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EDITORIAL

TEXT SUBSCRIT PELS SINDICS LOCALS DEL BAIX LLOBREGAT (PERE MARRUGAT, DE GAVA; MAGI
BORONAT, DE SANT FELIU; VICENÇ MAZON, DE VILADECANS, I CARLES DALMAU, DE SANT BOI)
AMB MOTIU DEL DIA DELS DRETS HUMANS

Navidades ecológicas

L

a sociedad actual ha acabado asumiendo que las
fiestas navideñas son fechas asociadas a un mayor consumo. Muchos comercios esperan con
ansias estos días para sacar adelante un buen porcentaje de las ventas totales del año.
El gremio de los botiguers es, de hecho, quien financia la mayor parte del alumbrado que desde hace
un par de semanas da esplendor a las calles más comerciales de cada municipio.
Es un juego del que también son partícipes los
ayuntamientos, interesados, por una parte, en que
haya un tejido comercial sólido y que pueda competir
con las grandes superficies comerciales, y, por otro, en
dar vida a espacios por los que puedan pasear sus ciudadanos.
Pero ninguno de estos legítimos intereses puede
dar como resultado una factura excesivamente cara
desde el punto de vista ecológico. En los últimos años,
los ayuntamientos del Baix Llobregat, por iniciativa
propia o por imperativo de la Generalitat, han comenzado a ponerse las pilas para reducir el consumo energético de las miles de bombillas que durante más de 30
días nos recuerdan que celebramos la Navidad.
Es un ejemplo claro de que gestos aparentemente
simples ayudan, si todos los actores van de la mano, a
la sostenibilidad del territorio.
Hoy son las luces navideñas, pero hay campos aún
por recorrer: el exceso de envoltorios de los regalos,
derroches alimenticios no siempre bien justificados,
prescindir de árboles naturales para sólo unos días...

Pensa global, actua local

E

ls Síndics, sindiques,
defensores i defensors
locals de Catalunya
fem nostre aquesta coneguda i afortunada frase. No
només estem pels drets humans sinó que la seva defensa, en la competència municipal dels ajuntaments on
hem estat nomenats, és la
nostra primera obligació, tal
com ho estableixen reglaments, la Llei de Règim Local de Catalunya i, mes recent i significatiu, l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Així doncs, els síndics i
defensors locals assumim,
pensem i actuem en la defensa dels drets humans des
de les viles, pobles i ciutats
que disposen d’aquesta “magistratura de persuasió” al
servei de la ciutadania: una
institució independent, imparcial i objectiva que escolta i cerca la resolució dels
greuges, les queixes i consultes que se li presenten.

CiU y PP perjudican a
L’Hospitalet y a Catalunya

M

nifican en un día. Primero
es necesaria una voluntad y
un compromiso político
para hacerlo. El Gobierno
de Zapatero tiene previsto
invertir en el 2008 en Catalunya 3625 millones. El
veto de CiU y del PP a los
Presupuestos del Estado de
este año suponen para Catalunya perder 670 millones
de euros, más la actualización de las pensiones y
las ayudas a las personas dependientes. ¿Por qué lo
hace CiU con el PP?
En L’Hospitalet el veto

de CiU y PP supondrá la
pérdida de 3 millones de
euros, comprometidos por
la Ministra Carme Chacón,
y unos 17 a lo largo de cuatro años. Estas cantidades
están destinadas a la rehabilitación de unas 15.800
viviendas y beneficiarian a
unos 40.000 vecinos.
No entendemos cómo
mientras el alcalde de
L’Hospitalet y de otros municipios tejen ayudas, CiU
desteje inversión para Catalunya. ¿Tienen complejo de
Penélope?
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Prou contaminació!
Mentre ens omplim la
boca amb expressions de moda com l’estalvi energètic i la
lluita contra el canvi climàtic, ens oblidem d’alguns problemes mediambientals reals i
palpables que patim en la
nostra societat actual.
Sant Vicenç dels Horts és
la població més contaminada
de tot Catalunya per partícules en suspensió. Aquesta població està en plena àrea metropolitana, on les fàbriques,
les infraestructures (les acabades i les que no s’acaben
mai), el trànsit rodat i tot el
que això suposa sembla que
no interessin a ningú.
L’empresa Ciments Mo-

de manifestació, el dret a
gaudir d’una vida privada i
familiar amb pau i harmonia
i sense agressions, el dret a
la informació i, especialment, a una informació no
sexista.
Respecte els drets
econòmics, socials, culturals
i ambientals, s’inclou el dret
als serveis públics de protecció social, a l’educació, al
treball, a la cultura, a l’habitatge, a la salut i al medi ambient. També es destaca el
dret a un urbanisme harmoniós i sostenible, a la tranquil·litat a la ciutat, al lleure. La Carta esmenta també
els drets de les persones com
a consumidors.
Són els mateixos drets,
els drets de sempre –els
Drets Humans que avui celebrem de nou– com a realitat per a totes les persones.
Hi arribarem. Amb l’esforç,
treball i compromís de tots
hi arribarem.

L’investigador Josep Barba ens mostra els seus estudis sobre la Reina
de Sardenya del segle IV Eleonora d’Arborea, natural del Llobregat.
Més informació a www.histocat.cat
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tint del principi de la igualLa ciutadania i els detat de drets i la no-discrimifensors locals disposen d’un
nació. Quant als ajuntainstrument que encara no és
ments, l’objectiu és que esprou conegut: la Carta Eudevinguin una administraropea de Salvaguarda dels
ció eficaç i propera a la ciuDrets Humans a la Ciutat.
tadania.
Es va aprovar el 18 de maig
A la Carta s’assenyalen
de 2000 i ha estat ratificada
com a principals drets el
per més de 130 municipis de
dret a la ciutat, a la llibertat
Catalunya, com un instrucultural, lingüística, reliment capaç de convertir els
giosa i el
discursos,
dret a la
les volunprotecció
tats i les
La ciutadania i els
d e l s
intencions a un defensors disposem d’una col·lectius
més vultext de
c a r à c t e r Carta per fer vinculants nerables.
als
concret,
els drets de les persones Quan
drets “ciformal,
vils i polegal
i
lítics” la
vinculant.
Carta estableix el dret a la
La Carta aconsegueix
participació política en
traslladar els conceptes lel’àmbit municipal de totes
gals i les declaracions de
les persones que disposin de
principis a l’ordre pràctic
dos anys de residència a la
del que és tangible i d’inciutat. També es reconeix el
terès per a la ciutadania i les
dret d’associació, de reunió i
administracions locals par-

Eleonora d’Arborea

MARIO SANZ
Portaveu del Grup Municipal del PSC de l’Hospitalet

ucho se ha hablado de la falta de
inversiones en infraestructuras en Catalunya en los últimos meses;
incluso CiU con entusiasmo fue a la manifestación
del pasado 1 de diciembre.
El mismo entusiasmo con
el que votó la investidura
de José María Aznar, el
Presidente de Gobierno
que peor ha tratado a
Catalunya en inversiones
de infraestructuras.
Todos sabemos que las
infraestructuras no se pla-
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lins (i no és l’única) ens contamina constantment i ens
deixa les teulades, els terres i
els cotxes plens d’incrustacions que també respirem. I
aquí ningú diu res. Al contrari: contínuament reben tots
els permisos corresponents i
ara, a més, encara tindran dret
a cremar residus alternatius,
amb la por i la incertesa que
això genera en el nucli urbà
que té molt a prop.
Quin sentit té lluitar contra el canvi climàtic, quan
una població sencera respira
fums i partícules contaminants diàriament, i ningú fa
res al respecte? Quanta hipocresia!
Col·lectiu Sant Josep
Sant Vicenç dels Horts

EL FALCO DE LA REINA DEL LLOBREGAT
leonora va viure la seva infància en el
castell del Goceà, també conegut com
castell de Burgos, situat sobre pedra
granítica a 645 metres d’alçada. L’impressionant precipici i l’espai reduït del
castell el converteixen en un lloc ideal per
a la pràctica de la falconeria, a la qual
Eleonora era gran aficionada.
La falconeria és l’art de criar i entrenar
falcons per a la caça de volateria. Es practica des de l’antiguitat amb
falcons i altres rapinyaires
capaços de perseguir la
presa a l’aire fins a derrocar-la o matar-la. Aquesta
tècnica va perdre terreny
enfront de les noves armes
de foc. En l’època medieval, la falconeria era un esport aristocràtic en el qual
participaven reis i personages poderosos. Al segle
XIII, Frederic II, rei de Sicília i emperador romanogermànic, va escriure el primer manual de
falconeria.
La falconeria i el nom d’Eleonora han
passat junts a la història. El falcó d’Eleonorae
o marí també rep el nom de falcó de la Reina o d'Elionor en homenatge a la nostra
reina de Sardenya, Elionor d'Arborea, que
va protegir aquesta espècie, juntament
amb altres rapinyaires. Arreu trobem
molts sinònims com faucon d'Eléonore a
França, Eleonora’s Falcon a Anglaterra, Eleonorenfalke a Alemanya, halcón de Eleonora a

E

Espanya, falco della Regina a Itàlia, Eleonora
a Holanda i Eleonorafalk a Suècia. Fa uns
100 cm d’envergadura i la longitud del cos
arriba fins als 45 cm. Es cria a moltes illes
de la Mediterrània, com les Columbretes i
les Balears, on es troba la colònia de cria
més gran de la Mediterrània occidental,
concretament a Sa Dragonera. És una au
migradora que hiverna a Madagascar. Els
seus costums, a prop del litoral, fan que
sigui el falcó típic dels
penya-segats marins.
Eleonora no ha passat a
la història per ser una reina
guerrera d’exèrcits de ferotges soldats. Després de set
segles, és reconeguda com a
amant dels animals. L’acció
protectora d’Eleonora envers els animals, els camps i
la naturalesa –reglamentant
contra els incendis–, la situen com una persona
avançada al seu temps, ferma defensora de virtuts i valors molt apreciats avui.
Per a diferents cultures, la simbologia
del falcó ha estat plena de mites. No a
tothom se l’honora amb el nom de una de
les aus més importants. Els catalans l’anomenen falcó de la Reina i nosaltres podríem afegir del Llobregat, el falcó de la Reina
del Llobregat.
Josep Barba Raventós
Recerca de moliners.com
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