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CARTES I MISSATGES

Desafiament al planeta 
La Xina i els Estats Units han arri-
bat a un acord per retallar els gasos 
contaminants. La Xina s’ha com-
promès a arribar el 2030 al màxim 
d’emissions. L’acord ha sigut qua-
lificat pels mitjans com una notícia 
transcendental i una oportunitat 
històrica per a la lluita contra el can-
vi climàtic. Dubto que el nostre pla-
neta Terra i els seus ecosistemes ja 
tan malalts resisteixin setze anys 
més d’agressió. Si entre tots no som 
capaços de redreçar el rumb, l’am-
bició ens portarà a un final irrever-
sible que ja es comença a notar. 

LOLA ARPA 

PERATALLADA 

Els radars retraten  
el govern de la Paeria 

 
Per reduir la sinistralitat cal que 
complim les normes de trànsit, i ac-
cepto que se sancioni de manera 
proporcional a la malifeta. Sense 
entrar a valorar un afany recaptato-
ri de la Paeria que em sembla evi-
dent, em sembla grotesc que en set 

Florentino Pérez i les pimes  

El mateix dia que l’administració públi-
ca espanyola paga a ACS i al senyor 
Florentino Pérez els 1.350 milions 
d’euros d’indemnització pel Castor 
amb sorprenent rapidesa, rebo una 

carta d’Hisenda que per primer cop ens retornen 
40 euros per un error seu de càlcul. I per pagar-los 
volen fer la transferència al compte corrent d’una 
petita empresa que va tancar fa 4 anys i que, per 
tant, ja no té el compte corrent actiu. Ens tornen 
els diners amb uns interessos corresponents de 
2 cèntims. 

Òbviament no em molestaré gens a intentar co-
brar aquests 40 euros, no pel seu valor sinó per-
què imagino que el procés administratiu de devo-
lució, en el cas d’una empresa que no existeix des de 
fa quasi 5 anys, serà molt complicat, i penso que el 
temps per fer cua a Hisenda, omplir papers, sortir 
de la feina, etc. costaria molt més que aquests di-
ners. Ja m’agradaria que fos ràpid i immediat. 

Curiós, oi? ¿O simplement un bon exemple que 
l’administració corre quan li interessa?

mesos de semàfors amb càmera i 
tres de radars fixos les més d’11.000 
multes imposades als conductors 
hagin reportat uns 370.000 euros a 
la UTE Arnó-SICE, que s’emporta 
prop d’un terç de la recaptació. Re-
visant l’informe tècnic per a l’adju-
dicació del servei, resulta que el que 
han recaptat en multes en poc més 
de mig any –segons les dades publi-
cades als mitjans– ja permet a Ar-
nó-SICE amortitzar els 371.601,47 
euros d’inversió inicial. Un autèn-
tic caramelet del govern de la Pae-
ria. Veient el deute que acumula el 
nostre consistori i les necessitats 
socials creixents, em pregunto per 
quin motiu l’equip de govern fa 
aquest enorme regal a una empre-
sa. Si es manté el ritme de 30 multes 
per dia en radars i 30 més en semà-
fors vermells, Arnó-SICE ingressa-
rà cada any al voltant de 700.000 
euros.  

I malgrat que ja hi ha sentències 
que han anul·lat multes per consi-
derar gens fiable el sistema de se-
màfors amb foto, la Paeria no mou 
un dit i s’afanya a cobrar-les.  

OSCAR SISTERÉ I SAUREU 

LLEIDA 

Continuaran així? 
Aquests mesos i setmanes hem estat 
veient com s’acostava una situació 
que la majoria vivia com d’esperan-
ça, altres com una maniobra i una 
manipulació, altres com una desobe-
diència... N’hi ha hagut per a tots els 
gustos, però la majoria va parlar. I 
després del que per a alguns va ser 
confirmació i per a altres sorpresa, 
ens queda la prova que els catalans 
volen ser independents, la prova que 
Catalunya es caracteritza per la for-
ça d’un sentiment de país, que aques-
tes persones estan disposades a llui-
tar pel seu país. També considero que 
moltes altres qüestions que aquests 
mesos s’han proclamat van quedar 
en evidència amb els resultats de diu-
menge passat, no només pels vots si-
nó també per la qualitat humana que 
van demostrar els catalans. 

La pregunta indiscutible darrere 
d’aquests resultats continua sent “I 
ara què?” ¿El govern central seguirà 
ignorant un clam que es manté amb 
tanta força i exemplaritat? Què els 
toca ara fer als catalans i catalanes? 

MARIA JESÚS ASENADOR ADAN 

FORNELLS DE LA SELVA 
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SANT CUGAT DEL VALLÈS

Les dones, discriminades també davant la pobresa

Aquestes darreres setma-
nes hem pogut conèixer 
tot un seguit d’informa-
cions i notícies que, en 
veure-les juntes, fan 

que la indignació i l’enuig prenguin 
dimensions insuportables.  

D’una banda, els informes publi-
cats per diversos organismes i enti-
tats posen en evidència com la crisi 
ha suposat eixamplar la dimensió de 
les desigualtats i, sobretot, com les 
elits econòmiques n’estan sortint de 
beneficiades.  

A nivell global, entre el juliol del 
2013 i el juny del 2014 el nombre de 
persones que tenen mil milions de 
dòlars o més va créixer al món al 
voltant d’un 7%. Aquesta exclusiva 
elit, que representa el 0,1% de la po-
blació, acapara el 4% de la riquesa 
mundial. Al Regne d’Espanya, se-
gons l’OCDE, l’ingrés mitjà del 10% 
més pobre de la població espanyo-
la ha retrocedit 7,5 vegades més del 
que ho ha fet la renda del 10% més 
ric, i les 20 persones més riques 
d’Espanya en el darrer any han in-
crementat la seva fortuna en 12.300 
milions d’euros. 

En l’altre extrem, les darreres da-
des conegudes confirmen el que fa 
temps anem dient des de les orga-
nitzacions socials: la pobresa creix 
de manera constant i es converteix 
cada cop en més extensa, severa i 
crònica, i s’acarnissa amb les pobla-
cions més febles.  

A Catalunya el risc de pobresa 
manté una línia sostinguda de crei-
xement i ja afecta 2,2 milions de 
persones, el 19,8% de la població. 
Aquesta taxa se situa per sota de la 
mitjana espanyola (20,4%), però 
per sobre de la mitjana de la UE-28 
(16,7%). El risc de pobresa incideix 
més en les llars amb fills depen-

dents, en què la taxa de 
pobresa arriba al 24,8%, 
i són les famílies mono-
parentals, amb un o més 
fills dependents, les que 
pateixen el risc més alt, 
amb una taxa que es dis-
para fins al 43,3%. Unes 
llars que majoritària-
ment estan encapçala-
des per dones.  

Es tracta d’una reali-
tat que a la Fundació 
SURT constatem dia rere dia. Per 
donar-hi resposta, l’any 2010 vam 
posar en marxa el programa 
Obrint Portes, que cerca donar su-
port a les necessitats bàsiques de 
moltes dones i les seves famílies 
per tal que puguin endegar proces-
sos personals d’empoderament i 
millora de les seves situacions vi-
tals i laborals. 

De llavors ençà, més de 800 do-
nes han estat ateses pel programa. 

en un elevat nombre de casos deri-
va de situacions d’angoixa i depres-
sió diagnosticades. 

Són dades que, vistes en conjunt, 
ens deixen un retrat precís de la 
profunda esquerda social i la mag-
nitud dels danys ocasionats per set 
anys de crisi. Però també fan evi-
dent que el problema central no 
són els efectes de la crisis econòmi-
ca, pretesament inevitables, sinó 
sobretot les conseqüències de les 
polítiques que s’han posat en mar-
xa al seu resguard i amb l’excusa 
d’haver d’afrontar-la. Unes respos-
tes polítiques que estan laminant 
els drets socials conquerits al llarg 
dels darrers anys i que estan impo-
sant un nou model de relacions so-
cials, articulat pels interessos de les 
elits econòmiques i aixecat sobre la 
més profunda desigualtat social, 
que, com sabem, aboca un gran 
nombre de persones, especialment 
els grups més febles, a la pobresa i 
l’exclusió. 

En aquest sentit, des de la Funda-
ció SURT creiem que cal potenciar 
polítiques que tinguin en compte 
una perspectiva de gènere, perquè 
hi ha un biaix evident que les dades 
mostren i que la realitat va conso-
lidant. El fet de no visibilitzar-ho i 
no actuar de manera diferenciada 
està provocant una bretxa social im-
portant –més encara– entre dones 
i homes.  

El proper 20 de novembre durem 
a terme un concert solidari anome-
nat SURT de concert! Escombrem la 
pobresa, que vol donar visibilitat a 
aquestes situacions i apuntar solu-
cions. Tothom hi està convidat. Vol 
ser un altaveu de denúncia i sensi-
bilització de la situació que pateixen 
moltes persones a la nostra societat, 
i concretament les dones. 

Això ens ha permès co-
nèixer, des de la proxi-
mitat de l’atenció direc-
ta, quina és la situació 
d’aquestes dones. Les 
dades d’aquest any, amb 
110 dones ateses fins al 
setembre, palesen fins a 
quin punt és crítica: el 
86,8% de les dones ate-
ses tenen fills a càrrec, 
més de la meitat dos o 
més, i el 43% són famíli-

es monoparentals. El 34% no tenen 
cap ingrés i el 28% tenen ingressos 
per sota dels 400 €. Sobreviuen 
amb les ajudes del programa i amb 
el suport de les xarxes familiars i 
socials. Provenen majoritàriament 
de situacions d’atur, el 46,2% hi 
porten més de tres anys, i ja han ex-
haurit totes les ajudes possibles. 
Amb aquest panorama, no resulta 
gens estrany que el 66% tinguin al-
guna malaltia física o psíquica, que 
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