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Deficiències del
transport públic
als Pallars

Sr. Director:
El dimecres 7-11-12 vaig ha-

ver d’anar a Tremp a fer uns
tràmits.A l’intentar tornar a ca-
sa, vaig tindre la desagradable
sorpresa que l’autobús de l’AL-
SA de les 18.27 (sortida de
Lleida a les 16.36) no va pas-
sar per la flamant estació d’au-
tobusos deTremp.Vaig esperar-
me 40 minuts; la situació era
dantesca: la marquesina de la
flamant estació estava bruta,
no hi havia cap telèfon per po-
der reclamar, ni els horaris en
cap lloc visible.

El lloc és solitari i inhòspit,
a poc a poc van anar arribant i
ocupant la marquesina uns
porreros, feia fred i estava fins
als collons d’esperar-me. Per
prudència i acolloniment, vaig
buscar alternatives per tornar
a casa sa i estalvi.

Conclusions: el senyor Orrit
i cia. deuen utilitzar poc el
transport públic.

Prou de subvencionar màfies
de transport públic estatals. I
un suggeriment per a un es-
lògan: Tremp em destrempa.
Un altre dia, els tràmits els ani-
ré a fer a la Seu d’Urgell.
XAVIER RIPOLL, UN PALLARÈS CABREJAT

Llops entre llops,
misèria per al poble

Sr. Director:
El meu padrí, que era un ho-

me savi, com quasi tots els pa-
drins, sempre em deia que a la
política no m’hi fiqués si no
n’havia de viure. I afegia: els
polítics són tots uns pocaver-
gonyes i, a més, llops entre llops
no es mosseguen mai.

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
Algú pot pensar que són els del 25-S que

volen ocupar el Congrés (en altres llocs ocu-
pen elWall Street), però no, el suggeriment
va per un altre costat.

Tots deveu saber que enmolts col·legis co-
bren als nens per quedar-s’hi a menjar, enca-
ra que es portin la carmanyola, 3,80 euros
per escalfar-los el menjar, i al Congrés dels
Diputats es pot menjar un menú complet,
amb cafè inclòs, per només 3,50 euros.Tot-
hom estarà d’acord que això no és just. 3,80
€ per només escalfar el menjar i 3,50 permen-
jar bé, servit a taula. Només cal que aquest
menú turístic l’exportin a tota la societat, es-
pecialment als col·les i als llocs de treball, i

que els pobres aturats tinguin les portes ober-
tes d’allò que diuen “la casa del poble”.

Diàriament, hi ha 500 desnonaments de
persones, que es queden sense casa i sense
diners i amb un bon deute per a tota la vida.
Poc els importa als bancs si aquelles perso-
nes desnonades tenen fills petits, ja que no
tenen vergonya ni donen la cara.

No es pot tolerar tanta injustícia!A les per-
sones que es queden sense feina cal donar-
los-en, perquè, si no, com pagaran la hipo-
teca i totes les despeses per viure dignament?
El dret al treball i a l’habitatge, drets consti-
tucionals, el tenim tots, però molts no el po-
den gaudir per l’avarícia i la injustícia d’uns
pocs.

Fins fa pocs anys, jo encara
pensava que el meu padrí exa-
gerava.Ara veig que tenia raó,
la meva generació, mig àcrata
i lliure, no hem tingut gaire sort
en la política, excepte algun
company d’escola mesquí i ser-
vil, que ja destacava als seus
temps per ser el xivato de la
classe.

Vagi aquesta entrada nostàl-
gica per parlar de l’actualitat
política, en què destaca que Eu-
ropa ha donat un cop de porta
als nassos a les aspiracions es-
panyoles, al seu president i a
tota l’estratègia i/o representa-
ció de les seves autoritats que
només busquen una vegada re-
re l’altra enganyar la ciutada-
nia del seu país.

La realitat és molt diferent
del que se’ns transmet a l’Es-
tat espanyol. En Rajoy resta
atrapat en les seves pors i en les
seves mentides, perquè Euro-

MERCÈMORA CORDERROURE. TREBALLADORA FAMILIAR

pa, coneixedora de la veritable
situació financera en tots els
àmbits d’Espanya, no donarà
cap facilitat a l’hora d’aconse-
guir qualsevol tipus d’ajuda
econòmica, carència o ajorna-
ment.

Europa sap perfectament que
el que està custodiant penosa-
ment el Govern espanyol, en
complicitat amb l’oposició es-
panyola i els partits nacionalis-
tes majoritaris, és la corrupció
existent, que aquests darrers
anys ha sofert un augment in-
calculable, precisament, per vo-
ler tancar les trampes existents
de qualsevol manera. Em refe-
reixo concretament a les aju-
des a les entitats bancàries na-
cionalitzades, que hem de pa-
gar entre tots els ciutadans i
que només han beneficiat uns
quants, entre els quals hi ha
partits polítics, sindicats, polí-
tics i familiars i amics d’aquests.

Cada dia està més clar que
Caja Madrid reconvertida en
Bankia, Bancaja i CAM han
format part de tota una arqui-
tectura econòmica, d’un possi-
ble finançament il·legal d’enti-
tats i institucions per treure’n
uns beneficis polítics, ja que els
econòmics s’anaven comptabi-
litzant al compte de pèrdues
d’aquestes entitats.

Sembla, doncs, que per ama-
gar tota aquesta malifeta, l’úni-
ca solució que han trobat, els
molt poca-soltes, és posar-se
tots d’acord per rebaixar el sou
als treballadors, deixar sense
crèdit els empresaris i amenaçar
amb més retallades i fins i tot
a rebaixar les pensions.

En un país amb més de cinc
milions d’aturats, ambmés d’un
10 per cent de morositat
bancària, estan utilitzant la
misèria del poble per justificar
la reducció de l’Estat del benes-

Els aturats, quemengin al Congrés

tar i de drets fonamentals que
havien costat molts anys de llui-
ta aconseguir.Valdria més que
també ells es rebaixessin el sou
i que eliminessin les empreses
públiques creades al seu dia
com a oficines de col·locació
dels seus parents i amics, i for-
mar aquestes bosses de capti-
vitat electoral que fins ara més
omenys els han donat bons be-
neficis.

Tot això també ho podem
traslladar a Catalunya, com el
cas Palau, el cas Pretòria i el
que serà el proper cas, el de Ca-
talunya Caixa, que aquest tam-
bé serà escabrós i que diuen
que toca de ple a quasi tots els
partits polítics catalans.

Per això ara és l’hora de la
societat civil, que exigeix amb
molta força que els recursos pú-
blics tinguin una transparència
total i que siguin dedicats al
màxim possible per fomentar
el creixement econòmic, la fei-
na per a tothom i a mantenir
les ajudes socials bàsiques per-
què ningú hagi de dependre
dels altres per poder menjar
o de nit i a les fosques rebuscar
als contenidors d’escombraries.

Ja sé que és una lluita difícil
però no impossible, cíclicament
la història ens demostra que
aquestes etapes fosques se su-
peren, i el poble, com sempre,
guanyarà. Encara que al fiscal
Salinas el dediquin al cas Em-
perador per despistar-lo de tots
els casos de corrupció política,
que, segons diuen, té damunt
de la taula de l’Audiència Na-
cional. La justícia, en aquests
moments, també podria ajudar,
perquè també formen part del
poble els seus funcionaris, a
aconseguir aquest equilibri mo-
ral i social tan necessari.

Crec que tot plegat val la pe-
na.

MIQUEL GUIU DOMINGO, CIUTADÀ

ENUNARTICLE anterior co-
mentava el gran problema de
l’atur dels joves que ni estudi-
en, per pensar que ja els ha pas-
sat l’hora –una idea equivoca-
da–, ni treballen per manca de
qualificacions laborals, conse-
qüència de l’abandó dels estu-
dis. Hi ha, però, qui ho té més
difícil: els discapacitats. Justa-
ment enguany en fa 50 de la
creació de la FundacióAspros,
que, de manera destacada,
s’ocupa precisament de trobar
sortides laborals a un bon nom-
bre dels que es troben en
aquesta situació personal. Una

tasca valenta i exemplar.Dit ai-
xò, vull remarcar la contribu-
ció a l’economia de l’anome-
nat tercer sector, en el qualAs-
pros està inserit. Es tracta d’una
qüestió escassament divulga-
da, si més no en comparació a
la divulgació que es fa de les
importants aportacions socials
de les seves activitats. El tercer
sector està integrat per coope-
ratives, mutualitats, fundaci-
ons, associacions, societats la-
borals, empreses d’inserció, cen-
tres especials d’ocupació i al-
tres entitats que tenen en co-
mú l’associacionisme dels tre-

balladors en una finalitat cla-
rament social i una preferència
per contribuir al desenvolupa-
ment local generant cohesió so-
cial entre les persones.

Doncs bé, a Espanya l’eco-
nomia social suposa una factu-
ració anual de 100.000 milions
d’euros, equivalent al 10% del
producte interior brut (PIB); i
genera una ocupació de
2.350.000 treballadors, també
un 10 per cent de la població
activa, i en els moments actu-
als, tenint en compte l’elevat
nivell d’atur, l’ocupació en
l’economia social suposa un
14% del total de població ocu-
pada. És obvi que es tracta de
resultats a tenir en compte si es
valora la seva aportació a la ri-
quesa del país.Aspros, per la
seva part, disposa d’un equip
humà, altament qualificat, de
380 persones de diferents es-
pecialitats, i 160 empleats, ho-
mes i dones, al Centre Especi-

al deTreball i crea valor social
i econòmic.

Una economia social de les
dimensions esmentades, inse-
rida en una societat capitalis-
ta, és, sens dubte, un fet remar-
cable. El capital i el treball, ele-
ments imprescindibles del sis-
tema, han anat canviant de na-
turalesa a través dels anys.Avui,
en lloc de pensar en capital fí-
sic, es pensa en capital tecno-
lògic, com ja va advertir fa anys
Robert Solow, premi Nobel
d’economia l’any 1987.Dema-
nera semblant, del que abans
en dèiem factor treball, avui
se’n diu capital humà. El que
ha canviat és la formació
d’aquest capital humà en ofi-
cis, professions i titulacions uni-
versitàries.També un altre No-
bel d’economia,Vassily Leon-
tieff, va demostrar que eren els
canvis en formació i habilitats
dels treballadors, no els de ca-
pital físic, la clau de l’èxit.

Precisament, la insuficiència
d’aquesta formació és la que li-
mita les possibilitats d’ocupa-
ció dels que no en tenen. Una
sortida a aquest problema es
pot trobar en el tercer sector
en forma de capital social. La
sortida de la crisi, és a dir, el
creixement de l’ocupació, ha
d’anar orientada a les activitats
del tercer sector, tant si són de
gestió privada com si tenen la
seva base en el capital social.
Com hem vist, tenen pes i en
tindran més en l’economia fu-
tura. Per això, aquelles perso-
nes capaces d’associar-se per a
la realització d’activitats com
a part de la divisió del treball
són, en definitiva, les que po-
den contribuir de manera de-
terminant a millorar la seva si-
tuació laboral, tot contribuint
a la superació de la crisi i a tor-
nar a una economia viable i
pròspera.Aspros n’és un bon
exemple.

COL·LABORACIÓ

XAVIER MAUREL

ECONOMISTA

Capital social
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