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Pressupostos i menudalles
ls pressupostos de la Generalitat destinen al Bages, Anoia,
Berguedà i Solsonès en inversions uns 22 milions d’euros, el
2,5% del total català. La inversió més important serà per a un CAP a Piera, 3,7 milions, i la segona, per a la reforma del cos
central de l’institut Lluís de Peguera (1,6
milions). La resta és menudalla (condicionament de carreteres i ferrocarrils). Els
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pressupostos generals de l’estat destinen
2,3 milions a l’acabament del projecte de la
Llosa del Cavall. Al Bages aboquen 79.000
euros a la renovació de la línia de tren Lleida-Manresa. Tota una fortuna. Entre Madrid i Barcelona, aquest territori haurà de
repensar-se a si mateix per extreure aigua
del desert de la crisi. Les administracions
no estan fent gran cosa perquè els ciutadans d’aquí puguin tenir elements a què

agafar-se si volen superar el mal tràngol.
Tot plegat tenint en compte que la despesa
social, des de l’inici de l’huracà econòmic,
s’ha convertit en xavalla. Es reclama conﬁança en la classe política per afrontar
aquest present de diminuteses, però els
que exerceixen des dels llocs més elevats
no hi col·laboren gaire. Si reﬂexionem sobre què hem après d’aquests anys de tristesa econòmica, la resposta serà ben poca
cosa, tret que, com ha ensenyat la història,
els plats els paguen els que menys responsabilitat tenen en la desfeta. Cinc anys després, tot ha canviat per continuar igual, és a
dir, pitjor per a la gran majoria. Una nova
lliçó que no servirà, com sempre, per a res.
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En todo momento
l president de la Generalitat Valenciana, de cognom Fabra, va emergir
ahir al pati del bellíssim
ediﬁci que, des del segle XV, acull la
principal institució del país. Amb el
pes de la història valenciana emmarcant-lo, Alberto Fabra va explicar com va poder la decisió de tancar la ràdio i la televisió autonòmiques, víctimes d’una combinació de
megalomania, insensatesa, delinqüència i cara dura. Va fer tota la
seva intervenció en castellà, des de
la primera ﬁns a la darrera paraula. I
va atendre també en castellà les preguntes que alguns periodistes feien
en valencià al president valencià.
Quan li van demanar com compliria
el mandat estatutari de promoure
l’ús del valencià si eliminava el principal instrument de normalització,
va dir que «promovemos la lengua
en todo momento». Així, en castellà.
I tan tranquil. I tan normal. València
és un cas digne d’estudi.
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Fil per randa
ARTISTA CONVIDAT VIATGER
L’igualadí Jordi Savall, artista
convidat de la Fira Mediterrània,
va atendre aquest diari a Amsterdam,
en l’escala del seu viatge de Nova York
a Barcelona. Als Estats Units hi havia
arribat procedent d’Itàlia... Als 72
anys, el músic assumeix el seu ritme
viatger: «és el que faig des de fa
molts anys. És un plaer compartir el
que m’apassiona, i els concerts són
una experiència molt bonica. Compensa el cansament dels llargs viatges».



Un nou rècord de gasos d’efecte hivernacle

L’estirabot

 Vapor i fum a les xemeneies de la planta Niederaussem a Bergheim, Alemanya. La quantitat de gasos d'efecte hivernacle en l'atmosfera va
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aconseguir un nou rècord el 2012, i ha continuat la «tendència accelerada que determina el futur del planeta», va advertir ahir l’OMM.
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President del Casal
d’Europa i d’Òmnium al Berguedà. Ha estat reconegut
amb el premi a la Cultura de Berga, que va crear sent alcalde
el 1981, per la seva trajectòria d’activisme cívic i social
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S’entén que en un
moment de màxima restricció econòmica convé mantenir serveis, i invertir és
secundari. Però ho ha de fer de forma equilibrada. Bages, Berguedà, Solsonès i
Anoia no arriben ni a la meitat de la mitjana del país. No és acceptable.
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«Els meus fills
diuen sentir-se
com es devien
sentir les famílies
hebrees a
Alemanya durant
el règim d'Hitler». Si us plau, que
una tele torni a emetre Holocaust.
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