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“Els dirigents dels
partits, majoritàriament
masculins, ho van planejar
molt bé perquè a l’arena
del Congrés de diputades
la vigília del Dia de la
Dona hi baixessin dones

l món del feminisme ha d’incloure també els
homes, el pluralisme i la crítica, si no, corre
el risc de replicar alguns dels pitjors aspec-

tes del clixé masclista. Sense anar més lluny –o
remotament lluny, tenint en compte que parlem
de Madrid–, dimarts, precisament la vigília del
Dia de la Dona, va resultar llastimós l’espectacle
de feministes enfrontades viscut al Congrés de di-
putades, que, ens agradi o no, encara paga el sou
d’alguns dels nostres representants i represen-
tantes. No es pot pas negar que aquesta vegada la
classe política va tenir el do de l’oportunitat... per-
duda. No sabem qui va ser el bruixot que va obrar
la màgia –negra–, on va tenir lloc l’aquelarre de
bruixes que remenaven la perola de l’ungüent, pe-
rò la veritat és que el conjur va funcionar i la co-
alició d’esquerres que governa Espanya hi va cau-
re de quatre potes, tot i que han tingut tres mesos
de marge per veure-ho venir. La vigília de la cele-
bració del Dia de la Dona no podia tenir un preàm-
bul més sinistre, amb el PSOE renegant de Po-
dem i d’ERC, abraçat a la salivera electoralista de
formacions com el PP i Vox, que sempre han en-
tès el feminisme com una passarel·la de models.
Contemplem si no una imatge que ho diu tot, la
ponent dels d’Abascal, Carla Toscano, tornant a
l’escó després del seu discurs, aturada a cada re-
plà per algun diputat ultradretà que li reclamava
dos petons, un costum patriarcal que mai té en
compte si a la senyora li ve de gust ajuntar les gal-
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tes, i unes gotetes de baves, amb un senyor sovint
de més edat i pes. Els dirigents de tots els partits
de l’hemicicle, majoritàriament masculins, ho
van planificar molt bé perquè a l’arena de dimarts
hi baixessin dones a defensar cada posició. Co-
mençant per la mateixa Toscana i acabant per Pi-
lar Vallugera, d’ERC, amb una brillant interven-
ció que va elevar-se per damunt de totes les altres.
El problema és que aquest format, amb Pedro
Sánchez deliberadament absent, no afavoria la vi-
sibilització de res de bo, sinó la trista fractura del
feminisme.

Xevi Sala / xsala@elpuntavui.cat

El feminisme al ‘ring’
A la tres.

l Penedès ha estat històricament esquarterat,
des que va entrar en vigor la divisió territorial
en províncies imposada per Espanya l’any

1833. L’objectiu era garantir el control del govern
espanyol en un moment d’incerteses. Aquesta mane-
ra de funcionar, amb el Baix Penedès depenent ad-
ministrativament de Tarragona, i l’Alt Penedès, el
Garraf i l’Anoia mirant cap a Barcelona en lloc de
mirar-se mútuament, ha generat la desconnexió
d’unes poblacions amb segles d’història comuna.
L’aprovació de l’àmbit territorial i la vegueria del Pe-
nedès va ser, l’any 2017, un pas importantíssim per
reparar aquest error.

La delegació del govern al Penedès treballa per do-
nar sentit a aquest territori perquè el té. Però no-
més el temps li donarà la consistència i cohesió que
necessita. El fet de repartir els serveis territorials
per les capitals de comarca no serà, malgrat que al-
guns ho pensin, un element clau en el procés de ver-
tebració territorial. Necessitem mitjans de comuni-

cació que entenguin aquest territori
com un tot i que ajudin a crear el re-
lat comú que la població necessita.
Perquè qui vertebrarà aquest terri-
tori seran les entitats i els ciuta-

dans. No necessitem més papers,
ara necessitem fets. I els fets

són al carrer.
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Cati Morell

Borrell a la Pobla

b Demà, 12 de març, se celebra
a la Pobla de Segur una consulta
popular per canviar el nom del
passeig Josep Borrell.

En Josep Borrell, fill de forners,
va estudiar a Madrid i es va afiliar
al PSOE.

Un cop el seu partit va gua-
nyar poder, li va encomanar fei-
nes de gestió que va resoldre de
forma brillant.

Si, el maig del 1999, quan el
seu partit el va engegar a dida, li
hagués quedat un mínim de dig-
nitat, hauria enviat el que queda-
va d’aquell PSOE a pastar fang.
En canvi, va acotar el cap i va
continuar al servei del partit diri-
git pel senyor X.

Com els futbolistes medio-
cres, va entestar-se a continuar
una carrera en la qual ja no podia
competir: actes públics amb l’ex-
trema dreta, esmentar els “qua-
tre indis” morts a Amèrica, posi-
ció bel·licista a Europa... i ara el
que queda del PSC de la Pobla
gosa dir que “canviar el nom del
passeig perjudicaria els veïns”,
que potser haurien de fer tràmits
(per al PSC, encara viuríem en
una “avenida del Caudillo”).
MIQUEL VIDAL
Xerallo (Pallars Jussà)

‘L’Actual’, un mitjà
de comunicació
polititzat
b Els mitjans de comunicació
són una eina poderosa en la polí-
tica, poden influir en l’opinió pú-
blica i això pot tenir un impacte
significatiu en els resultats
d’unes eleccions. Quan els mit-
jans de comunicació estan poli-
titzats, poden exercir el seu po-
der per no donar veu a l’oposició
i distorsionar la democràcia, i ai-
xò s’accentua durant les campa-
nyes electorals. Els mitjans tenen
la responsabilitat d’informar la
ciutadania de manera objectiva
sobre les propostes i els progra-
mes dels diferents candidats i
partits polítics. Els mitjans poden
tenir relació amb certs candi-
dats, la qual cosa els permet ex-
ercir el seu poder per silenciar
l’oposició. A Castellar del Vallès
manipulen els titulars i la cober-
tura de notícies per afavorir un
partit, veiem també com elimi-
nen candidats de fotografies en
actes públics. Crec en un mitjà
com L’Actual de Castellar del Va-
llès ha d’informar i s’ha d’infor-
mar, ha de vetllar per mantenir el
poble actualitzat i oferir tota la
informació necessària. Imagi-
nem-nos els meus avis, al cel si-

guin, el seu únic mitjà per saber
les notícies locals era L’Actual. I
quants avis es troben en aquesta
situació ara?
MARTA LLONCH
Castellar del Vallès (Vallès Occiden-
tal)

L’educació financera
a les escoles
b M’agradaria expressar la me-
va profunda preocupació per la
falta d’educació financera en els
nostres col·legis. Estic segur que
això és un gran problema, ja que
la majoria dels estudiants no te-
nen els coneixements i habilitats
financeres necessàries per pren-
dre decisions responsables i re-
eixides. L’educació financera és
una habilitat vital per a l’èxit en la
vida. Si els estudiants tenen
l’oportunitat d’aprendre concep-
tes bàsics de finances, com l’es-
talvi, la inversió, el pressupost, el
crèdit i els impostos, estaran mi-
llor preparats per enfrontar els
desafiaments financers que en-
fronten els adults. És per aques-
ta raó que proposo que s’incor-
porin classes d’educació finan-
cera als programes d’estudi dels
nostres col·legis. Aquestes clas-
ses proporcionarien una base
sòlida perquè els estudiants en-

tenguin els conceptes fonamen-
tals de les finances i es preparin
per al futur. Espero que consideri
la meva proposta i consideri la
implementació de classes d’edu-
cació financera en els col·legis.
Estic segur que això beneficiarà
els estudiants perquè els donarà
els coneixements i habilitats ne-
cessaris per prendre decisions fi-
nanceres responsables.
ALBERT MARTORELL
Gavà (Baix Llobregat)

Zona abissal

b No en va, experts en les fun-
cions de la ment i la salut avisen i
proclamen que els adolescents
no puguin disposar dels mòbils
fins als 16 anys. S’està veient
com mitjançant aquests artefac-
tes –la seva part més abissal–,
els seus usuaris –alguns, sem-
bla, sense escrúpols i conscièn-
cia de cap classe– hi fan aparèi-
xer tota classe de disbarats terri-
bles i que són transmesos, a la
velocitat de la llum, per infligir
dolor i patiments. L’anul·lació de
la dignitat de la persona.

Famílies, pares, mestres, pro-
fessors, educadors, serveis so-
cials, romanguin a l’aguait. Què
està passant? Què pot arribar a
passar? Investigació del síndic

en el cas de les bessones de Sa-
llent, Departament d’Educació,
Mossos d’Esquadra...

Assetjament escolar conti-
nuat, nombrosos intents regis-
trats de suïcidis, suïcidis consu-
mats, imatges i paraules esfere-
ïdores, menyspreu, insults, bur-
les, espionatge efectuats mitjan-
çant mòbils. “La cara humana de
les tecnologies”. es va dir en el
CMTM, però, i l’altra cara?
ENRIC FIGUERAS CARLES
Palamós (Baix Empordà)

A l’any de complir-se
la invasió
b A l’any de complir-se la invasió
d’Ucraïna per l’exèrcit rus, es pot
afirmar que, malgrat el terrible
dany causat, no s’ha produït la
catàstrofe econòmica que anun-
ciaven molts analistes. És veritat
que el PIB europeu ha baixat fins
a aquest mínim el 0,1% que do-
nen les estadístiques. Però no
s’ha arribat a la recessió prevista
després de la suspensió dels
subministraments de gas rus
gràcies al fet que tant les indús-
tries europees com les llars han
reduït el consum de gas del
20%.
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Girona
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