OPINIO

4

EDITORIAL

11 de gener del 2008

LLUIS ESTEVE
President d’ICV a L’Hospitalet

RAMON PONS
President de PIMEC Baix Llobregat

Tot no s’hi val

Cal una llei
d’educació estable

Crisis, what crisis?

L

a celebérrima canción de Supertramp viene que
ni pintada para definir la indefinición, valga la
paradoja, de la actual situación económica española y catalana, de la que no escapa la comarca.
Escudándose en una serie de macroindicadores
económicos, algunos analistas, pero sobre todo políticos de la oposición, han empezado a poner el grito
en el cielo y a considerar poco menos que se cierra la
etapa de bienestar económico de los últimos diez
años.
Es cierto que se ha frenado la burbuja inmobiliaria, lo que afecta al sector de la construcción. Y que
los precios de algunos productos básicos, como la gasolina y la leche, han subido más de lo esperado y han
disparado las plácidas cifras inflacionistas a las que
últimamente nos habíamos acostumbrado.
E incluso desde estas páginas hemos reflejado que
muchos se lo han pensado este año a la hora de celebrar cenas de Nochevieja en restaurantes que rondan
o sobrepasan los cien euros por ágape.
Pero no es menos cierto, y así también lo hemos
contado desde la comarca, que las ventas navideñas
han crecido respecto al año pasado y que lo mismo
está ocurriendo en los primeros días de rebajas.
La fiebre consumista no se ha frenado y son este
tipo de indicadores los que hacen ver que los esfuerzos de algunos políticos por situar una hipotética crisis económica en el primer plano de la actualidad
denotan interés electoralista.

S

embla que CiU no en
va tenir prou amb l’edició del vídeo “Confidencial.cat” a les passades
eleccions autonòmiques on
amb mitges veritats, mentides i arguments barroers
volia tirar per terra tota l’acció de govern del primer tripartit. Ara, inspirats en un
altre vídeo, el de les municipals del PP a Badalona, inicien la precampanya amb
noves “creacions”, com el
curt on Duran Lleida exposa
temes com l’educació, la
immigració, les balances fiscals o la justícia i on escull
com a titular per a la immigració “Un magrebí no vol
que la seva filla faci gimnàstica a l’escola”. Acte seguit uns
joves en moto prenen el
moneder a una dona jove.
Novament caldrà recordar a CiU i al Sr. Duran que
en política, com en tots els
aspectes de la vida, tot no s’hi
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Cuando usted mira un
pesebre debe saber que hay
más de mentira que de verdad en todo ello. Jesús no
nació el 25 de diciembre, de
hecho no se sabe ni el mes
ni el año en que ocurrió;
tampoco se puede afirmar

que lo hiciera en Belén,
algunos creen que fue en
Nazaret, si es que fue allí; los
reyes magos, y según Los
Evangelios, ni fueron reyes,
ni tres, ni de tres colores, ni
se llamaron Gaspar, Melchor
y Baltasar, todo ello forma
parte de añadidos medievales para dar realismo al personaje de Cristo; por otro
lado la virgen María no fue
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avant del canvi del cicle econòmic que la
nostra economia està
experimentant, amb una forta disminució de l’activitat de
la construcció, i de la fabricació de productes de poc valor afegit, urgeix implantar un
model nou de producció de
productes i serveis de més valor afegit. Però, per poder
arribar a aquest model, és imprescindible un fort desenvolupament de la I+D+i (Investigació–Desenvolupament–Innovació). I el primer
pas i fonamental per tenir
una I+D+i potent és millorar
radicalment la formació que
s’imparteix al nostre país,
tant la reglada com la contínua.
PIMEC entén que més
enllà dels aspectes interns de
com impartir la formació, correspon a les organitzacions
socials pronunciar-se sobre
quina formació s’ha de donar.
I això, amb especial referèn-

cia a les conseqüències finals
d’aquesta formació, ja que els
seus resultats són transferits al
món laboral i a la vida social
del país.
Ara que s’està parlant
d’una Llei d’educació de Catalunya, caldria que el Govern de Catalunya situés en
primer terme la voluntat d’assolir una Llei que sigui fruit
del consens entre les diverses
forces polítiques i socials, una
llei estable, de tal manera que
els canvis de govern no comportin, com ha succeït en
l’àmbit de l’Estat, canvis de
legislació educativa.
PIMEC defensa la llibertat d’elecció de centre, com a
dret inexcusable de les famílies i dels alumnes majors d’edat, i també de l’equitat, per
tal de garantir la igualtat d’oportunitats, així com l’estímul i el reconeixement de
l’esforç dels joves com a valor
i com a camí de futur per a
ells i per a la nostra societat.

Eleonora d’Arborea

C A R TA S

Se acabó la
Navidad

val. Ja sabem que el PP treu
rèdits electorals amb aquestes
estratègies, però també sabem
que aquestes accions que
poden ser vots per avui segur
que són conflicte i trencament de la convivència per a
demà. No tingui cap dubte
que el milió d’immigrants que
han arribat els darrers anys a
Catalunya aporten al país
molt més que aquest titular
que vostè ha triat i que els
nostres carrers són ara igual o
més segurs que fa cinc anys.
Comencen, doncs, els
candidats a ensenyar les seves
credencials. Llàstima que el
president Zapatero i el PSOE
no hagin esperat al final de la
campanya i ja hagin escollit
CiU com a soci preferent per
al proper mandat. Però que
ningú es precipiti, hi haurà
més vídeos i també hi haura
qui, com nosaltres, segueixi
demanant governs d’esquerres.

virgen, hubo un error de traducción del griego en donde
ponía mujer por desposar y
no virgen; el nombre Jesús,
Yeixua en arameo, quizás
fuera solo un apodo y no su
nombre verdadero ya que en
hebreo significa salvación; y
por último Cristo jamás se
declaró hijo de Dios en Los
Evangelios, su divinidad se
acordó en el siglo IV en el
Concilio de Nicea. Vistos
estos antecedentes cabe preguntarse, ¿qué celebramos
por Navidad? Pues la verdad,
sólo se me ocurre una palabra, una mentira romántica,
una falacia que alimenta las
causas vaticanas y nuestro
sistema consumista, ¿no les
parece?
David Rabadà
Viladecans

Gracias al alcalde
de Sant Boi
Queremos dar las gracias
públicamente al Alcalde de
Sant Boi, Jaume Bosch, y a
los concejales Juan Antonio
Tamayo y Maria Elena
Amat, por haber hecho
posible (ya que el anterior
Gobierno nos lo había negado todo) que hayamos podido celebrar las fiestas infantiles del Caga Tió y recogida
de cartas para SS.MM. los
Reyes Magos de Oriente en
la calle Aleix Parés i Valls, y
facilitarnos tarimas, traje de
rey y otros menesteres, para
que los niños y niñas hayan
podido disfrutar de ellas como en años anteriores.
AVV Sector Torre
de la Vila Residencial
Sant Boi

L’investigador Josep Barba ens mostra els seus estudis sobre la Reina
de Sardenya del segle XIV Eleonora d’Arborea, natural del Llobregat. Més informació a www.histocat.cat

EL MISTERI D’ELEONORA

Tots els historiadors descriuen Eleonora com una reina bella i guapa.
En canvi, el profesore Francesco Cèsare Casula sosté la teoria contrària. Es
basa en el fet que Eleonora es va casar molt
tard, a l’edat de 37 anys, un cas insòlit a
l’Edat Mitjana europea. El seu matrimoni
es va celebrar després que el de la seva
germana menor, Beatrice –contravenint el
vell costum sard que establia que era la
filla més gran la primera a
casar-se–, i cap ambaixador estranger va aconseguir mai veure-la com a
governadora. Aquestes
són algunes de les circumstàncies sospitoses
que esgrimeix el profesore.
L’any 1984 es va localitzar, gravat en l’arc de l’absis de l’església de San Gavino Monreale, a Sardenya, un baix relleu de
l’efígie d’Eleonora d’Arborea a l’edat de 45
anys. L’escultura representa un personatge
femení de petita alçada, amb el bust realçat
i els cabells insòlitament deixats anar. És
una bonica figura amb una ferida d’uns
deu centímetres que li espatlla la galta
dreta. Podria tractar-se d’una vella lesió
cutània deguda a una cremada de quan
era nena, que li hauria provocat cicatrius.
A l’edat de sis anys, Eleonora «espavilada, inquieta, la delicada comtesseta, de
bonics ullets castanys i de llargs cabells...»,
un dia, es va trobar sola a la cuina davant
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una paella plena d’oli. Ho descriu Ippolito
Nievo: «La nena va mirar extasiada el líquid ambarí que espurnejava alegre, encenent al voltant espurnes de gotes que
espetegaven. Prengué un tros de carn i,
com va veure fer moltes vegades a la cuinera, el va deixar caure de cop sobre l’oli.
Una gota d’oli ardent va saltar, no molt
més gran que una llàgrima, i li va picar la
cara. Les dones des del corral van sentir el
crit. La primera a arribar va
ser Reste, la va trobar retorçada de dolor amb les mans
sobre la cara. Se les va apartar i es va horroritzar. Sortí
fora cridant: “Ajuda, ajuda!
La nena s'ha cremat!”». En
mans d’un cirurgià habilitat
a practicar la «baixa cirurgia», l’hivern de 1346 fou
particularment dur i dolorós per Eleonora. Segons
Casula, la desgràcia hauria
influït en el caràcter d’Eleonora. Amb la
bellesa perduda i el desavantatge d’un
rostre desfigurat, hauria entrat en un estat
de psicosi depressiva, i hauria caigut en el
desànim i en la desconfiança en ella mateixa.
Eleonora d’Arborea era molt guapa o
patia una greu desfiguració? Com amb
tots els misteris, que cadascú es quedi amb
la versió que prefereixi.
Josep Barba Raventós
Recerca de moliners.com

Edita: Premsa i Comunicació del Baix Llobregat S.A.
Redacció, administració i publicitat: Alcalá Galiano, 43. Tel. 93 474 57 07 - Fax: 474 39 78. 08940 Cornellà.
Director Periodístic: Juan Carlos Ruiz.
Redacció: Rubén Marín, Dulce Valero, Marta Salido,
Miguel Ángel Vázquez i María José Espinosa.
Fotografia: Pere Orriols, Paco Feria i Pepa Álvarez.
Directora Comercial: Maria Dolors Alonso.
Subdirector Comercial: Miquel Giner.
Publicitat: Manoli Arias.

Administració: Ana Cortés.
Composició publicitat i tractament informàtic:
Juan Francisco Peral.
Impressió: Gráficas de Prensa Diaria.
Dipòsit Legal: B-27.254-86
EL FAR DEL LLOBREGAT no comparteix
necessàriament les opinions dels articles signats.

