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Un programa de festa major partidista

L

a utilització partidista que va fer
l'alcalde de Palau-saverdera,
Narcís Deusedas, del programa
de la festa major, celebrada a
principis de mes, demostra, com a mínim, poca elegància política. Un butlletí festiu, i més si està finançat amb
diners públics, no es pot transformar
mai en un òrgan de desqualificació
d'aquells que no estan d'acord amb
la gestió miinicipal. Aquest fet l'ha
oblidat Deusedas, i no és el primer
cop que això passa. L'any passat ja
va utilitzar el mateix recurs per atacar
els seus opositors. Dels cinc articles
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• Ganxóns! Si no anem amb
compte, d'aquí a pocs anys no
ens quedarà més remei que promocionar la nostra ciutat amb el
lema Sant Feliu, la ciutat surrealista.
Ep! No us esvereu, eh! Ja em
sembla que us sento dir: 'Què
diu, aquest? És boig, aquest tio
o què?' De seguida us explico
el que vull dir. Si recuperem una
mica la memòria històrica, veurem
com hi havia un Sant Feliu industrial, amb empreses productives, fonamentalment del suro
però no només d'aquest tipus, un
port comercieu amb activitat, una
vida social, cultural, lúdica i intel·lectual intensa, etc. Amb el
temps tot plegat va anar una mica
de baixa,: però s'aguantava. Amb
el boom turístic és va desfermar
una embogida cursa d'especulació
i proliferació incontrolada de
construccions i serveis que ens
va mutilar irreversiblement el paisatge i la imatge de la ciutat, però
que va permetre fer la viu-viu
econòmicament parlant (sobretot
a uns quants).
Mireu-vos-ho tot ara! La indústria ha quedat reduïda a unes
quantes fàbriques que han sabut
adaptar-se als nous temps, el port
no té cap activitat comercial, la
vida cultural encara cueja però
la lúdica i social deixa molt a
desitjar. No teniu la sensació que
només tenim vida el diumenge
al matí i que la resta de la setmana
vivim en una ciutat morta? El
turisme que ens queda és bàsicament de segona residència, però
no oblidem que aquest mateix turisme ens té hipotecats: no podem
fer festes populars perquè els de
fora es queixen del soroll, no podem tenir locals nocturns perquè
alteren l'eterna pau i tranquil·litat
dels forasters i per festa major
(que són quatre dies cada cop
més mal comptats) no es. pot acabar massa tard "ni tenir dues orquestres cada dia com abans. .
La vida cultural ha experimentat una certa revifada, però no
oblidem que som uns 18.000 i

que signa l'alcalde, quatre els aprofita
per criticar els seus detractors, especialment els dos regidors de l'oposició,
encara que sense dir ni noms ni afiliacions polítiques, i recordar que les
seves actituds van en contra del progrés del poble. El més sospitós, però,
és que en el programa hi ha tres articles més en els quals es dóna suport
a la feina i a la gestió que es porta
a terme des de l'alcaldia i aquests estan signats, de forma anònima, per
un pare, un veí i un caçador. Tot plegat representa una utilització descarada i ben partidista d'un òrgan de

comunicació que arriba a tot el poble
i que els veüis es llegeixen i, per tant,
hauria d'estar redactat amb un sentit
ben diferent de com ho està, sobretot
tenint en compte que es tracta de celebrar una festa. Si Narcís Deusedas
vol rebatré els arguments de l'oposició, hi ha altres llocs i escenaris més
adequats per fer-ho que les pàgines
del butlletí de la festa major, el qual
ha de ser un aparador social, però
no un mur de lamentacions polítiques.
Amb la seva aictitud, l'alcalde ja và
amargar la festa, abans que comencés,
a una part dels veins.

EI doble per la meitat
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erquè ningú no s'enganyi quan
es troba que el PSOE i el FF
es recriminen les respectives
gestions al capdavant de TVE,
cal recordar que la televisió estatal
no ha estat mai un model de pluralitat
precisament perquè la seva propietat
púbUca ha estat gestionada sempre
dés del govern i perquè se l'ha dotat
d'una estructura funcionarial i d'uns
comandaments triats, per damunt de
tot, amb criteris polítics. Fer tant,
el PSOE, per exercir el seu dret legítim a la crítica, hauria de ser capaç
de fer primer un acte de contricció
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per haver utiützat també TVE en profit propi. I després, exposar els seus
arguments de denúncia d'una manera
més madura que no pas a través d'un
vídeo satíric, més propi d'un programa
humorístic de la televisió que del servei de premsa del principal partit de
l'oposició, que ha governat també durant catorze anys. Aquests defectes
de forma —dignes de ser tinguts en
compte si un partit vol abonar la
credibilitat política en general— no
amaguen, però, la realitat de TVE
des que en va assumir la gestió el
govern del FF. I aquesta realitat parla

d'un dèficit pressupostari que s'ha dupUcat des que hi va haver el relleu
polític, d'una audiència que ha baixat
de forma vertiginosa i d'una qualitat
que ha caigut més avall dels límits
tolerables. Quan hi va haver les eleccions, el FF va prometre que TVE
deixaria de ser un problema; al cap
de dos anys, no solament no s'ha
fet cap reforma substancial sinó que
s'ha sacrificat una directora general
més decantada pels criteris tèciíics
a canvi d'un director general nodrit
de criteris polítics. En aquest context,
què es pot fer sinó üquidar-ho?
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Els textos tramesos a aquesta secció han de ser breus. Tindrati prioritat els que no excedeixin de 20
ratlles mecanografiades. L'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el
telèfon i el número de D N I o passaport de l'autor. N o es publicaran cartes signades amb pseudònims
ni amb micials. El Pimt es reserva el dret de publicar les comunicacions trameses, i el de resumir-les
quan ho consideri oportií.

no tenim ni un cinema amb pro- instal·lats pels carrers eíis ofegramació estable (...) No seria reixen en sessió contínua Le chien
gens estrany que en pocs anys andalouj PERE POUS i CLOT. Sant
ens deixem perdre encara més pa- Feliu de Guíxols (Baix Empordà).
trimoni cultural, que per ara és
l'única cosa que podríem vendre La piscina de Pala£rugell
bé en-el terreny turístic (...).
Senyors, no ens enganyem, pot- • La delegació de Mifas Baix
ser només.ens quedarà una so- Empordà, que al principi de les
lució, promocionar-nos com a obres de la piscina municipal va
Sant Feliu, la ciutat surrealista i fer un seguiment perquè les seves
tenir uns actors contractats que instal·lacions, fossin del tot acceses passegin pèls indrets més em- • sibles, en el seu segon aniversari,
blemàtics de la ciutat rinxolant-se volem, en nom de la delegació
llargs bigotis de per riure i que i de les persones que ens han
vagin dient allò de suurreea- fet arribar el seus elogis, tan per
lisssssmmè, mentre els monitors la bona adaptació, voluntat i el
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tracte que es rep per part del
personal, expressar la nostra en. horabona i' animar-vos a seguir
endavant amb aquesta tasca. / ISABEL. JUSCAFRESA CAMA. Palafrugell.
(Baix Empordà).

Mòduls professionals
I Escric aquesta carta per
queixar-me a' la Generalitat, ja
que als instituts dels voltants de
Palamós els han assignat 6 mòduls
a cada un, i en canvi a Palamós,
només n'han donat un. No tothom
vol estudiar sanitat, que és el mòdul que han assignat aquí a Pa-
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lamós. Nosaltres anem a l'institut
del nostre poble, sempre ha sigut
així, i ara ens volen enviar a un
altre institut, que està bastant
lluny. I si no tenim mitjans de
transport, què? A la Generalitat
això no li importa, i si se'n preocupa, ens posarà un autobús públic, que haurem de pagar nosaltres, com si no ens gastéssim
prou diners en llibres i material
escolar. Espero que siguin con-,
siderats arrib l'institut i ens donin
algun mòdul més, perquè això és
una discriminació per al poble de
P a l a m ó s . / A N N A ROSSELLÓ RIBOT.
Calonge (Baix Empordà).
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Viatge a Cuba
• Als ulls de tots els observadors
internacionals, el viatge del sant
pare a Cuba no solament ha estat
un èxit en tots els ordres sinó
que ha significat un tomb en la
situació de l'Església a l'illa, el
renaixement religiós en milers de
.cubans i un canvi en la percepció
social dels mateixos dirigents polítics. És comú denominador de
tots els. analistes sintetitzar la
transcendència d'aquest viatge
amb l'expressió: «Res serà igual
a partir d'ara.» I això cal entendre-ho primer en l'àmbit pròpiament religiós i, després, en les
repercussions socials, i fins i tot
polítiques, que deriven del carisma j)ersonal de Joan Pau II.
Es paradoxal, però, que tothom
s'hagi assabentat d'aquest esdeveniment històric menys el comentarista religiós d'El Punt, Pere Madrenys, que en el seu escrit del
diumenge 1 de febrer a Presència
demostra una fixació preocupant
i malaltissa de les seves conegudes
dèries anti-Papa, anti-Roma i antimagisteri. Fa la impressió que
el seu rellotge ha quedat aturat
en l'època del kumbaià, les barbes
«progrés», les guitarres desafinades, els jerseis descolorits i els
eslògans pseudoprogressistes de
«cristians pel socialisme». Penso,
sincerament, que El Punt mereixeria dipositar la seva confiança en
un periodista de mirada més oberta i lüure de prejudicis./JAUME
B. ILLA. L'Escala. (Alt Empordà).

