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El pantà de Sant Ponç

Sr. Director:
Un pantà ple a vessar d’aigua

neta, de color turquesa. Envol-
tat de bosc. Un paratge preciós
i encisador.Natura, silenci, tran-
quil·litat i pau. Hi ha un camí
que envolta tot el perímetre del
pantà, el qual et permet veure’l
des de tots els angles i perspec-
tives.Amb alguna llegenda so-
bre la flora i fauna de la zona
que et conviden a aprofundir
unamiqueta més en el coneixe-
ment de l’entorn. Em refereixo
al pantà de Sant Ponç, al muni-
cipi de Clariana de Cardener, a
la comarca del Solsonès.

Però la irresponsabilitat, la
deixadesa, la poca educació, el
poc respecte a la natura i a la
mateixa gent fa que el lloc es
trobi en unes condicions deplo-
rables.Tot seguint el camí, hi
ha bosses plenes de deixalles,
llaunes, papers, plàstics, ampo-
lles i altres objectes estranys
sense cap mena de qualificació.

Durant tot el recorregut no
hi ha cap contenidor per poder
tirar la bossa, i com que la gent
és així de llorda, en lloc de
deixar-la al cotxe i llençar-la a
un contenidor quan pugui, pre-
fereix deixar-la a la vora del ca-
mí i esperar que desaparegui
per art de màgia.

De tota manera, crec que qui
té la culpa és el mateix munici-
pi, ja que no es veu cap mena
d’acte, ni voluntat, ni intenció
de poder netejar un entorn que,
sobretot els caps de setmana,
s’omple de turisme familiar i és
un referent d’oci i esbarjo a la
comarca. Crec que, si un cop a
la setmana, dues persones, amb

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
Sóc pallaresa i sóc del Madrid. Sóc cata-

lana i sóc del Madrid. El meu germà gran és
del Madrid; la petita, no. Ella és del Barça.
El nostre bar a Sort és conegut com La Ca-
sa Blanca. El meu marit i el meu fill de 7
anys són del Barça (l’Aleix té una samarre-
ta d’un altre pallarès, Puyol, i la llueix amb
molt orgull). Els meus amics i amigues i els
seus fills i filles també són del Barça.Anar
a recollir els nens al col·legi després que el
Barça guanyi algun títol suposa haver
d’aguantar que tots els amics del meu fill
m’estiguin esperant per riure’s de mi (coses
de nens!).

Des que van començar a agradar-me els
esports, sobretot el futbol i el bàsquet, he
defensat els colors del meu equip. Com us
podreu imaginar, a Sort gairebé tothom és
del Barça i gairebé tots els meus companys
de classe també ho eren. Era divertit llui-
tar en solitari contra tots ells, però la sang
mai va arribar al riu.

Ni en els anys més durs de l’aznarisme,
quan tot eren atacs a Catalunya i a tot allò
que la representava, vaig deixar de defen-
sar el meu equip, al marge de la situació po-
lítica del moment. Però el que està passant
en els últims Barça-Madrid (entrades durís-

simes i a deshora, comportaments al terreny
de joc més propis de bergants que de juga-
dors de Primera divisió, declaracions fora
de lloc d’alguns jugadors als quals tinc gran
respecte, actitud xulesca i desafiadora del
nostre entrenador...) fan que una part del
madridisme, en la qual m’incloc, estiguem
indignats. On és el club respectuós amb el
seu contrari? On ha quedat el nostre senyo-
riu? On són les formes dels nostres dirigents,
entrenador i jugadors?

Crec que ha arribat l’hora de demostrar
el nostre enuig i de dir que ja n’hi ha prou.
Hem d’exigir al president del nostre club
que intervingui en l’assumpte. És una llàs-
tima que després de 180 minuts dels millors
Madrid-Barça dels últims enfrontaments pas-
si el que tothom va poder veure per televi-
sió.

Puc entendre, no justificar, que en un mo-
ment que el partit està escalfat un jugador
pugui fer una entrada violenta com la de
Marcelo a Cesc. El que ja és intolerable és
voler negar l’evidència. I el que ja és del tot
injustificable és l’acció de Mourinho i la se-
ua posterior actitud xulesca a la roda de
premsa.Això és el que volem que vegin els
nostres fills? Només es tracta de futbol. Sis-
plau, no ho espatllem més.

un camionet o una furgoneta,
fessin el camí perimetral del
pantà i recollissin tota la bossa
i, a més, es mirés de posar con-
tenidors distribuïts per tot el re-
corregut, almenys la imatge i el
resultat final serien ben dife-
rents. La despesa mensual que
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això pot comportar al munici-
pi és recuperada de sobres per
la dignificació i la recuperació
de l’entorn. Si unmunicipi amb
una joia natural com aquesta és
incapaç de fer res, potser no es
mereix tenir res.

JOSEP ALCARAZ GOSET

Una altra festa major

Sr. Director:
Una altra festa major ha tin-

gut lloc al poble del Soleràs,
on, a part dels costums de ca-
da any (ball i poca cosa més),
hi ha hagut les sorpreses, que

Només es tracta de futbol

han fet que sigui una festa ma-
jor diferent.De nou, la diferèn-
cia l’ha posat el grup munici-
pal, amb un regidor a l’ajunta-
ment, anomenat Independents
del Soleràs, sota la representa-
ció del partit CUP.

La seva forma de fer poble,
comarca i país és la de fer les
seves necessitats en un hort de
tomateres, damunt del cotxe
municipal, de l’ajuntament, i
arrencar la senyera estelada del
meu balcó disfressats de guàr-
dia civil.

Entenc que he d’escoltar mú-
sica fins vora les 9 del matí per
la festa major, però és festa ma-
jor i és lògic. Però tombar to-
materes en un hort, deixar-lo
ple de deixalles (gots de plàs-
tic i tota mena de residus, en-
tre altres coses), tombar cada
dia els mateixos contenidors
d’escombraries, fer les neces-
sitats damunt d’un cotxe oficial
i arrencar una senyera estela-
da d’un balcó són fets als quals
no podem posar qualificatius.

Crec que no ens hem de bur-
lar de cap institució, ni la de
l’uniforme que portaven, ni la
d’arrencar una senyera estela-
da ni la de fer les seves necesi-
tats on les han fet.

Tampoc crec que la CUP es
mereixi tindre regidors que pu-
guin arribar a aquest extrem,
ni tampoc l’ajuntament del So-
leràs. Segur que no hi ha hagut
festa major al país amb fets tan
lamentables com aquest.

Penso que ho hem fet bas-
tant malament els de la meva
generació, ja que hem deixat
que els joves puguin arribar a
pensar o fer tot el que he dit.

ISIDREVENDRELL I MONNÉ

EL GOVERN ha volgut donar
un cop de mà a bancs i promo-
tors reduint temporalment la
tributació que grava la compra
d’habitatge nou.D’aquesta ma-
nera, l’adquisició de pisos tri-
butarà a l’impost sobre el va-
lor afegit al tipus superreduït
del 4% en lloc del 8% habitual
fins al 31 de desembre del
2011.

No s’ha fet esperar, però, la
proposta per part de l’oposició
d’estendre fins al 2013 aques-
ta rebaixa impositiva en cas de
vèncer en els comicis del pro-
per novembre.

Aquesta mesura, de bona vo-
luntat però insuficient i tarda-
na per ser excepcional i tem-
poral al no anar acompanyada
d’altres mesures, pretén dina-

mitzar l’activitat i donar sorti-
da al gran estoc d’habitatge nou
que tenen bancs i promotors.
Però cada dia són més les veus
que intueixen que aquesta pro-
posta no serà suficient per es-
timular la demanda de forma
important o permetre nous pro-
jectes.

De fet, aquesta proposta no
vindrà a resoldre el problema
de rerefons que viu el sector de
l’habitatge, que arrossega una
important crisi des de fa tres
anys a la qual s’ha sumat la re-
cessió econòmica global i l’ele-
vat endeutament de les immo-
biliàries i la dificultat d’accedir
al crèdit que ha deixat moltes
empreses a la corda fluixa.

Proposo, doncs,mesures més
valentes per reactivar el sector,

tals com ajuts al comprador (ja
que al promotor no se li’n faci-
liten), atès que tindria un efec-
te psicològic important de reac-
tivació.Així, recuperar la de-
ducció per compra seria més
rendible per al ciutadà. Perquè
si l’aixeta del crèdit segueix tan-
cada per poder finançar l’ad-
quisició d’un pis, la mesura de
rebaixar l’IVA tampoc servirà
com a reclam, i més tenint en
compte que ni l’ocupació ni
l’accés al finançament han mi-
llorat.

Efectivament, per rellançar
veritablement el sector, caldria
que compradors i promotors
tinguessin un millor accés al
crèdit, de manera que potser
faria falta un paper més actiu
de l’Institut de Crèdit Oficial
(ICO), però l’Executiu ha ob-
viat fins ara aquesta propos-
ta.A hores d’ara, l’activitat pro-
motora resta paralitzada per-
què els promotors que queden
en sòls a punt d’edificar només

inicien obres si comproven que
hi ha una demanda real i, so-
bretot, si aconsegueixen crèdit.
I aquí hi ha la clau: si els bancs
aconsegueixen vendre part dels
pisos nous que tenen en carte-
ra, seran capaços de deixar mes
préstecs.

Per tant, urgeix una mesura
per animar a la concessió de
crèdit. No hem d’oblidar que
el sector de la construcció en-
cara ara arrossega molts altres
àmbits de l’activitat econòmi-
ca. De fet, al meu entendre,
continua sent un granmotor de
l’activitat tot i ser conscient que
hi ha alguns aspectes que no
s’han fet bé, com ara el fet que
algunes multinacionals tingues-
sin darrere seu la banca, com a
principals actors que ens han
conduït fins a aquesta difícil si-
tuació actual.

I arribats a aquest punt, cal
assenyalar les grans construc-
tores i les entitats financeres.
En el primer cas, les multina-

cionals del sector van acaparar
grans extensions amb la libera-
lització del sòl i van mantenir
els preus dels pisos alts, i quan
els ciutadans van acusar la cri-
si, la demanda efectiva es va
enfonsar.

Pel que fa a bancs i caixes,
especialment les darreres, van
aconseguir situar-se en una po-
sició privilegiada per finançar
grans projectes immobiliaris
gràcies al seu apropament al
territori, al teixit empresarial i
a les administracions.Així, van
passar de donar suport a famí-
lies i teixit productiu per des-
tinar recursos financers propis
a operacions especulatives.

En definitiva, el mercat ha de
purgar els excessos del passat
i seguir ajustant en preus. Però
només quan tornin a brollar les
hipoteques es produirà la de-
sitjada reactivació, tinguem-ho
clar. La desgravació fiscal no és
més que una mesura per sortir
del pas.
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La rebaixade l’IVAen l’habitatge
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