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per triar i remenar; per no fiar-se’n
EL PAÍS I LA
SEVA GENT

Josep López de Lerma
ADVOCAT I EXVICEPRESIDENT
DEL CONGRÉS DE DIPUTATS

L’articulista reflexiona
sobre el paper que juguen
les ONG’s i entitats
solidàries i la falta
que fan a Catalunya
l retorn a casa d’Albert Vilalta i de Roque Pasqual, com
abans ho havia fet Alicia Gámez, ha subratllat l’existència de sensibilitats especials cap
als desvolguts. També un subjacent esperit aventurer que porta
molts cooperants a indrets altament perillosos. I, igualment, encara que no es parli massa d’això,
que aquestes dues vocacions, solidaritat i una certa extravagància
respecte del lloc on exercir-la, en
alguns casos costa força diners als
contribuents. Tanmateix, els
aplaudiments i els reconeixements, també els focus informatius, els coronen com a herois
mentre res no expliquen sobre l’origen d’ingressos de les seves entitats, control dels cabdals públics
que s’hi aboquen, costos de manteniment de la xarxa, imports reals destinats a tasques humanitàries i quantitats abonades per
l’Estat a organitzacions criminals
dedicades a espoliar el seu país i
el segrest indiscriminat de ciutadans de països amb un PIB destacat, si s’escau.
I és que en el darrers anys, una
colla, s’han creat un munt d’entitats solidàries respecte de països
tercers que, en el marc de la nostra cultura de papanates irredents, han trobat asil en els pressupostos públics mentre ventegen
la realitat més propera dels que
no poden seguir, en encertada expressió del president Jordi Pujol,
la localització dels quals es troba a
l’escala de casa nostra, en el veïnat més immediat o a Càrites o a
la Creu Roja o a «la Sopa» en el
cas de Girona ciutat. Diguem-ho
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clar: D’Ongs n’hi ha per triar i per
remenar; també per no ﬁar-se’n
gaire. Algunes d’elles són solvents,
per honorables; però moltes d’altres, la majoria, d’honorabilitat
res no en saben i els seus membres, com jo dic sovint, han passat
a la categoria de veritables funcionaris sense demostrar preparació,
mèrit i capacitat, exigències legals
inexcusables per viure dels impostos o, alternativament, de diners arribats des de fundacions
de bancs i de caixes d’estalvi, algunes de les quals han arribat a
delegar l’obligació de tenir entre
els seus empleats persones amb
discapacitats, que ho és per llei,
instrumentant organitzacions que
els «col·loquen» (o no, clar) en
empreses terceres, governades
aquestes entitats per gent que no
han nascut per guanyar-se el pa
amb la suor del seva front i que
munten ongs de cartró pedra per
fer-se perdonar que mai ningú
amb tres dits de front els contractaria. Sé de què parlo, tot i que
accepto d’antuvi que de serioses i
de rigoroses també n’hi ha. Que
no totes, vaja, integren «espavilats».
Com un bon dia en va dir l’esposa de qui fou president de «la
Caixa», Ricard Fornesa, no s’ha
d’anar a buscar la pobresa a milers de quilòmetres de casa amb
la bona intenció de mitigar-la, si
la pobresa ens envolta i es pot observar en els carrers i en les places
del nostre país. Si la pobresa es
troba aquí mateix i deure de tots
és combatre-la. Qui diu la pobresa, diu la diﬁcultat d’accés a l’ocupació per motius físics o psíquics,
i vergonya de país hauria de ser
disposar de tot un ministeri o tota
una conselleria orientada a
aquells que no segueixen que, per
raons òbvies, no donen abast a la
demanda existent que en pecat
nostre es converteix. Alguns, permeti’m, volen ser independents
respecte d’Espanya sense abans
endreçar el país i lliurar-li un nivell de qualitat que sigui l’enveja
d’Europa. Mentre a casa nostra hi
hagi un percentatge alt de persones tècnicament pobres, segons
paràmetres de la ONU, o estiguem
a la cua de la OCDE en matèria
educativa, se me’n fot la independència que sovint es predica des
de la ignorància i la insolvència
més notable. I si algú se m’enfada,
pitjor per a ell i millor per a mi,
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Jordi Pujol: «La relació
amb Espanya mai havia
estat tan negativa»
 L’expresident de la Generalitat,
Jordi Pujol va visitar ahir diverses
empreses i equipaments del Ripollès
per conèixer de primera mà la seva
situació. Pujol va referir-se a la crisi
política amb l’Estat en afirmar que
«la relació amb Espanya mai havia
estat tan negativa». Respecte a la
crisi econòmica, Pujol va afirmar que
Catalunya «està en condicions de
sortir-se’n bé», però creu que el país
necessita un govern únic i fort.

atès que també la impertinència
remou consciències.
Diari de Girona, l’altre dia, i
setmanes abans també, ens informava de les diﬁcultats econòmiques que passa Mifas, Minusvàlids Físics Associats, per culpa que
el Departament d’Acció Social i
Ciutadania no compleix amb els
convenis subscrits que substitueixen la deguda acció pública per
una activitat cívica d’alt nivell portada a terme per una entitat modèlica que des de fa anys i panys
han estat suplint l’Administració.
Que el seu president, en Pere Tubert (home bo, home savi, home
honrat i home prudent- s’hagi vist
abocat a usar una metàfora) la del
touroperadors que clients envien,
però que les factures dels quals no
les paga- és tota un senyal que fart
està d’acords incomplerts, de promeses que se les emporta el vent i
d’ineﬁciència administrativa. Que
hi hagi diners per obrir «ambaixades» i posar-hi al front de les mateixes a germans, cosins, parents i
amics del club del billar, tots ells
sense cap experiència diplomàtica i gairebé tots sense parlar altra
llengua que no sigui el català, i no
n’hi hagi per a centres ocupacionals de minusvàlids, posem per
exemple, és un insult a la intel·ligència al qual li segueix el porcavergoyisme d’alguns polítics que
d’aprenents de carboners haurien
de fer, que no és el cas de la consellera Carme Capdevila, quedi
dit i escrit.
Està molt bé, espiritualment,
ocupar-se de muntar caravanes
solidàries pel Magrib Islàmic i
molt malament pagar rescat a
mercenaris de l’organització terrorista Al-Qaeda, però molt millor
aniríem si sabessin que a sota
casa hi viuen un parell d’avis als
quals la pensió se’ls acaba el dia
23 de cada mes, que Càrites fa
costat a pobres de solemnitat
mentre la classe intel·lectual del
país dóna lliçons de laïcitat pregonant que l’Estat no ajudi econòmicament l’església catòlica o fent
impossible, per exemple, que Mifas es vegi obligada a recórrer al
crèdit per la simple raó que l’Administració de la Generalitat de
Catalunya és un pou sense fons
que fa com a mínim set anys que
arriba tard i malament a totes les
seves cites. També a aquelles on
la pobresa o la diﬁcultat els espera.

SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ

CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
EN PERFILS ADMINISTRATIUS POLIVALENTS
Adreçat a persones en situació d’atur
CURSOS FORMA’T:
Com tenir un web pel meu negoci
Fidelització de clients
Gestió bàsica del dia a dia de l’empresa
Com ser un emprenedor
Cursos gratuïts. Inscripció prèvia.
Tel. 972 104 316
www.girona.cat/promocio

CENTRE CULTURAL LA MERCÈ
ESCOLA MUNICIPAL D’ART
Cursos i tallers 2010/2011
Inscripcions fins al 12 de setembre

AULA D’HUMANITATS
Taller d’escriptura poètica
Taller d’escriptura creativa: el conte
Taller d’escriptura lliure
Introducció a la literatura universal
Inscripcions obertes
EDUCACIÓ

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE RECURSOS
EDUCATIUS PER AL CURS 2010-2011
Dijous 2 de setembre,
a 2/4 de 8 de la tarda,
al Centre Cívic Sant Narcís
CENTRE JOVE DE SALUT

CURS DE RELAXACIÓ
Dirigit a joves de 14 a 25 anys
Dimecres 15, 22 i 29 de setembre,
de 6 a 7 de la tarda
Curs gratuït. Inscripció prèvia.
Tel. 972 204 212
FIRES DE SANT NARCÍS

CONCURS DISSENY DELS GOTS DE GIRONA 2010
Termini de presentació dels dissenys fins al 23 de setembre
www.girona.cat/dinamitzacio
MOBILITAT

TALLS DE CARRER AL BARRI VELL

Els dies 23, 24 i 25 d’agost es tallarà la Rambla de la Llibertat,
en els horaris següents: dilluns 23 d’agost de 8 a 19 h, i dimarts 24
i dimecres 25 d’agost d’11 a 19 h.
Els vehicles que hagin d’accedir a la Rambla per motius de càrrega
i descàrrega ho hauran de fer des del Pont de Pedra o bé des del
carrer Argenteria en cul-de-sac.

Els dies 26, 27 i 30 d’agost, de 8 a 14 h, es tallarà el carrer
Ciutadans a l’alçada del número 2.
Els vehicles amb guals afectats hauran d’accedir al carrer des de
la Rambla de la Llibertat, els Quatre Cantons i el carrer Cort Reial.

Jordi Pujol durant la seva visita, ahir, a la comarca del Ripollès.
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