dels desplaçaments al centre es fan
en transport públic. Hi ha ciutats que ho han aconseguit
amb peatges als cotxes privats de les altres zones o gravant
l’estacionament. L’ajuntament intenta no castigar
l’aparcament dels residents i li posa tarifes baixes. Però de
moment no ha aconseguit una cosa necessària: crear la
convicció cívica que la fórmula és bona i que millorarà
Barcelona. El pla està encara una mica verd. Ahir,
l’intolerable vandalisme, unit a la subtil campanya de CiU i
PP, pretenien espatllar el pla per la força o amb maniobres.
Ens referim a maniobres perquè l’ajuntament s’ha
compromès a dedicar íntegrament el que es recapti a
millorar el transport públic, i l’oposició, per desgastar, parla
d’una simple avidesa recaptatòria no justificada.

A ACEBES LI VA BÉ EL TRICORNI

Pernau
JOSEP

OPINIÓ LA PREGUNTA
DEL DIA ¿Com podrà provar Esperanza

Aguirre que s’afavoreix Catalunya
i que es discrimina Madrid?
PÀGINA 20

Q
ue tingui lloc la com-
pareixença davant el
Congrés demanada
pel senyor Acebes.
Que compareguin el

ministre de l’Interior, senyor José
Antonio Alonso, i el director gene-
ral de Trànsit, senyor Pere Navar-
ro, i que donin una explicació so-
bre el gran col.lapse registrat a la
xarxa radial de carreteres en l’inici
del gran aqüeducte festiu dels pri-
mers dies de maig, a partir del

quilòmetre zero de la Puerta del Sol.
Però amb una condició: que el se-
nyor Navarro repeteixi el que ha dit
del secretari general del PP, donant-
li a la intervenció aquell estil pom-
pós que és habitual a la Cambra:
«Vostra senyoria té un morro que
se’l trepitja». Pot ser una frase histò-
rica del Congrés dels Diputats. Fa
compatible el llenguatge arcaic
amb la parla popular. En la frase
conflueixen el tractament teatral
que dicta el reglament parlamentari
i la sinceritat més brutal.

El Govern té la culpa que cente-
nars de milers de ciutadans es que-
dessin atrapats a la carretera. Hauria
hagut de preveure que a tots se’ls
ocorriria sortir a la mateixa hora.
L’acusador no explica què es podia

fer per espaiar les sortides viatgeres.
En un règim de llibertats com l’es-
panyol, tenim llibertat per sortir de
viatge a l’hora que ens doni la gana,
sense necessitat de demanar permís
a l’autoritat. El senyor Acebes tam-
poc sap ben bé com es podia evitar
la gran retenció.

Va ser ministre de l’Interior i, en-
cara que el Trànsit era competència
seva, no sembla que li prestés gaire
atenció. Com a ministre va ser home
més de tricorni que de casc de moto-
rista i sembla que va considerar sem-
pre la circulació com un tema me-
nor. Això en diuen els que van obser-
var la seva actuació ministerial. Ara
s’ha provat el casc dels guàrdies i es
veu clarament que no li escau. El tri-
corni li va molt millor.H

Que el cost dels llibres de text es re-
dueixi en un 85%, tot fomentant
que les escoles organitzin la seva
reutilització, és un avanç cap a
l’equitat a l’escola. Però si l’aplica-
ció del sistema no és general, pot
tenir uns efectes insospitats: els
centres on s’estrenin els llibres ca-
da any hauran trobat una nova for-
ma d’instal.lar un peatge més que
dissuadeixi els pares amb menys
recursos.

Llibres de text barats
i compartits

Els inspectors del fisc sospiten
que les societats d’inversió sicav
amaguen titulars de grans patri-
monis que es beneficien de les lla-
cunes de la llei que va impulsar
el Govern del PP. El que havia de
ser un instrument d’inversió
col.lectiva, i que com a tal pagava
menys impostos, s’ha convertit
en un producte que la banca ha
ofert als seus clients rics per pa-
gar menys.

Hisenda investiga si
els rics no paguen

La contestació ciutadana al govern de Sabadell que presideix Manuel Bus-
tos (PSC) sobrepassa des de fa dies les vies habituals de discussió. Però pot-
ser el factor que més ha desencoratjat el civisme dels sabadellencs ha estat
la vaga dels empleats de la recollida d’escombraries, a la qual feliçment es
va posar fi ahir a la nit amb un acord a què es va arribar amb la mediació
de la Generalitat. La protesta laboral, sumada a la crispació política, ha
propiciat el temerari i insalubre incendi de desenes de contenidors (foto).
S’han d’exigir responsabilitats per això. A tots.

La incívica crema de contenidors de Sabadell

El festival anual de poesia a Bar-
celona comença avui amb un me-
rescut homenatge al poeta, dra-
maturg i assagista Josep Palau i
Fabre (Barcelona, 21-4-1917), que
als seus 88 anys és un testimoni
viu de la cultura del segle XX.

Qui ho vulgui saber tot sobre
Picasso, ha d’acudir a Palau (16
llibres li ha dedicat). «Picasso ha
sigut la meva passió –confessa–.
Per això no he tingut fills; la me-
va ètica m’hauria impedit rele-
gar-los darrere de la meva pas-
sió, i hauria sigut molt desgra-
ciat». Des del 2003, la fundació
de Palau a Caldes d’Estrac (Mares-
me) és cita obligada per a picas-
sians exigents.

A part del cèlebre poema La sa-
bata, Palau creu que els seus mi-
llors versos són a les seves obres
de teatre. Però aquestes –és una
realitat– no es representen. El
que donaria perquè no fos així.H
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