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Passar pàgina i riure
Llevar-se pel matí  i aguantar-se 
la mirada refl ecti da al mirall és 
una de les fi tes més grans que 
hom pot aconseguir. Sovint, les 
difi cultats que apareixen en les 
nostres ruti nes fan d’aquesta 
simple tasca quelcom compli-
cat. Ara bé, sovint passa que 
l’efecte que causen és just 
el contrari: qui ho adverteix 
a temps es veu esperonat, 
animat a evitar-les i a assolir, 
íntegrament, les seves fites 
personals.

No cal el permís de ningú 
per tenir objecti us. No ens han 
de donar el vist-i-plau de cap 
de les maneres per progressar 
en la direcció que nosaltres 
decidim. Aquelles persones 
que actuen amb falsa autoritat 
cap a nosaltres només son al-
legories de la superació, ésser 
autoenganyats (alguns d’ells 
amb un nivell d’autoengany 
notable) que han patit una 
transformació tan gran del 
sentit de la honestedat que 
llueixen les gales perfectament 
per fora alhora que es desfan 
moralment per dins. Però 
cal que aquestes persones 
existeixin i compleixin la seva 
funció, que és l’exemplifi cació 
d’allò que un mai no voldríem 
ser, son exemples negati us que 
cal tenir molt en compte com 
a catàleg d’accions a evitar en 
un futur per eludir una desfeta 
personal i moral. De fet, és 
d’agrair la seva presència en 
el nostre hàbitat, doncs ens 
allunyen de la comissió cons-
cient de conductes impròpies 
i perjudicials per a la nostra 
salut individual i social. 

L’opressió i la repressió 
existeixen a molts nivells, no 
només en episodis històrics 
memorables; malauradament, 
estan més presents en el món 

contemporani del que s’hau-
ria d’esperar atès el grau de 
civilització que se’ns suposa. 
Aquí resulta molt úti l indicar 
la dicotomia conceptual en-
tre el ser i l’hauria de ser. El 
primer és la realitat, el segon 
la situació ideal desitjable i 
raonable. Desig i raó separen, 
doncs, allò que hauria de ser 
del que realment succeeix. 
Idealment, la opressió i la 
repressió no haurien d’existi r, 
menys encara en una època 
teòricament democràtica i 
evolutivament culminant de 
l’espècie d’homínids que som. 
A nosaltres se’ns qualifi ca, per 
dues vegades, de sapiens. Ai! 
Els qualifi cati us! ¿Què fan re-
alment, defi nir-nos o expressar 
desitjos raonables? 

Per mirar-se al mirall, 
doncs, cal saber identi fi car els 
obstacles que ens impedeixen 
una progressió plàcida i agrair 
l’esforç que representa la seva 
presència. Cal diferenciar entre 
realitat i possibilitat per encer-
tar en les apostes de futur. Cal 
mirar endavant, passar pàgina 
i deixar enrere tots aquells 
pusil·lànimes que prou pena 
tenen en ser com son; millor 
compadir-los, alegrar-se per 
no ser com ells i oferir-los el 
nostre ajut, sempre que sigui 
possible. Cal no escoltar totes 
aquelles paraules marcades 
per senti ments d’animadver-
sió insana i tristesa d’ànima. 
I, fi nalment, cal riure’s de les 
insignificances, les vileses i 
els il·luminats (éssers que es 
reprodueixen en gran nombre 
en aquells hàbitats amb condi-
cions ambientals òpti mes per a 
la seva presència). I a tu, quina 
imatge et torna el mirall?

Moltes gràcies per la vostra 
fi delitat i a reveure!
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REFLEXIONS CIRCUMSTANCIALS

Els darrers dies de qual-
sevol campanya electoral 
són un anar i venir dels 
candidats a actes diversos, 
sopars, míti ngs o xerrades 
que s’emmarquen en es-
cenaris ben triats per tal 
d’obtenir la millor foto. 
A Rubí, ERC va triar la porta 
de l’abocador de Can Car-
reras per responsabilitzar 
el govern de CiU que la 
instal·lació conti nuï oberta 
i reclamar-ne el tanca-
ment. Arés Tubau aprofi tà 
que el tema és notí cia (de 
portada) des de fa temps 
i, tot i que ni ella ni la seva 
formació no han fet mai 
res per tancar-lo, es pen-
java una medalleta (com ja 
va fer amb la marxa enrera 
en la previsió del POUM 
de construir a l’Escardí-
vol). Però, oportunismes a 
banda, és vergonyós que, a 
tres dies de les eleccions, 
recordi que hi ha dos cen-
tres escolars afectats per 
l’abocador... quan ella és 
la regidora d’Ensenyament 
en aquest mandat.

L’endemà, Núria Cli-
ment, portaveu de CiU a 
Rubí, responia les acusaci-
ons i ironitzava sobre ERC 
i la gesti ó de l’abocador. 
Va dir que tots els grups 
amb representació al Ple 
“van de la mà” en aquest 
tema... Potser ja no recor-
da que el PP va votar en 
contra la moció d’octubre 
que demanava el tanca-
ment de Can Carreras?

També afi rmà que CiU 
està treballant el Pla Es-
pecial Urbanísti c (PEU) de 
Can Carreras-Can Balasc 
des de gener de 2010, 
quan van tornar al govern 

Campanya electoral, oportunisme, 
demagògia i fal·làcia

de la Generalitat... Com 
és possible això si TMA no 
va presentar l’avenç del 
PEU fins el setembre de 
2011? Qui és en realitat 
qui presenta el PEU? Per 
què (o per a qui) es va 
modifi car el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme (TRLU) 
en l’arti cle 47.e?

estat aparcada en un calaix 
pel triparti t.

Parlant de processos 
judicials, Climent “felicita” 
ERC (i de passada també 
rep el PSC) i diu que els 
dos judicis els ha guanyat 
TMA, deixant en una situ-
ació precària l’Ajuntament. 
Només cal recordar-li que 

tir del despatx”, fet que 
l’honora. Per cert, gairebé 
com si fos una broma o 
un lapsus, quan Climent li 
canvia el nom a l’Agència 
de Residus de Catalunya 
(ARC) pel d’Agència Ca-
talana de Residus fa que 
les sigles coincideixin amb 
ACR, Alternati va Ciutadana 
de Rubí. 

Però anècdotes a part, 
cal remarcar que a l’aboca-
dor hi havia un residu que 
no tocava... i potser que a 
CiU tornin a mirar les fotos 
que mostren tones de resi-
dus sanitaris sense tracta-
ment previ. Can Carreras, 
tot i ser un abocador classe 
II gràcies a l’autorització 
“generosa” del govern 
Mas, està restringit per 
aquesta mateixa autorit-
zació, i els residus sanitaris 
no hi estan inclosos. Obrir 
un expedient sancionador 
i posar-li una multa no 
canvia el fet que els re-
sidus s’aboquen tal com 
es recullen, sense tractar 
ni esterilitzar, incomplint 
així la normativa sobre 
residus i abocadors... un 
cop més.

Acabada la campanya 
electoral, ERC i CiU pot-
ser no tornaran a parlar 
de Can Carreras fins les 
municipals. No més fotos 
ni medalles, no més re-
trets ni acusacions. Ja no 
toca “treballar” un tema 
que, malauradament, se-
gueix fent molta pudor 
(mai millor dit). L’abocador 
conti nuarà obert fi ns que 
esti gui ple... o fi ns que obri 
Can Balasc.

Alternati va Ciutadana 
de Rubí (ACR)

Arxiu

Imatge aèria de l’abocador de Can Carreras.

Afi rmar que va ser el 
triparti t qui li va donar la 
llicència d’abocador de-
mostra desconeixement 
sobre el tema o pèssima 
memòria de la portaveu 
de CiU. Tots els documents 
dels anys noranta estan 
signats per consellers de 
Jordi Pujol. L’Autorització 
Ambiental de gener de 
2012 la signà Lluís Recoder, 
conseller nomenat per 
Artur Mas. Mentre gover-
nava el triparti t mai es va 
autoritzar res perquè Can 
Carreras es trobava dins un 
procés judicial obert que 
no va acabar fi ns el maig 
de 2010, quan un jutge 
obligà a tramitar l’Auto-
rització que el 2006 havia 

Can Carreras no ha estat 
objecte tan sols de dos 
judicis. Dels anys noranta 
fi ns avui són molts els pro-
cessos, recursos i sentènci-
es, i  curiosament TMA ha 
guanyat sempre que ha in-
tervingut el jutge que està 
sent investi gat per la seva 
presumpta vinculació amb 
la trama de les ITV (cas que 
segur coneix).

Cal aclarir que Alterna-
tiva Ciutadana no acom-
panyava cap inspector a 
Can Carreras, sinó que va 
ser una visita no prevista 
ni anunciada amb el Sr. 
Giró, adjunt a la Direcció 
de l’Agència de Residus, 
qui arran de les nostres 
queixes va decidir “sor-


