
El canvi climàtic
� Ara resulta que la culpa, la
responsabilitat d’un problema
tan greu com és el canvi climà-
tic és de tothom. De tots nosal-
tres, de tots els que no tenim
càrrecs públics, ni polítics, ni
econòmics i que solament som
«súbdits» que estem per treba-
llar, malviure i pagar impostos
per tots costats. Per què els
responsables polítics i econò-
mics no es dediquen a generar
de veritat energies renovables i
alternatives? Per què no es de-
diquen a fer les coses planifi-
cades des de baix, no comen-
çant la casa per la teulada. Per
què en compte de prioritzar
unes infraestructures necessà-
ries (transports públics i col-
lectius) se’n prioritzen unes de
faraòniques, elitistes i per a
unes minories, com el TAV.
Per què no es fan polítiques
enfocades que els trens de ro-
dalies tinguin més confort i
tinguin més freqüència de pas?
El mateix es podria fer amb el
metro, les xarxes de bus, els
ferrocarrils de transports de
mercaderies. És clar, això va
en contra de les grans multina-
cionals de cotxes –que cada
vegada més els fan amb més
potència, més cilindrada i con-
sumeixen més. [...] Això no és
hipocresia i cinisme d’uns po-
lítics que governen i defensen
determinats interessos econò-

mics? És clar que fent una
apagada de cinc minuts per
part de les institucions i l’ad-
ministració, així com les grans
empreses multinacionals, ja
està tot justificat. Es renten les
mans i la cara i els mitjans me-
diàtics, a més, llencen la pilota
i la responsabilitat a la teulada
de les classes populars, treba-
lladores, els pensionistes, etcè-
tera. Resulta que són aquests
els que en tenen la culpa. Qui-
na economia volen, la que va
en contra el canvi climàtic per
fer un favor als gran poders
fàctics econòmics? / JOAN SÁN-

CHEZ. Santa Coloma de Gramenet (Bar-

celonès).

El paradís
� A la imatge d’Espanya com
a paradís turístic s’hi afegeix
la de paradís laboral, segons
els resultats d’una enquesta
europea publicada la setmana
passada pel Financial Times.

El 17% dels enquestats elegi-
rien Espanya si haguessin
d’elegir una nova destinació
laboral, del 41% que afirma
que consideraria l’opció
d’emigrar a un país europeu
per treballar. A tots aquells
que desitgen venir, caldria in-
formar-los primer que a Espa-
nya una família hauria de tenir
18 fills per aconseguir les ma-
teixes ajudes que una família
alemanya amb tres. Som el
país europeu que menys per-
centatge del PIB destina a po-
lítiques familiars. D’altra ban-
da, segons l’INE, l’atur és del
8%, la dada més baixa des de
1979. Però quin percentatge
sobreviu amb l’anomenat sala-

ri mínim? Per definició, aquest
salari estableix el mínim ne-
cessari per tal que una persona
puga viure amb el seu treball;
però, amb 570 €, més que viu-
re, se sobreviu. Sense dubte,
Espanya ha assolit un evident
progrés els darrers anys, però

encara falta molt perquè es pu-
ga parlar de maduresa econò-
mica i social. Cal no caure en
triomfalismes. / MATILDE GOR-

DERO. Cullera (Ribera Baixa).

Entrades i errada
� Els incauts que vam anar a
comprar les entrades per veure
l’espectacle del Cirque du So-
leil el primer dia de posar-les a
la venda, i d’això ja en fa uns
quants mesos, ens hem trobat
amb el següent cas: volem
comprar les més properes i per
això hi anem el primer dia que
es posen a la venda. Ens venen
fila 0 i fila 1. I són 0 i 1 perquè
ho veig en el gràfic dels se-
ients que tinc a la pantalla.
Doncs bé, el dia de l’especta-
cle descobrim astorats que els
organitzadors havien tingut
una errada i les nostres entra-
des s’havien convertit en fila
O (lletra) i fila I. És a dir, files
9 i 15. M’agradaria molt que el

Corte Inglés, com a responsa-
ble de l’organització de l’es-
pectacle, tingués la decència
de, com a mínim, donar- nos
alguna explicació als afectats
pel seu error. / RUBÈN GINESTA.

Cistella (Alt Empordà).

Muntanyans II
� Com molts dels lectors ja
deuen saber, a Torredembarra
fa mesos que es lluita contra la
construcció d’una urbanització
a la zona coneguda com a
Muntanyans II. Algunes orga-
nitzacions tant polítiques com
ciutadanes han invertit molts
esforços per tal d’aturar aquest
projecte, i centenars de ciuta-
dans del poble i la comarca
han participat en les diferents
iniciatives engegades per de-
manar la protecció de la zona
afectada pel pla parcial Munta-
nyans II, i tenen com a argu-
ments de pes: l’alt risc d’inun-
dació dels terrenys afectats per
la construcció, la funció de
corredor biològic que aquests
compleixen actualment i la
greu pressió humana que supo-
sarien els habitatges sobre
l’Espai d’Interès Natural dels
Muntanyans.

Però tant l’Ajuntament com
la Generalitat i el govern de
l’Estat no creuen que aquestes
siguin raons prou contundents
per aturar la construcció, o
com a mínim això és el que
sembla. Ni el conseller de Me-
di ambient Francesc Baltasar,
ni el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques Joa-
quim Nadal han fet res per
provar de posar remei a aques-
ta situació, per no parlar de
l’equip de govern municipal

el lector escriu

Les cartes trameses a aquesta secció han de ser breus.
Tindran prioritat les que no excedeixin les 20 ratlles
mecanografiades i les que siguin d’actualitat. És
imprescindible que a l’original i als correus
electrònics s’hi facin constar el domicili, el telèfon i
el número del DNI o passaport de l’autor. No es
publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb
inicials. El Punt es reserva el dret de seleccionar-les i
resumir-les quan ho consideri oportú. Els textos
s’han d’adreçar a cartes@elpunt.com

editorial

l síndic de greuges, Ra-
fael Ribó, va presentar
dimarts el seu informe
anual. A primer cop

d’ull, les dades reflecteixen un im-
portant increment –d’un 42%– del
nombre de queixes presentades a la
institució, una dada que dóna per
bona la feina feta per Ribó en el
sentit que ha donat a conèixer una
institució que, a l’inici del seu man-
dat, era molt poc coneguda pels
ciutadans, i ha simplificat els trà-
mits necessaris per fer consultes i

E presentar queixes des de qualsevol
punt del territori.

L’informe d’enguany reflecteix
la preocupació de la sindicatura
pels desequilibris existents entre
l’alumnat de la xarxa pública. Ribó
es va referir al risc de «segregació
escolar» i no va amagar la seva pre-
ocupació per la proliferació crei-
xent del que ell va anomenar «esco-
les gueto». Amb l’objectiu de posar
fi a aquesta situació, el síndic va
demanar una aplicació «contun-
dent» de les mesures previstes en el

Pacte Nacional per l’Educació, que
entre molts altres aspectes ja esta-
bleix que l’escola concertada ha
d’assumir una part dels alumnes
immigrants que actualment acaben
estudiant en centres públics.

Els desequilibris en la xarxa
educativa, com molts altres aspec-
tes continguts en l’informe de la
sindicatura (com ara el mal funcio-
nament de la xarxa de trens de ro-
dalies, la lentitud de l’administració
de justícia i l’existència de nombro-
ses barreres arquitectòniques en un

gran nombre de poblacions del
país), no són desconeguts pel go-
vern de la Generalitat, ni pels ajun-
tament, ni per la població en gene-
ral. Però això no resta importància
a la feina del síndic. Li toca a ell
fiscalitzar de manera tenaç i cons-
tant l’actuació de les diferents ad-
ministracions i denunciar pública-
ment tots els casos en què el proce-
diment no sigui el correcte. I, tenint
en compte les xifres, fa l’efecte que
això és exactament el que Rafael
Ribó està fent.

Les queixes del síndic
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� La plaça plena de gom a gom. Els sol i els
coloms s’afegeixen a la concentració. Silencis
d’atemptats, silencis d’assassinats, silencis de
pors. Silencis. Morts de fills a mans dels pares,
maltractaments de dones a mans dels seus ma-
rits o parelles... què ens està passant en aquesta
societat benestant?

Vivim en una societat que proclama alçant la
veu conceptes com igualtat, solidaritat, lliber-
tat, justícia social i, malgrat això, cada cop més
sovint s’està perdent el respecte entre les per-
sones, el respecte de la col·lectivitat, de la per-
sona envers la persona.

Vivim en una societat que permet un cert
grau de violència quotidiana, petites violèn-
cies silencioses que subsisteixen amb normali-

tat: deixem de creure en algú i l’arraconem per-
què es vagi consumint de mica en mica; dei-
xem d’estimar algú i en lloc de voler la seva fe-
licitat, en volem la destrucció.

La plaça ens acull una altra vegada. La plaça
és el lloc de concentració d’emocions compar-
tides, de sentiments que es fan silenci, de senti-
ments units per cinc minuts de lleialtat... El re-
buig per l’assassinat d’una veïna de Badalona
es deixa sentir en les mirades dels presents, en
el dol que es manifesta en els rostres contin-
guts. Foc. Les flames recorren el nostre pensa-
ment, els nostres sentiments, el nostre cos i el
nostre esperit.Silenci. Mort. Violència de gè-
nere. / MARI CARMEN LOZANO. Badalona (Barcelo-

nès).

Petjades de violència


