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EDITORIAL

Mil plazas geriátricas
públicas en dos años

L

a Generalitat, a través del departamento de Acción Social, tiene previsto crear mil nuevas plazas residenciales para atender a personas mayores
y dependientes en el Baix Llobregat en los próximos
dos años, y paliar así el grave déficit que sufre la comarca en este campo asistencial.
Déficit que puede acrecentarse con la nueva Ley de
Dependencia, que universaliza las ayudas a las personas que no pueden valerse por sí mismas, y que requiere por tanto de recursos. Uno de ellos es la creación de
plazas nuevas, pero no es el único. También será necesario contratar personal nuevo para conseguir, a ser
posible en un horizonte no superior a los dos años, que
la intención de convertir la atención social a las personas mayores en un pilar más del Estado del bienestar, como lo son ya la educación o la sanidad, pase a
ser una realidad.
La Generalitat ha apostado por un modelo mixto a
la hora de diseñar esas mil nuevas plazas. Por un lado,
a través de la construcción de residencias enteramente públicas, como la recién estrenada en El Prat o las
que durante los dos próximos años lo harán en Sant
Vicenç dels Horts y Molins de Rei.
Por otro, la concertación obligatoria de plazas en
centros de gestión empresarial impulsados por la administración, como el que este mes se pone en marcha en
Sant Andreu de la Barca. Este sistema de colaboración
se ha revelado como uno de los grandes aciertos de las
políticas sociales de los últimos años.

ROSINA LOPEZ
Presidenta de la Fed. Dones per la Igualtat

RAMON PONS
President PIMEC Baix Llobregat

La dona a l’era
digital

Llums i ombres de
la nostra indústria

D

es de la Federació de
Dones per la Igualtat
del Baix Llobregat
sempre hem insistit en la necessitat de que les dones participem en el disseny de totes
les polítiques públiques, i no
només en aquelles tradicionalment reservades a la “sensibilitat femenina”. Defensem
que es tingui en compte l’enfocament de gènere en temes
tan importants pel desenvolupament del territori com ara
la planificació urbanística.
Un cop dit això, s’ha de
veure com es poden articular
els processos per recollir l’opinió de les dones dels diferents
sectors socials. I és aquí on cal
tenir en compte que les noves
tecnologies estan suposant
una revolució, també en el
camp de la participació. Un
exemple d’aquesta gran transformació és el fet, cada cop
més freqüent, que la ciutadania es comuniqui telemàtica-
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Que no paguin la
crisi els de sempre
Tots els mitjans parlen ja
obertament de la crisi econòmica mundial. El que era
un secret a veus que patien
especialment les classes populars en silenci, ha esclatat
a la primera plana dels diaris.
Crisi financera a nivell
internacional, increment del
preu del petroli, pujada immoral dels cereals a conseqüència dels especuladors
del mercat internacional i de
la demanda de bio-combustibles. Conseqüències d’un
model de creixement que se
sustenta sobre les esquenes
dels més febles.
L’altra cara de la moneda
són els refugiats ambientals
arreu del món, els agricultors
que treballen a preus miserables, l’atur que creix, la precarietat dels contractes de
treball, el preu de l’habitatge
i els aliments bàsics…l’endeutament creixent de les
famílies, i el progressiu empobriment de les capes més
febles de la societat. La pobresa té rostre de dona, jove
i immigrant.
Mentrestant, al nostre
país, la crisi té elements propis que encara la fan més
preocupant, fonamentalment, la dependència de la
nostra economia del sector
immobiliari. L’esclat de la
bombolla immobiliària està
tenint efectes ja a la nostra
economia, a tots els sectors
directa i indirectament vinculats a la construcció, però
també pateix les conseqüències que l’endeutament familiar té sobre el consum privat.

Corren temps difícils en
els que cal denunciar la
insostenibilitat d’un model
de creixement absurd, rebutjar les receptes econòmiques
de moderació salarial i major
flexibilitat i exigir una alternativa basada en el sector
públic, un model industrial
avançat i la garantia de
cobertura social per incentivar el consum. En definitiva,
que no paguin els plats trencats els de sempre.
Alfonso Salmerón
Regidor Portaveu ICVEUiA

Ayuda para el
terremoto de China
Una vez más os pedimos
vuestra ayuda ante el terremoto que ha asolado las provincias de Sichuan y Chongqing. La Asociación de Familias Adoptantes en China
(AFAC) tiene una partida
para emergencias de 4.000 €,
y el equipo de proyectos nos
estamos movilizando para
averiguar dónde van a ser
más necesarios y mandarlos
cuanto antes.
A propuesta de algunas
familias, que nos han pedido
que canalicemos su ayuda
hemos decidido abrir una
campaña durante esta semana de manera que el viernes
16 de mayo, se mandará todo
el dinero recogido hasta ese
día. De todas maneras la
campaña quedará abierta
algunos días, pero por la gravedad de la situación, nos
parece oportuno poder mandar el dinero cuanto antes.
China es el país de ori-
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gen de nuestros hijos y el que
llevamos nosotros en el corazón. Es en momentos como
este cuando tenemos que demostrarles nuestro cariño y
solidaridad.
Nuevamente contamos
con una ayudante de lujo:
Fina, que nos va a ayudar a
tomar nota de vuestras aportaciones. Así que os vamos a
pedir que contactéis con ella
mandándole un correo electrónico a fina@afac.info para
que sepamos a quién corresponde cada ingreso. El
número de cuenta es: La
Caixa 2100 0181 20 02
00430338. En el concepto
debe
poner
Terremoto
Sichuan y el nombre de la
familia que queréis que conste (si no consta ninguno, se
tomará el nombre del ordenante), si no deseáis que
figure basta con que pongáis
anónimo.
Las noticias que llegan
cada vez son más desoladoras. No sólo nos preocupan
las personas que han muerto,
o los heridos, si no las familias que se han quedado sin
casa, o la gran cantidad de
niños que han podido quedar
huérfanos. Desconocemos
aún el estado de los orfanatos.
Sólo agradeceros una vez
más vuestra gran generosidad, vuestra ayuda y vuestra
fuerza que hace que el equipo
de proyectos sigamos adelante. Tengamos en nuestros
pensamientos a todos los
que, desgraciadamente, hoy
la vida les ha dado un nuevo
revés.
Nina Queral
Responsable de proyectos de
la AFAC

ment amb l’administració, i
podem pensar que aquest nou
canal arribarà a substituir, en
bona mesura, a la relació presencial.
Però en aquest context de
canvi i d’oportunitats també
apareix un nou risc d’exclusió:
l’analfabetisme digital. Davant d’això, les administracions ja fa temps que treballen
per garantir l’accés de tothom
a les noves tecnologies, i les
dones, tradicionalment desfavorides, hem d’evitar quedarnos novament enrere.
Des de la federació volem
convidar-vos a fer servir les
eines al nostre abast: xarxes,
blogs, webs, etc. Una xarxa en
femení servirà per fer arribar
la nostra opinió, per compartir recursos i experiències, per
denunciar abusos i discriminacions i, en definitiva, per
ajudar a construir, en l’era
digital, la societat justa i igualitària que totes volem.

E

l Baix Llobregat té una
situació geogràfica privilegiada que li permet
ser l’enllaç entre el mercat
peninsular i la resta del continent. A això s’hi afegeix la
cultura industrial de Catalunya, amb una capacitat
molt alta d’adaptació als canvis. A més, el Baix Llobregat
ofereix un gran atractiu per a
les grans empreses multinacionals per l’alta qualitat de
vida i el centre logístic del
Delta, amb més de 2.100 hectàrees, i amb un port i un aeroport de gran capacitat.
Malgrat això, Catalunya,
en general, i el Baix Llobregat, en particular, pateixen
unes debilitats que amenacen
la competitivitat de la seva
indústria. Una part de la indústria catalana està encara
basada en una estratègia de
baix cost, estratègia que ja no
serveix amb una inflació superior als països del nostre en-

torn, i amb una globalització
que permet a països amb costos inferiors competir al nostre mercat. Per tant, la competitivitat de la indústria catalana passa per la nostra
capacitat de desenvolupar
avantatges basats en la diferenciació.
Però avui en dia tenim
greus deficiències. En recursos
humans, el sistema educatiu
produeix molt poques persones amb una educació especialitzada, alt percentatge de
fracàs escolar, l’ensenyament
universitari està mal ajustat a
les necessitats de les empreses,
manca de domini dels idiomes
estrangers... Una altra amenaça prové de les infraestructures: tothom és conscient de
la nostra situació. I una inversió molt baixa en recerca i
desenvolupament: a Catalunya representa l’1,27% del
PIB (a Suècia, el 4,27% i a
Alemanya, el 2,5%).

Eleonora d’Arborea

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

JACME FERRER I LES CANARIES CATALANES
urant el segle XIII, Barcelona va
estendre la seva jurisdicció fins a
Molins de Rei. Jaume II el Just,
rei de la Corona d’Aragó, creia exagerats els límits del territori de Barcelona,
que comprenia “de Mongat a
Castelldefels i del coll de Finestrelles a
Cerola, Vallvidrera, Coll de la Gavarra, a
la vila de Molins de reig, i de castell de
fels fins a 12 llegües dintre mar”. El
1319, els consellers de
Barcelona aconseguiren
la llicència del rei per
aixecar forques de
pedra, símbol de la
jurisdicció criminal, en
els llocs extrems de la
ciutat. Els consellers de
Barcelona
hagueren
d’enderrocar la forca
quan Guillem i Francesc Bastida (Sabastida o ÇaBastida) es titularen
Senyors de la Vila de Molins de Rei.
Els germans Bastida compraren al
comte de Pallars la vila de Molins de Rei
per compte d’Hug II, jutge d’Arborea,
aliat de Jaume II el Just a Sardenya. El 13
de maig de 1334, els germans la vengueren a Guiu de Sori per ordre i del jutge
de Sardenya. Els consellers de la ciutat
requeriren a Guiu de Sori perquè no
comprés la vila, atès que Barcelona posseïa el dret de la jurisdicció criminal i el
dret d’imposar els pesos i mides de la
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ciutat. En el mateix any, Hug II d’Arborea, avi d’Eleonora d’Arborea, va
comprar el castell de Gelida i Mataró. El
contracte va ser renovat el 1337 a favor
del nou jutge de Sardenya, Pere III
d’Arborea.
La conquesta del regne de Sardenya
tenia un gran valor estratègic i va decantar la balança a favor dels catalans en
el control del Mediterrani, de manera
que assoliren un clar
domini marítim, comercial, polític i territorial
del sud d’Europa i del
nord
d’Àfrica.
Finalment, després de
segles de lluites els catalans eren els dominadors del mar i disposaven de la millor gent per
a les empreses marítimes, de manera
que dominaren en el segle XIV les rutes
comercials més enllà de de la
Mediterrània, a l’oceà Atlàntic.
L’expedició de Jaume Ferrer (imatge)
batejar les illes de la Fortuna amb els
noms de Ferro, Forte Ventura, Palma,
Gran Canaria, TerraInfern, Gomera i
Lançarot. La versió oficial de la conquesta de les Canàries nega aquesta
veritat històrica.
Josep Barba Raventós
Recerca de moliners.com
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