
3

l’independent
de Sant Adrià 15 de juny de 2007OPINIÓ

staff

LA PERLA, 31, 08012 - BARCELONA

Tel. 93 381 67 99
independentsantadria@debarris.com

EDITA: DEBARRIS, SCCL

DIRECTOR: ALBERT BALANZÀ

AMB EL SUPORT DE:

LA RAMBLETA, 15 BAIXOS

08930-SANT ADRIÀ DE BESÒS

TE L. 93 381 67 99 
TE L. 692 601 269

CONSELL DIRECTIU: ALBERT BALANZÀ, 
JOAN LOU, SÍLVIA MANZANERA

DIRECTORA: SÍLVIA MANZANERA

COL.LABORADORS: MARTA RIERA, 
ARIANNA R. GUEVARA, CATERINA 

ÚBEDA, JUAN JOSE BLANCO, PEP RIUS, 
ARÁNZAZU CG, RUTH GUMBAU 

MAQUETACIÓ: DEBARRIS, SCCL

PUBLICITAT: GLÒRIA GARCIA

TEL.: 692 60 12 67

IMPRIMEIX: CG CANIGÓ S.L.

DIPÒSIT LEGAL: B-52445-04

NÚM. 209

OPINIÓ

NÚM. 21

El desert et canviarà la vida
Per molts són dies de festa, 
d’organitzar revetlles. Molts 
esperen la Revetlla de Sant 
Joan, per a uns altres és 
temps d’esperar les vacan-
ces, aquelles que sembla 
que no arribaran mai i que 
quan arriben passen tant 
ràpid que tornem a esperar 
que arribin.
Per mi són dies d’espera, 
però espero als nens i 
nenes sahrauís que després 
de les coques i els petards 
aterren a l’aeroport del 
Prat, després d’un llarg i 
intens viatge per conèixer o 
per tornar a veure a la seva 
família catalana. Aquella 
família que l’acollirà durant 
els mesos d’estiu, que faran 
que no hagin de suportar 
les temperatures extremes 
de l’insòlit desert, famílies 
que els oferiran un estiu 
inoblidable. Famílies en les 
quals es produirà un inter-
canvi de valors, cultures, 
d’enriquiment per a tots 
els membres i per al nen o 
nena sahrauí.
Tot i que a casa meva no 
vindrà cap nen, tinc les ma-
teixos ganes que aquelles 
famílies que esperen els 
seus nens. 
Són dies en els que penso 
que “val molt” la pena totes 
les hores que dedico, jun-
tament amb els companys 
de lluita, per treballar / 
ajudar / col.laborar (com 
es vulgui dir o pensar) amb 

tribuna

la Població Sahrauí. Un altre 
recompensa és l’oportuni-
tat d’anar als Campaments 
de Refugiats Sahrauís, de 
conviure amb les famílies, 
dormir a les haimes, prendre 

el té que t’ofereixen amb tota 
l’alegria del món. Aprendre 
de la felicitat que transmeten, 
tot i les condicions extremes 
que pateixen en el desert 
prestat per Argèlia. Felicitat 
que molts de nosaltres, tot i 
tenir més del que necessitem 
no sabem apreciar. Per tot 

Jordi Oriola

Efecte Sarkozy

El 7 de maig em vaig entristir perquè guanyava Sarko-
zy. Em vaig entristir pels francesos, perquè hauran de 
patir el seu autoritarisme discriminatori i repressiu, i 
també pels europeus, perquè tindrem un influent se-
guidor de Bush a Europa. Però estic començant a veure 
que vaig subestimar l’impacte de Sarkozy a casa nostra. 
Sarkozy ha fet pensar a la dreta que podien guanyar si 

traspassaven la línia roja 
que els polítics haurien de 
preservar per responsabilitat, 
declinant manipular amb la 
por, barrejant temes que no 
s’han de presentar barrejats. 
Segurament els feia una mica 
de respecte, però el PP de 

Badalona primer, el PP català després ratificant la secció 
badalonina, i CiU després no volent perdre pistonada, 
estan barrejant immigració i inseguretat. Lluny de reti-
rar els seus vídeos i proclames incendiàries han vist que 
certs sectors de la societat els aplaudia, i han previst 
que obtindrien més vots. Però malgrat el soroll provo-
cat, el PP badaloní sols ha guanyat 683 vots! I això li ha 
permès sumar 2 regidors més degut a l’abstenció que ha 
afectat al PSC pel desgast d’haver estat al davant en el 
consistori. Els del PP deuen estar celebrant els resultats, 
a pesar dels pocs electors que han portat al seu molí, i 

ara deixaran per un temps 
la vehemència en el tema de 
la immigració com tots els 
polítics afluixen en els temes 
que han instrumentalitzat. 
Perquè no s’ho prenen tant 
a la valenta com sembla. 
Són coses que es diuen a les 

campanyes electorals. És com un joc. El joc democrà-
tic diuen. Jo en diria el joc electoral i prou. Democràcia 
etimològicament vol dir «poder del poble» i això li queda 
gran... Però els missatges demagogs llançats a la societat 
perviuen en certs sectors, i el verí escampat pot provocar 
virulències futures. Aquesta irresponsabilitat que el PP 
gasta, per exemple amb la immigració, l’Estatut o Euska-
di el deixa retratat clarament, però és un partit marginal 
a Catalunya. El que ja espanta més és que un partit amb 
tants seguidors com CiU també se sumi a les irresponsa-
bilitats polítiques. 

la setmana

Els polítics haurien 
de declinar manipular 
amb la por barrejant 
certs temes

Textos i fotos: Arianna Ruiz Guevara

... que tinguem un tanatori a la ciutat?

Eloi Tomàs
cineasta

No crec que hi hagi cap motiu 
per estar en contra de la 
construcció d’un tanatori, em 
sembla una bona iniciativa. 
Per mi és molt important 
poder vetllar el mort a la 
seva població, sense haver de 
desplaçar-se, i el fet que això 
resulta bastant traumàtic. 

Laura Llima
filòloga

Em sembla bé sempre i quan 
es trobi en un lloc adequat, o 
sigui, el més aïllat possible de 
les vivendes, i compti amb una 
zona d’aparcament apropiada 
i suficients mitjans de trans-
port que permetin el lliure 
desplaçament dels que hagin 
d’assistir per donar l’últim 
adéu a un ésser benvolgut. 

Sílvia Reyes 
dependenta

Ho considero una bona idea, 
però tot depèn d’on es situés 
l’edifici ja que no és agrada-
ble estèticament. En aquest 
cas, sempre és molt millor als 
afores, ja que, al meu parer 
és un problema de cara als 
ciutadans.  

Concepción Carreter 
empresària

Crec que és millor que si 
estigués, fos a les afores, ja 
que estèticament no és gens 
agradable. Penso que no seria 
adequada la seva construcció 
al centre de la ciutat. No és 
necessari que ens hagin de 
recordar on acabarem tots.  

què en penseu...

això i més continuaré amb 
la Causa Sahrauí: realitzant 
Projectes de Cooperació, 
viatjant als Campaments de 
Refugiats Sahrauís, assistint 
a fires, fent Sopars Solidaris, 
animant a les famílies a gau-
dir d’aquesta experiència 
(gràcies per acollir), donant 
a conèixer la situació en que 
viuen els Refugiats Sahrauís 
i els que viuen a la zona 
ocupada, el seu Sàhara Occi-
dental. Perquè per molt que 
pensem que som nosaltres 
qui “ajudem”, són ells els 
que ens donen més del que 
pensem. Us animo a que re-
flexioneu, us interesseu pel 
tema,... El desert ens canvia 
la vida...
Bon Viatge i gràcies per 
existir! 

Patrícia Hidalgo, membre de YALAH
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Val la pena les hores 
que dediquem per 
treballar i col.laborar 
amb els sahrauis

Els missatges 
demagogs llançats a la 
societat perviuen en 
certs sectors
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