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Opinión

EDITORIAL

Trastos 

S
e trata de un tema recurrente, pero es que en reali-
dad se trata del asunto que más ha preocupado a los 
terrassenses en los últimos años. La sensación de 
limpieza en la ciudad se percibe a través de la sen-

sación que transmite la vía pública, pero una gran parte de 
esa percepción se instala en el imaginario colectivo a tra-
vés de la visión de los alrededores de las baterías de conte-
nedores de residuos. 
Los denominados puntos negros son muchos y muchos más 
si se suman los que técnicamente no son catalogados como 
tales por la administración municipal, pero sí por la ciuda-
danía que los sufre. El surgimiento de estos puntos es cu-
rioso y no se sabe exactamente a qué responde porque en 
una misma calle te puedes encontrar con una batería in-
maculada y otra que acumula casi a diario trastos y enseres 
de todo tipo. En ocasiones se convierten en pequeños ver-
tederos permanentes. 
Evitar esta acumulaciones y racionalizar tanto el vertido 
como la retirada de esos voluminosos es lo que se preten-
de con la prueba piloto que el Ayuntamiento ha llevado a 

cabo desde principios del pasado mes de noviembre. Los 
vecinos tienen fijado el miércoles entre las 18 y las 21 horas 
como el día en que deben deshacerse de este tipo de resi-
duos y los servicio de limpieza lo recogen posteriormente. 
El principio básico es correcto y parece ser que funciona 
con éxito en otras ciudades. En el barrio del Segle XX los re-
sultados, sin ser óptimos son esperanzadores. En primer lu-
gar, la información debe llegar a todos los hogares y luego 
se deben cambiar los hábitos, seguramente, el paso de ma-
yor dificultad. Hay muchos vecinos que han asimilado el 
nuevo sistema y llevan sus trastos viejos disciplinadamen-
te a los contenedores; otros han asimilado el día, pero no el 
horario por lo que la corrección puede ser sencilla.  
Los que no han respondido a la nueva medida puede ser 
porque no la conocen todavía o porque exista una cierta re-
sistencia, que también se da. Ese es el gran reto para ade-
centar definitivamente las baterías de contenedores, la con-
ciencia cívica. Igual ocurre con la gestión doméstica de los 
residuos. Es lógico que se exija a la administración que man-
tenga limpia la calle, pero al final, todo se reduce a lo mis-
mo, al civismo y a la responsabilidad individual de la ciu-
dadanía. Todavía existe la percepción de que los recursos 
que se administran desde los ayuntamientos no tienen nada 
que ver con nosotros.

Sense govern
JOAN ROMA                         
I CUNILL

poques setmanes de deixar el 
càrrec d’alcalde, constato que 
la previsió de tancar temes ha 
esdevingut impossible, per in-

compareixença del govern de la Generali-
tat. No tenim govern, encara que alguns os-
tentin el càrrec de conseller/a i fins i tot, 
sembla, tinguem un president. En realitat 
cobren el sou, però no exerceixen els càr-
recs.  

És indignant veure conselleries senceres 
mà sobre mà, a l’espera que algú prengui 
decisions. No n’hi ha ni se n’esperen. Per als 
qui estem a peu del carrer, i volem resoldre 
temes, la situació ha esdevingut desespe-
rant perquè rebem peticions que no poden 
ser resoltes per nosaltres, i ningú està dis-
posat a resoldre-les, a l’altra banda, que és 
on en tenen les competències. 

Perdoneu, estimats lectors, aquesta intro-
ducció, no prevista inicialment perquè vo-
lia continuar parlant de temes més rurals, 
més d’interior de país, més poc coneguts 
per part de la gent de ciutat, però la vida 
quotidiana topa amb la crua realitat, fins al 
punt de pensar que amb l’aplicació del 155 
hi havia algú al capdavant que donava or-
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LLASTRELL conserva la 
tradició d’aquesta festa de 
l’antigor. Cada any, s’inicia 
el quart dimecres de Qua-

resma i s’allarga fins diumenge. Ve a és-
ser una mena de pausa que es feia pen-
sant, sobretot, en la mainada. Es trenca-
va d’alguna manera el rigor religiós. A 
ells, el dejuni i abstinència prescrits per 
causa religiosa sovint se’ls feien feixucs. 
En arribar aquesta data, els nens forma-
ven grups (de vuit a deu persones) car-
regats amb un cistell, un tronc i un xer-
rac. Guarnits i ben mudats -amb una 
bandera com a estendard- anaven, casa 
per casa, a cantar la cançó típica d’aques-
ta gresca. Bo i serrant el tronc, simbolit-
zaven que serraven la vella Quaresma pel 
mig.  

El cànon que rebien de cada casa con-
sistia en llaminadures, fruits secs i alguns 
calerons, que repartien entre tots en al-
gun àpat on no hi podia haver carn o 
peix. A banda d’Ullastrell, també se ce-
lebrava a Barcelona, Castellbisbal, Mar-
torell, Cardedeu o Caldes de Montbui.  

Enguany s’escau del 27 al 31 de març. 
Aprofito l’avinentesa per recordar un 
acte que es durà a terme demà passat 
(un diumenge abans): la cursa i camina-
da solidàries per recaptar fons per a la 
Fundació MSD (dèficit múltiple de sul-
factasa). Al poble, la Ivet Melús Perés, una 
criatura de 3 anys, pateix aquesta pato-
logia, enquadrada al llistat de malalties 
minoritàries. Únic cas en tot Espanya, a 
banda d’unes altres 70 persones en tot 
el món.  

Evidentment, tot allò que s’organitza 
no cerca altra fita que recollir diners per 
a investigació. Com ara -enguany- la Ma-
rató de TV3, que abastarà el conjunt 
d’aquest greu problema. Dissortada-
ment, un llistat que no “interessa” als 
grans laboratoris farmacèutics… Fa de 
mal dir, però està clar que no hi entreve-
uen línia de negoci. 

Els pares de la nena (Fortunat i Elisa-
bet) viuen un malson. Recolzats sempre 
per la resta de família, lluiten contra re-
llotge, rebel·lant-se contra la injustícia 
d’una mena de “data de caducitat”. La ci-
ència actualment no els augura vida més 
enllà dels 10 anys… Amb un munt de 
mancances vitals per a la nena. Des d’ací, 
animo tothom per tal que s’animi a 
col·laborar amb l’objectiu. Ni que sigui 
mitjançant l’opció “via zero”. Tota ajuda 
serà poca i s’agrairà moltísssim.
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dres... És que ara no hi ha ningú.  
Em preguntava quant de temps pot un 

país aguantar sense govern efectiu? Al prin-
cipi, pensava en unes poques setmanes, des-
prés en uns pocs mesos... Ara, ja aguantem, 
anys. No passa res? Sí, però no hi ha valen-
tia ni capacitat per trencar aquesta maleïda 
dinàmica de paràlisi de tot un govern sense 
que passi res més que la pèrdua constant de 
possibilitats i capacitats de negoci, funcio-
nament dels serveis, planificació de futur, 
aprofitament d’oportunitats... 

Plegaré sense haver pogut tancar alguns 
temes que porten dos i tres anys, en tràmit, 
perquè diversos departaments de la Gene-
ralitat esperen que algun càrrec decideixi el 
que pertoca. Mentrestant, toca esperar. Ells 
manen, ells decideixen, ells són els compe-
tents, a nivell legal, però ells... No actuen. I 
ja està. Tan simple i tan senzill com això. 

La pèrdua del sentit de la realitat és im-
mensa i des de fora anem contemplant les 
batalles internes, entre els partits de govern, 
en totes les institucions on estan presents. 
Ja no m’atreveixo a dir “on governen”. La ba-
talla està a veure qui domina el terreny, i la 
resta és secundària. I entre els temes secun-
daris figuren totes les peticions de resoluci-
ons de qüestions municipals: llicències am-
bientals, llicències d’activitats determina-
des, informes de tota mena, modificacions 
urbanístiques, expedients socials... 

A banda dels retards o paràlisis d’expedi-
ents, els alcaldes som espectadors de bata-
lles entre departaments, per qüestions d’una 
immensa estupidesa, procedents de veure 
qui mana més o qui està per damunt de l’al-
tre, a l’hora de dictaminar un tema concret. 
En el fragor de la batalla, els alcaldes som 
simples espectadors del final d’una manera 
de fer i actuar que mai haguéssim imaginat 
veure, a casa nostra.  

Els partits independentistes han aconse-
guit destrossar anys i anys de construcció de 
l’autogovern, fins a convertir-lo en una pa-
ròdia del que havia estat. Anys enrere, criti-
càvem la lentitud, l’excés de burocràcia, el 
desconeixement d’algunes realitats del país, 
especialment tot el relacionat amb el món 
rural..., però és que ara no s’exerceix l’auto-
govern, perquè a la recerca de la indepen-
dència s’han carregat l’autonomia. Ja només 
falta que arribi un tripartit de dretes, com el 
que tenen a Andalusia, per oficialitzar la pèr-
dua de l’autogovern pel qual tants vàrem so-
miar i lluitar. O es produeix una reacció cla-
ra, àmplia i contundent, o el resultat el veu-
rem ben aviat. El que mai hauria pensat és 
a quedar sense govern i veure com els par-
tits independentistes juguen a favor de la 
possible pèrdua de l’autogovern, tan costo-
sament aconseguit. 
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