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Disposats a resistir

Índex Editorial

La cruesa dels fets ho ha fet entenedor, fins i tot, als més
incrèduls. Ara ja és ben evident on anava adreçada la dèria
urbanística i requalificativa. Els escàndols de Santa Coloma
de Gramenet, de Sant Andreu de Llavaneres i de tants altres
llocs demostren com i de quina manera ens han estat enganyant
molts dels qui s’anomenen «representants del poble».
Representants del poble!! Seria per a riure, si el tema no fos
tant greu.

Els fets, tossuts, ens demostren que la destrucció sistemàtica
del territori en pro de la indústria del totxo no ha comportat
cap progrés per al comú del poble. Ben al contrari, aquesta
follia «constructiva», combinada amb la usura especulativa del
món financer, ha dut el sistema econòmic mundial a la crisi
més profunda que es coneix els darrers setanta anys. Crisi que,
a més, ara volen que paguem els qui no l’hem creada.

Malgrat tot aquest terrabastall, ni les altes patums financeres
ni els governs dels països més poderosos no han canviat ni un
mil·límetre la política real, la política efectiva que cal dur a
terme per a canviar el rumb del món abans que sigui massa
tard.

Bona prova d’això són els resultats, pobres resultats, que
s’estan aconseguint a la cimera de Copenhaguen, fins el
moment de redactar el present escrit.

No hi han hagut acords concrets sobre cap dels temes més
importants. Es parla de camins de dues velocitats,.... Els
símptomes són poc engrescadors. L’actitud dels governs és,
un cop més, fer veure que es va avançant, però no canviar res.
La mateixa rutina, les mateixes formes i, sobretot, el mateix
contingut. A la vista dels avenços verificats, a data d’avui,
podem afirmar que Copenhaguen no aportarà canvis
significatius en la lluita contra el canvi climàtic.

Si algú preveia una modificació de la direcció mundial
després de la crisi financera  o un cop de timó respecte a
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l’enfocament dels temes ambientals, pot continuar
esperant-se assegut. Els manaires mundials continuen
fent com aquell qui creu que no passa res. Molta
comèdia sobre com s’han d’aprofitar els moments de
crisi per a fer canvis positius, però cap intenció real
de reconsiderar el que s’ha fet fins ara.

I localment que hi podem afegir? Cap fet seriós
per a canviar la política econòmica i urbanística
d’aquest país. Resseguint els camins fressats, els
nostres governants i uns altres pròcers pretenen
mantenir els plans de la indústria de la construcció,
un cop demostrat que aquest model ha estat  un fracàs
en totes les economies occidentals.

Ara ens amenacen amb plans d’infraestructures
viàries fins al 2012,1 entre els quals es colen projectes
com els del Quart Cinturó, que fins i tot els governs
anteriors no s’havien atrevit a engegar, amb el pretext
que són indispensables per al país. Deu ser per al seu
país! El país d’aquells qui no en tenen mai prou. El
d’aquells qui només pensen de continuar enriquint-
se.

I què hem de dir dels governs locals? Actualment
hi ha uns quants ajuntaments de les terres del
Montseny, per no anar més lluny, que estan abocats a
l’aprovació de  plans d’ordenació urbaníst ica
municipal, o uns altres projectes urbanístics similars.2

Segons els edils ínclits, cal efectuar noves reserves
de terreny per a continuar construint-hi més habitatges.
El mateix model de sempre, la mateixa dèria una
vegada més, malgrat que tothom ha vist com s’acaba:
anorreament del sòl, corrupció i endeutament dels
municipis.

Han après alguna cosa,  els nostres polí t ics
professionals? Sense por d’equivocar-nos, podem
afirmar que no. No es fa cap esforç destinat a
fonamentar l’economia en aspectes tecnològics i
ambientals, ni a afavorir la possibilitat de reinventar
el nostre país, tot desenvolupant una política de
preservació del món rural i  agrari com a base
indispensable per l’autonomia econòmica i la viabilitat
del país.

Malgrat les imatges d’alcaldes i aconseguidors
emmanillats, aquells qui es diuen representants dels
nostres pobles continuen practicant una política
d’espoli al marge de l’opinió de la ciutadania, la qual
teòricament representen i sense tenir-la en compte.

1 Vegeu el Projecte del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona, preparat per la Conselleria d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya..

2 Vegeu els escrits sobre els POUM de Palautordera i Riells i Viabrea en aquest mateix número de La Sitja del Llop.
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Ben al contrari, veiem, un dia rere l’altre,  com
molts polítics locals continuen insistint en la mateixa
follia: urbanitzar tots els espais naturals que puguin
ser  desitjables per als promotors sense escrúpols per
tal  de desenvolupar els seus plans d’enriquiment. I
ara, per primer cop, aquests plans comencen a afectar
el territori interior de l’anomenat Parc Natural del
Montseny - Reserva de la Biosfera  Mundial.

I potser diran que som pessimistes. Però nosaltres,
parafrasejant un Premi Nobel de la l i teratura
portuguesa, afirmem que «només els pessimistes
estem preparats per a canviar el món perquè som
capaços de reconèixer les coses incorrectes i, a partir
d’ací, rectificar-les». I això és precisament el que
pensem fer.

Sortosament, els darrers temps ha sorgit un bon
grapat de gent jove i fresca que no vol seguir els
camins còmodes del consumisme i del conformisme.
Gent jove que va dient prou i que vol lluitar contra
aquest desgavell partint de posicions ètiques, les que
semblen haver perdut alguns dels qui antigament
proclamaven la seva disconformitat amb un sistema
injust i perillós.

Nosaltres, els pessimistes, aquells qui estem
disposats a combatre els errors d’aquesta humanitat
dissortada, serem els primers que lluitarem per
impedir que es continuïn cometent atacs contra la
natura i contra el menys comú dels sentits, que,
malgrat que sembla avui oblidat, és el sentit comú.


