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editorial

La reforma interna de l’ONU

L

es evidències de corrupció en
el programa Petroli per Aliments que l’ONU va desenvolupar des del 1996 fins al
2003 per ajudar la població civil iraquiana s’han conegut quan falta només
un mes perquè l’organisme internacional afronti l’imprescindible debat
de la seva reforma interna. I un dels
punts més clars que s’ha de reforçar
són els mecanismes de control sobre
els diners que gestiona en els programes que impulsa, que en el cas
de Petroli per Aliments va ser de

64.000 milions de dòlars. El xipriota
Benon Sevan, exdirector del programa, i l’exalt funcionari Alexander Yakolev, ara detingut, van acceptar suborns i més de la meitat de les 4.000
empreses que van participar en el projecte van pagar-los, segons conclou
l’últim informe de la investigació. L’ONU ha de crear mecanismes per evitar
que conductes com aquestes no es
tornin a repetir, per no malmetre el
seu prestigi i perquè programes sorgits
de la bona intenció i l’ajuda als més
desafavorits no se’n ressentin.

Rafael Vera, el privilegiat

L

a posada en llibertat de Rafael
Vera vint-i-quatre hores a la setmana demostra que existeixen
presos de diferents categories
i que aquestes no estan marcades per
la perillositat sinó pels privilegis. I més
encara si observem els arguments emprats per les autoritats penitenciàries
a l’hora d’acordar la mesura de gràcia:
Vera està aïllat per motius de seguretat
i aquest aïllament li provoca una depressió que l’ha deteriorat físicament
i mental fins al punt d’aconsellar l’alliberament parcial. Sens dubte molts

altres reclusos voldrien per a si mateixos
un aïllament com el de l’exsecretari
d’estat, encara que amb això s’arrisquessin a ser víctimes d’una depressió
de curiosos efectes secundaris: obrir-los
les portes de la cel·la, per exemple.
Vera ja va fer esforços titànics per
aconseguir l’indult, que el govern de
José Luis Rodríguez Zapatero li va
denegar tenint en compte la gravetat
dels fets pels quals està condemnat.
La situació actual no vulnera la llei
però és tan escandalosa que fa pensar
en un indult encobert.
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les vies del ferrocarril que travessen el nostre municipi, que estan qualificats com a zona de servitud de la línia fèrria. La manca
de manteniment i neteja dels terrenys adjacents a les vies ferroviàries són la causa cada any de
nombrosos incendis, provocats
per les espurnes que es desprenen pel pas dels combois. A Mollet ens preguntem: amb l’elevat
risc d’incendi que comporta la
manca de pluges que estem patint, de què serveixen les crides
a la prudència i les campanyes
publicitàries per prevenir-los, si
la mateixa administració i els
seus òrgans competents no compleixen les seves obligacions?

fada de llibertat i tolerància en
l’aspecte esmentat anteriorment, no deixa de ser que hi
ha un regust antidemocràtic en
alguns; és deplorable. Encara
segons quins estaments militars
semblen intocables, ja són trenta anys de democràcia i per a
segons qui o què s’ho passen per
allà on volen i el gust per l’espasa
i la porra són ben palesos. / FRANCESC XAVIER FARRÉ.
Barcelona.

La carretera arreglada
J Sóc un veí d’Arbúcies, tinc 35
anys i en fa 17 que condueixo
i com a conductor he viscut la
coneguda cruïlla de Can Bartolí
de Tordera (Maresme) en diferents situacions: sense semàfors (un suïcidi per travessar),
amb semàfors (un calvari) i des
del dia 1 de juliol passat, una
rotonda.
Tot i els meus dubtes, ja que
pensava que una rotonda no solucionaria el problema, he pogut comprovar durant els cinc
caps de setmana del mes de juliol i en hora punta (la una del
migdia) que la rotonda funciona
i funciona molt bé. I si a més
hi afegeixo que ja no em cal
creuar Hostalric per la variant
acabada d’estrenar, doncs el resultat és que per anar d’Arbúcies a Blanes o Lloret s’ha acabat per sempre perdre més minuts i minuts en aquests dos
punts tan i tan escalfats de la
Selva-Maresme. N’estic tan
content que m’he decidit a escriure aquesta carta i donar-ne
les gràcies a tots els que han
fet possible aquesta obra tan anhelada. / JORDI COSTA I COMAJOAN. Arbúcies (Selva).
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/ DAVID PUIGDOMÈNECH i CÀMARA. Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

Apartaments i platja
J El fracàs de La Marina a Sant

Infraccions lingüístiques
J Són les 10 de la nit del dissabte
6 d’agost, nit plàcida d’havaneres
a la platja de Llafranc i cinc persones entrem al local La Caleta,
prop del port esportiu, disposats
a sopar una mica. La propietària
(així ho sembla), catalanoparlant, ens dóna la carta en castellà.
Li demanem si la té en català
i, canviant la llengua, ens diu: «Si
son catalanes, también la entienden en castellano». Davant d’aquestes paraules, la informem
degudament que té l’obligació de
tenir-la en català. Ella es manté
ferma que no és veritat, que pot
tenir la carta en la llengua que
ella vulgui. Ho deixem córrer i
marxem, ja que no vol venir a

la raó. Doncs bé, des d’aquesta
secció (si la llegeixen, tot i que
ho dubto) voldria informar La
Caleta i els propietaris de bars
i restaurants en general que la
llei de política lingüística 1/1998
de 7 de gener, en el seu article
32, especifica molt bé l’obligatorietat de tenir els documents
d’oferta al públic almenys en català. La mateixa llei, en el capítol
preliminar, article 5, diu molt bé
que la Generalitat ha de garantir
els drets lingüístics. Per això, hi
ha uns fulls de queixes a:
http://www6.gencat.net/llengcat/ogl/formque.htm, i insto les
persones que es vegin perjudicades per fets similars a fer-los
servir. / JOAN AGUDO LLORENS.
Girona.
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Foc a les vies
J Fa uns dies, a Mollet vam patir
un incendi que es va estendre
pels talussos de les vies del tren
que travessen, com una cicatriu
a cel obert, la nostra ciutat de
punta a punta. Aquest incendi
va tenir lloc en un dels punts d’abocament denunciats fa mesos
per Independents per Mollet.
Precisament a l’únic que no havia
estat netejat i que es trobava ple
de brossa i de vegetació molt seca. L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF),
entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Foment, està
incomplint la seva obligació de
mantenir nets i en condicions segures els talussos i els marges de

Antoni de Calonge ha deixat com
a seqüela una pila d’apartaments
a la zona de la riera. Ara, el clan
del ciment pressiona novament
amb la faraònica pretesa «restauració de la platja» de Sant Antoni. El projecte insinua clarament el tancament de la badia
que transformarà en un gran port
esportiu, però això no resoldrà
l’erosió de la platja davant del
carrer Girona. A l’altra banda de
la carretera ja estan preparats els
terrenys per a la gran promoció
immobiliària que seguirà.
Aquest gran error mediambiental el finançarem tots els contribuents i solament beneficiarà els
de sempre. Si no aconseguim frenar aquest projecte, ho lamentarem per sempre més. Adéu a
la badia de Palamós. / JORDI
PUENTE DE PALMA, enginyer industrial. Barcelona.
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