
Eti quetes o t’eti queten?
El nostre punt de vista deter-
mina la nostra realitat i és en 
funció d’aquest punt de vista 
que emetem judicis de valors 
personals i intransferibles. Per 
força ha d’haver-hi diferències 
entre els criteris de les perso-
nes. Socialment, jo diria que 
mediàti cament, hi ha tendència 
preocupant que consisteix en 
catalogar les opinions en funció 
de les característi ques del seu 
interlocutor com a una conse-
qüència d’una viralitat malal-
ti ssa de la societat, símptoma 
de la gravetat de la diagnosi, 
que és jutjar la persona enlloc 
de l’argument.

Les famoses eti quetes so-
cials, que també podem ano-
menar prejudicis, idees pre-
concebudes, ti pologies, clixés, 
estereoti ps, no són altre cosa 
que una eina de manipulació 
de la opinió personal amb la 
funció d’evitar que arribem a 
tenir-ne una. El mecanisme 
d’etiquetar els demés potser 
ens resulta tant automàti c que 
poques vegades ens hem plan-
tejat perquè o des de quan ho 
fem. Segurament des de que 
som adolescents i la necessitat 
de diferenciació de la resta ens 
fa identi fi car atributs ens els de-
més per fer-nos una peti ta guia 
de supervivència, un manual o 
catàleg de “com és la gent” per 
guiar-nos en les nostres relaci-
ons personals en el futur.

L’aprenentatge de l’entorn 
social és quelcom inherent 
en nosaltres com a persones. 
I voler reconèixer i, fi ns i tot, 
intentar preveure futures situ-
acions no desitjades és també 
una pulsió molt humana. Però 
en aquesta necessitat personal 
tant indestriable hi ha qui ha 
vist la possibilitat d’intentar 

homogeneïtzar i crear prototi ps 
de persones que funcionen en 
l’imaginari compartit social-
ment. I la televisió, el cinema, 
la literatura, Internet, son els 
vehicles ideals per difondre 
personalitats ti pus que es van 
infiltrant en el nostre cervell 
sense ni tan sols ser-ne cons-
cients.

Tenim gran quanti tat d’imat-
ges estandarditzades (el tonto 
de la classe, l’executi u agressiu, 
la rata de biblioteca inadapta-
da, el famós sorgit del no res, 
el funcionari gandul, l’artista 
despistat,...) i centenars d’es-
tereoti ps més que actuen en la 
nostra percepció de la realitat 
de forma automàtica, quasi 
mecànica. Aquestes imatges 
amb les que ens bombardegen 
diàriament no són gens inno-
cents i no s’aturen simplement 
en la seva funció d’entreteni-
ment. Van més enllà fi ltrant-se 
en el nostre imaginari personal 
i provocant un seguit de pre-
valors mentals que adquirim i 
sorgeixen de nosaltres sense 
pensar a l’hora d’emetre una 
opinió concreta.

Cal estar previnguts d’aques-
ta realitat i atrevir-se a qüesti -
onar tot allò que ens ve donat, 
perquè pensar contracorrent 
de vegades és una sana forma 
de trobar-se a un mateix en la 
seva forma genuïna. És saluda-
ble apartar la brossa per trobar 
alguna cosa autènti ca, personal, 
individual. I és que jutjar la 
persona enlloc de l’argument és 
un mecanisme molt senzill per 
desautoritzar opinions vàlides. 
Podrem desfer aquesta sinergia 
tan menyspreable i destructora? 
Reclamarem algun dia el dret a 
pensar per nosaltres mateixos? 
Sic transit gloria mundi.
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Abarati r la recollida i el tractament 
a la nostra mateixa ciutat dels 
residus que genera Rubí, amb el 
grup Sánchez “emmagatzemant-
los” a Can Balasc, com proposa la 
portaveu municipal del PP afi rmant 
que aquesta reducció del cost faria 
baixar la taxa d’escombraries, és 
inviable. L’actual taxa, que és una 
quanti tat “políti ca”, cobreix poc més 
del 50% del cost total del servei. En 
cas de baixar aquest cost, la taxa en 
cobriria més percentatge, però no 
es reduiria.

Actualment, l’empresa FCC té 
la concessió de la recollida i trans-
port de residus, la neteja viària, les 
deixalleries mòbils, la recollida de 
mobles i de restes d’esporga, i les 
campanyes de sensibilització. ¿Com 
pretén el PP atorgar aquest contrac-
te al grup Sánchez sense rescindir-ne 
l’actual (que costaria uns diners que 
no tenim), i tenint clar que aquestes 
concessions han d’atorgar-se en con-
cursos públics i no pas a dit?

Pretendre que Can Balasc sigui 
un abocador local, només per re-
sidus amb “denominació d’origen” 
Rubí durant 35 o 40 anys, és injust, 
insolidari i inviable. Què importa de 
qui sigui la merda, o és que en això 
el PP també fa distincions? Com 
a titular periodístic està bé, però 
llavors per què el PP deixa la porta 
oberta a mancomunar les instaŀ-
lacions i admetre residus d’alguna 
ciutat de l’entorn... com per exemple 
Barcelona, que tots sabem que té 
seriosos problemes per encabir tots 
els residus que genera.

Quan la portaveu del PP diu 
que la brossa és un problema i que 
encara no s’ha inventat res per evi-
tar-ho, això no és cert.  Els residus 
han esdevingut una matèria primera 
inesgotable que genera contractes 
milionaris i grans benefi cis econò-
mics a uns quants.  Contaminant 
l’aire, l’aigua i el sòl, abocadors i in-
cineradores són l’opció més estesa a 

Desmuntant l’apologia del 
PP sobre els abocadors

Catalunya, tot i que la Unió Europea 
aposta per la seva prohibició. No cal 
inventar res, només aplicar-hi les 
directi ves europees que fi xen en el 
35% els residus desti nats a aboca-
dors (amb la reducció, la reuti lització 
i el reciclatge) i no pas el 75-80% del 
nostre país.

Pel que fa als llocs de feina que 
generaria l’abocador de Can Balasc 
per a la gent de Rubí, cal aclarir 
que en una instaŀlació d’aquestes 
hi treballen ben poques persones. 
I si es condiciona l’obertura de Can 
Balasc al tancament de Can Carreras, 
és obvi que hi conti nuarà treballant 
la mateixa planti lla. No facin servir 
comentaris populistes que toquen 
temes sensibles com l’atur. Un abo-
cador no genera llocs de treball, 
sinó molèsti es, pudors, mosquits, 
rates, soroll, pols, gavines, conta-
minació, perill d’incendi i trànsit de 
camions. 

En relació als impostos que paga-
ria l’empresa gestora de l’abocador, 
quan el PP afi rma que es quedarien 
a Rubí, potser no sap que l’Agència 
de Residus de Catalunya és la bene-
fi ciària de les taxes, assegurances i 
fi ances (que a Can Carreras sumen 
un total d’un milió d’euros anuals). 
Potser caldria canviar la normati va 
actual al Parlament, cosa prou difí cil 

pels interessos evidents. I cal recor-
dar que TMA Grup Sánchez té el seu 
domicili social a Sant Cugat, que deu 
ser on paga els impostos; aquí en 
queda la merda i poc més (impost 
d’acti vitats a tot esti rar).

Quan la portaveu popular parla 
de tots els residus que genera Rubí, 
cal recordar que Can Balasc hauria 
de ser (si ningú no ho atura) un 
abocador de residus industrials, el 
que no inclou ni matèria orgànica, 
ni brossa domèsti ca, ni productes 
tòxics i perillosos que generen 
empreses de Rubí, que haurien de 
rebre un altre tractament en un 
altre lloc. ¿O és que el projecte que 
ha presentat TMA, amb el vist-i-plau 
de la Generalitat, també inclouria 
una planta de compostatge,  un 
centre de tractament, un abocador 
de residus perillosos i potser també 
una incineradora? 

Pel que fa a la fórmula que el PP 
diu tenir clara perquè es gesti onin els 
residus a Can Balasc sense generar 
molèsti es als veïns...  potser pensa 
desallotjar tothom de les zones afec-
tades? Cal recordar les pudors que 
arriben al nucli urbà de Rubí quan 
a Can Serrafossà s’aboquen llots de 
depuradora, que afortunadament 
només passa un parell de vegades 
l’any. Can Balasc està més a prop i 
s’hi treballaria cada dia.

I ja per acabar, quan el PP ar-
gumenta que “l’Ajuntament podria 
negociar benefi cis positi us per a la 
ciutat”... serien tan amables d’es-
pecifi car quin o quants benefi cis es 
poden associar amb un abocador?  
Per molt que ens esforcem, no en 
trobem cap ni un,  i si pensem en 
quin seria el grup empresarial en-
carregat de la gesti ó de Can Balasc, 
encara menys. Abans de fer decla-
racions que són una apologia de 
les bondats dels abocadors, caldria 
informar-se    del tema. Pel seu propi 
interès, però sobretot pel bé de tota 
la ciutadania.

Arxiu

Vicenç Rabadán (ACR).


