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EDITORIAL

80 por hora: mano dura o
flexibilidad

L

a limitación de la velocidad en las principales
carreteras y autopistas del Baix Llobregat a 80
kilómetros por hora, con el doble objetivo de
reducir la contaminación atmosférica (en teoría se
contamina muchísimo menos a 80 que a 120 por hora)
y la siniestralidad, no está siendo respetada por una
gran cantidad de automovilistas.
Basta circular al tope permitido por alguna de las
vías más concurridas de la comarca para comprobar, a
diferencia de lo que ocurrió durante las primeras semanas, cómo es superado constantemente por otros vehículos.
Casualidad o no, la administración pública puede
jugar una buena carta en su arriesgada apuesta por
enfadar a miles de conductores: desde el mes de noviembre, no ha habido ningún accidente mortal en las
carreteras de la comarca.
Pero la relajación de los automovilistas sólo puede
conducir a dos caminos a los responsables públicos: o
se readapta la medida, teniendo en cuenta que el grado de incumplimiento es mayúsculo, sin necesidad de
volver a la situación anterior, pero sí introduciendo
mayores criterios de flexibilidad; o se ejerce sin ambages la mano dura y se aplican las sanciones económicas a miles y miles de infractores a diario.
Pasar por alto la realidad sería un agravio para los
conductores responsables que sí cumplen estrictamente con la normativa.

C A R TA S
Las cartas pueden dirigirse al fax 93 474 39 78, a elfar@elfar.info
o a la calle Alcalá Galiano, 43 de Cornellà, CP 08940

Un PAM de les
petites coses
El passat 17 de desembre
el Ple de l’Ajuntament va
debatre sobre el Pla d’Actuació Municipal (PAM), per
als propers quatre anys. El
document final ha estat fruit
de tres mesos intensos de treball i negociació de les forces
polítiques que formem l’equip de govern. A ICV-EUiA
estem contents del resultat
assolit, ja que recull més del
80 % del nostre programa
electoral i reafirma el nostre
compromís amb la ciutat.
És un PAM de les petites
coses, aquelles que importen
a la gent. És un PAM de les
polítiques socials i educatives
amb més recursos i inversió
en nous equipaments. L’H
tindrà quatre noves llars d’infants, el·laborarà un Pla
Local per la inclusió i crearà
un programa d’educadors de
carrer per millorar la convivència a l’espai públic i oferir
sortida al jovent en risc d’exclusió.

És també una aposta per
l’habitatge públic. L’Hospitalet impulsarà un mínim de
4.400 pisos de protecció oficial, que representen més del
40% de tot el que s’està construint. I reflexa també el compromís de la nostra ciutat
contra el canvi climàtic, renovant la seva aposta per les
energies netes, la creació de
més zones verdes i la millora
del transport públic.
I per últim, el PAM també
reflexa la nostra sensibilitat
per la participació ciutadana
amb la creació de nous consells de participació, i un
Consell de Ciutat que faci el
seguiment de les actuacions
del govern.
Per tot això, aquest PAM
té una clara emprenta d’ICVEUIA. Ara, un cop aprovat,
ens comprometem en el seu
compliment i animem a la
ciutadania a implicar-s’hi,
aportant, un cop més, les seves propostes i la seva crítica.
Alfonso Salmerón
Regidor Portaveu d’ICVEUiA a l’Aj. de l’Hospitalet
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Los salarios
no son la causa

Carme Chacón i la
Catalunya optimista

L

a inflación sigue constituyendo un problema
estructural de la economía española. Se sigue manteniendo un elevado diferencial
de crecimiento de los precios
en relación con la zona euro,
y como consecuencia de ello
se limita capacidad competitiva y sobre todo se perjudica la
capacidad de compra de gran
parte de la ciudadanía, en especial de aquellos colectivos
más desprotegidos.
Sin embargo en ningún
caso se trata de una inflación
derivada de los costes laborales, tal como se empeñan en
manifestar el Banco Central
Europeo y el Banco de España, desde donde continua la
cruzada contra la mejora de
los salarios.
Las causas hay que buscarlas en algunos ámbitos empresariales que siguen, irresponsablemente, prácticas de obtención de beneficios a corto
plazo, a través de incremento

Sin personal en
FGC y Metro
La reducción de los servicios que deben prestar los transportes públicos es cada día más
patente. Las taquillas expendedoras de billetes no han desaparecido; quienes lo han hecho
han sido los trabajadores, que
nos daban un buen servicio,
información, ayuda y cambio al
comprar los billetes. Antes había un taquillero. Ahora hay un
jefe de estación (¡hay estaciones que ni siquiera lo han contemplado!) que hace mil labores menos vender billetes. Las
máquinas han sustituido al empleado en perjuicio del usuario,
ya que si introducimos un billete de 50 euros no lo acepta si la
compra es inferior a 20 euros.
Lo que es indudable es que
esta medida cada vez más radical es para ahorrarse los costes
de personal, necesario para
atender las múltiples necesidades de los usuarios. Esta falta de
empleados la quieren sustituir
por cámaras de videovigilancia,
que no dan información ni
seguridad, ya que sólo actuan
una vez la desgracia ya ha sucedido, pero no sirven para lo
principal: evitar los problemas.
Antonio Ávila
A.VV. Pallejà

de precios injustificados.
Y por ello desde UGT vamos a ser exigentes en la inclusión de cláusulas de revisión en todos los convenios,
como garantía de mantenimiento del poder adquisitivo
y en políticas redistributivas
de la riqueza que se sigue
generando.
La Negociación Colectiva, la piedra angular de nuestra acción sindical, debe corregir el impacto negativo que
se produce sobre más del 20%
de asalariados de nuestra Comarca que no tienen cláusula
de revisión, y a la vez seguiremos reivindicando la referencia del IPC-Catalán a la hora
de negociar las retribuciones.
El cambio de modelo productivo supondrá un avance
para la cohesión social si es
capaz de romper con el viejo
esquema de: bajos salarios, excesiva temporalidad, rotación
injustificada y vulneración de
derechos.

D

iumenge passat, al
míting del pavelló de
Vall d’Hebron, Carme
Chacón va participar en el
seu primer gran acte de precampanya com a candidata
del PSC per la província de
Barcelona, compartint escenari amb Felipe González i
José Montilla. La Carme és un
dels valors, dels nous valors,
més importants que té el projecte socialista. La conec de fa
temps com a companya, com
a regidora d’Esplugues i com a
amiga i mai he deixat d’admirar la seva dedicació i la seva
il.lusió per fer realitat els
ideals de justícia social i
d’igualtat d’oportunitats.
I és que la ministra d’habitatge aporta a la governabilitat de l’Estat una visió catalana, defensora del procés de
descentralització i del model
federalista pel conjunt d’Espanya i de la necessitat de fer
pedagogia per aconseguir un
millor tracte i un major res-

pecte per a Catalunya. És de
les persones que creuen que és
possible transformar realitats
injustes, de les que pensen que
la prioritat de la ‘classe política’ ha de ser la de contribuir a
la felicitat de les persones, la
de fer realitat els seus drets socials; de les que estan convençudes que cal ‘deixar-se la
pell’ per donar facilitats als i
les joves del nostre país per a
què puguin emancipar-se.
Com diu la mateixa Carme, el 9 de març ens juguem
que Catalunya guanyi o perdi.
Que avancem o retrocedim.
Que cal triar entre Solbes o
Pizarro; entre socialisme o
aznarisme; entre Zapatero o
Rajoy. Que hi hagi un govern
socialista que aposti per una
societat socialment avançada
i per desenvolupar l’autogovern de Catalunya o per un
govern crispat, neoconservador ancorat en el passat i en
que no hi cap ni Ruiz-Gallardón.

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

ELS ONCLES PERE I TIMBORS

ls Arborea se sentien decantats físicament i anímicament vers els catalans,
dels quals descendien. L’aliança dels
Bas–Serra d’Oristà a Sardenya i els sobirans de Barcelona continuà en temps de
Pere III d’Arborea, fill i successor d’Hug II
d’Arborea. Pere d’Arborea es va casar amb
Constança de Saluzzo, filla del difunt Felip
Aleràmici, marquès de Saluzzo i comte de
Peralta, un piemontès filocatalà que esdevingué oncle de Jaume
II i de Frederic II. Provinent de Sicília en el
temps de la conquesta
de Sardenya, Felip de
Saluzzo fou nomenat,
amb l’enveja de tots,
primer governador general del regnum a
Sardenya.
Pere III d’Arborea, l’oncle d’Eleonora,
governava a la capital, a Oristà, mentre ella
vivia al castell del Goceà amb el seu pare,
Marià. Sembla que el castell no era una llar
gaire agradable per a una nena de 7 anys.
Un cronista del temps ens ho explica: «...
Amb una trinxera i fosos al voltant, estret
per dins, ocupat pels estables dels animals,
amb els allotjaments foscos i un cúmul
d'armes i de màquines de guerra. Regna
sobretot l'olor desagradable de la pols i els
gossos. Se sent el vaivé dels cavallers, les
ovelles belar, el mugir dels bous, el lladrar
dels gossos, el grinyolar amb gran soroll
dels carretons i carrosses. La casa està pròxima al bosc amb els llops que udolen...».

E

Pocs dies li quedaven a Eleonora de resident al castell del Goceà, ja que el seu oncle
Pere es trobava molt malalt i la seva mort
comportaria el trasllat de tota la família a
Oristà, capital de l’Arborea.
Pere d’Arborea morí els primers mesos
de 1347. En no tenir descendència, va succeir-lo el seu germà Marià, home d’uns 30
anys, dotat d’aguda intel·ligència i de
caràcter fort. Assumí el paper de regent,
que en sard es deia juighe o judike de fattu. Sabem, pel testament del
pare, Hug II, que els reis
jutges d’Arborea van ser
enterrats a la catedral
d’Oristà. A la mort de
Pere d’Arborea, la seva
muller, Constança de
Saluzzo, heretà la vila de
Molins de Rei i el castell Ciuró.
Eleonora devia veure el pare i la mare
agenollar-se quan el prelat imposà la corona sobre el cap del rei. La cerimònia es
repetia per a Timbors com a reina cònjuge.
A Oristà i en tot el regne d’Arborea celebraren una gran festa. A la sortida de la catedral de Santa Maria Assumpta (foto), al toc
de totes les campanes, penjaven tapissos i
catifes de les finestres, i eren hissades les
banderes d’Arborea i Catalunya en honor
de la seva mare, Timbors de Rocabertí
(Peralada).
Josep Barba Raventós
Recerca de moliners.com
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