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La campanya exigeix responsabilitat

E

L 21D els catalans han d’escollir el millor go
vern possible, aquell que garanteixi una ges
tió òptima de la cosa pública, com s’ha de fer
en totes les eleccions. Malgrat això, les del
21D no són unes eleccions més. Perquè qui s’alci amb
la victòria tindrà a més a més davant seu una missió ex
traordinària, tan específica com urgent: recompondre
la malparada convivència entre els catalans i redreçar
l’economia col∙lectiva. En els dos terrenys s’ha registrat
en poc temps un seriós daltabaix, pels efectes col∙late
rals del procés sobiranista.
Per tant, sembla lògic exigir als candidats i a les for
macions que els avalen un zel exquisit en l’acompli
ment de la seva tasca. Però no només a ells. També a
totes les persones o entitats amb algun tipus d’influèn
cia sobre la campanya, ja siguin patronals, sindicats, as
sociacions professionals, cíviques o socials, i fins i tot
mitjans de comunicació. I és que Catalunya no pot per
metre’s una ensopegada més. Tots aquells que puguin
contribuir a fer de la campanya del 21D un procés mo
dèlic són benvinguts. Cal posarhi l’espatlla. Però no
pensant només en l’interès personal, o en del propi par
tit polític, sinó pensant que el país s’ha vist sotmès a
una tremenda prova d’estrès, de la qual està lluny d’ha
verse refet.
És aquest el camí que hem agafat? Lamentem dir que
sovint no ho sembla. Resulta fins a cert punt compren
sible, atès l’enverinament polític, la divisió i la polarit
zació social, que ja hàgim sentit declaracions que ha
guéssim preferit no escoltar. Entre altres motius per
què faltaven a la veritat de manera ostensible, fins i tot
grollera. O perquè acusaven els rivals polítics d’exacta
ment les mateixes faltes que, de fet, estaven cometent
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els seus acusadors. Alguns creuen que tot s’hi val per tal
de presentarse amb la llum més afavoridora i, alhora,
projectar ombres sobre el contrari. Però no tot s’hi val.
Almenys no tot s’hi val per als qui demanen el vot al
ciutadà i, per tant, estan obligats a parlarli amb clare
dat i fiabilitat. Això serveix també per als mitjans de co
municació, que de vegades poden sentir la temptació
de presentar la realitat a la seva conveniència, distor
sionantla, potser per fer un favor a determinats partits
o perjudicarne d’altres. Sense anar més lluny, un diari
madrileny donava ahir tractament de principal revela
ció del dia que Miquel Iceta, candidat del PSC a la pre
sidència de la Generalitat, reclami per a Catalunya la
gestió de tots els impostos mitjançant una Hisenda
pròpia, aprofitant per emfatitzar que això el distancia
va del PSOE. Quan, de fet, el que proposa Iceta és avan
çar en la construcció d’una Hisenda federal, segons va
recollir prèviament el programa electoral del PSC, re
metent al que indica l’article 204.2 de l’Estatut.
És necessari que tots els agents polítics i socials ex
tremin la seva responsabilitat. En el cas dels partits
això significa, per exemple, presentar amb temps els
programes –els sobiranistes van endarrerits–, perquè
els votants puguin valorarlos; i, per tant, que els seus
líders els confrontin en debats públics, en comptes de
dedicarse a intercanviarse desqualificacions via tuit.
En el cas dels votants, significa acarar aquests progra
mes i triar el que millor garanteixi el benestar i els ser
veis. I, en el cas dels mitjans, significa presentar només
com a novetat el que ho és, i evitar informacions que
amaguen, amb més o menys sort, un afany partidista. El
21D ens hi juguem molt i, per tant, ens exigeix a tots la
màxima responsabilitat.

I la pobresa continua en augment

LS organitzadors del Gran Recapte, que co
mença avui per recollir aliments per als més
necessitats, alerten sobre la realitat de la po
bresa a Catalunya, que no para de créixer mal
grat la recuperació econòmica. Totes les organitzacions
socials coincideixen en aquesta anàlisi. L’última dada,
coneguda ahir, procedeix del baròmetre de la Taula del
Tercer Sector, que indica que entitats socials catalanes
van atendre 1,5 milions de persones el 2016, cosa que re
presenta 34.000 més que el 2015, amb un increment del
2,2%.Ladadamésrellevantd’aquestbaròmetreésqueel
12% del total de la gent atesa per les entitats socials de
l’anomenat tercer sector, un percentatge que equival a
180.000 persones, demanen ajuts per al més indispensa
ble,coml’alimentació,lahigieneoelvestit.Lameitatsón
dones.
Cal esperar que l’entrada en vigor aquest mes de se
tembre passat de la Renda Garantida de Ciutadania
(RGC), que proporcionarà un mínim de subsistència a la
gent amb més risc d’exclusió social, contribueixi a
pal∙liar,quenoresoldre,lasituaciód’extremapobresade
moltes persones.
El problema de fons de l’actual recuperació econòmi
ca, tanmateix, és que l’elevada precarietat laboral exis
tenthageneratl’efecteperversqueniambunafeinanoés

pot sortir de la pobresa, la qual cosa provoca que es cro
nifiqui en la nostra societat. Càritas i la Creu Roja, per
exemple,esveuenenlanecessitatd’ajudarunelevatper
centatgedepersonesambfeinaquenoentenenprouper
viure,nitampocperpagar–araqueha arribat el fred–les
seves factures de subministraments energètics.
La Taula del Tercer Sector agrupa 3.007 entitats so
cials enquè elvoluntariat exerceix un papermolt impor
tant, com ho demostra que hi ha més de mig milió de ciu
tadans que ajuden amb les seves donacions, un altre mig
milió col∙laboren com a socis i 367.000 més estan impli
cats com a voluntaris. Prop de la meitat del pressupost
globalconjuntd’aquestesentitats,ques’elevaauns3.000
milions d’euros, es finança amb aportacions privades i la
resta procedeix de subvencions públiques. Totes aques
tes dades són un exemple de l’enorme esforç col∙lectiu
que es fa a Catalunya a favor d’una vida digna per a les
persones. Però no n’hi ha prou.
No només calen més recursos públics i privats per
combatre la pobresa, mentre la quantitat i la qualitat de
l’ocupació no millori, sinó que caldria treballar també en
dosfronts.Enlacreaciód’unafinestretaúnicad’ajutsper
als més necessitats, que en permetés una gestió més àgil i
eficaç, i en un acord polític i institucional per abordar la
lluita contra la pobresa de manera integral.

¿Y si el tiet té un
herpes labial?

H

ivahaverunestiuespeciala
Can Cervera, una masia al
peu del turó de l’Home i a
pocs quilòmetres del poble
de Montseny. Hi vaig anar durant uns
quants anys, amb mamare. Fèiem el que
després he sabut que se’n diu acampada
lliure. En aquella època en dèiem “fer
càmping” i prou. Instal∙làvem la tenda
enunamuntanyola,mésenllàdelbladar
que a l’agost s’omplia de segadors que
tallaven el blat i bevien aiguamel amb
porró quan feien una pausa. Mon pare
hi pujava els quinze dies que tenia va
cances. Cada any era el mateix, però
aquell estiu –no en recordo l’any– va ser
diferent perquè a prop de la nostra ten
da un grup de boy scouts (a casa no en
dèiem escoltes) hi va plantar les seves.
Com que eren nens oberts i tenien uns
educadors que estaven al cas de tot, em
deixaven participar en els jocs que hi
muntaven. Allà va ser també on vaig
veure la primera mostra de cunyadis
me. El dia que plegaven les tendes per
tornar a Barcelona, un dels minyons va
dir,ambairedemenyspreuisuficiència:
–Aquest no haurà estat un campa
ment que passi a la història.
Em va quedar una gran impressió

Arriben les festes
nadalenques i, amb això,
l’obsessió per abraonarse
sobre els nens i petonejarlos
d’aquells scouts i un dels meus somnis
aleshores hauria estat formar part d’un
agrupament. Però com que abans
m’hauria fet l’harakiri que no pas dema
narresalsmeuspares,noelshovaigmai
proposar. Però la sensació em va quedar
per sempre i es referma ara que llegeixo
l’avís que les girl scouts americanes han
llançat a la població. Com que s’acosten
les festes nadalenques i sovint hi ha fa
mílies que s’apleguen per compartir ti
beris al voltant d’una taula, han dema
nat als pares que no forcin els nens a
abraçar o petonejar els parents, si noten
que no en tenen ganes. Hi ha una obses
sió generalitzada que fa que quan un
adult veu un nen s’hi abraoni per abra
çarlo i besarlo. Si a més el nen és de la
família, l’adult s’hi considera amb tot el
dret a ferho i se sorprèn que de vegades
elmarrecfacimalacara.Quanhoveuen,
molts pares forcen el nen:
–Vinga, fesli un petó al tiet!
I sovint passa que al tiet no l’ha vist
des de fa mesos, i de vegades anys. ¿Per
quèlihadeferpetonsoabraçadessinoli
ve de gust? Diuen les girl scouts ameri
canes: “Pensa que dirli al teu fill que
obligatòriament ha de fer abraçades,
sols pel fet que no ha vist aquesta perso
na des de fa temps o perquè li ha fet un
regal,potestablirl’escenariperquè,més
tard a la vida, es pregunti si ‘deu’ a una
altra persona qualsevol mena d’afecte
físicperquèl’haconvidatasoparohafet
alguna altra cosa amable”. Si no li ve de
gust, hi ha solucions: “Hi ha moltes al
tres maneres de mostrar reconeixe
ment, agraïment i estima que no reque
reixen contacte físic”. N’hi ha prou amb
un simple somriure. Ara que hi penso,
potser per això em treu de polleguera
que cada cop que veig el meu net li di
guin:
–Va, fesli un petó a l’avi!
Jo,ambsaberqueestàbéentincprou.
Només li demano que, si un dia decideix
apuntarse a un agrupament escolta,
que m’ho digui, perquè em farà feliç.c

