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L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

Opinió
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l principal perill de les activitats industrials que fan malbé
el medi mentre l’exploten o que contaminen amb residus
és que les seves accions deixin una ferida oberta a les poblacions per on passen. Ho saben bé tots els pobles miners. Els esvorancs que van quedar al Berguedà amb les mines de
carbó (tot i que després ens va permetre descobrir la petjada dels
dinosaures) o els problemes que hi ha amb runams de sal com ara
el del Cogulló de Sallent en són un exemple. A Cardona, la sal va
quedar dipositada sobre l’anomenada Vall Salina, que té un rierol
procedent del diapir. Hi queden 4 milions de tones de residu, de
molt baixa qualitat, per retirar. Ercros diu que plega i que no aproﬁtarà més aquesta sal. S’acaba el negoci, i per a Cardona queda, un
altre cop, el problema. L’ideal seria que aquestes muntanyes de residus s’aproﬁtessin i es retiressin en una operació que podria generar un cert negoci, però si aquest fos inviable, caldria que el Govern
de la Generalitat fes una feina de suplència per netejar aquesta vall.
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MÉS PASSOS AL COSTAT
Artur Mas va fer el pas al costat per exigència de la CUP. El mateix grup va demanar a qui tingués
mitja ombra de dubte sobre el referèndum que abandonés el Govern, i li han tornat a fer cas
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ls consellers cessants no han
cessat, han fet un pas al costat.
Cessar és un verb intransitiu: el
president no cessa ningú, però
determina que algú cessi en el càrrec que
li va conﬁar. Tanmateix, Puigdemont diu
que ell no els ha destituït sinó que marxen perquè volen. «La seva determinació
ha estat la de fer un pas al costat», diu. Un
altre cop el pas al costat!
L’expressió «pas al costat» va irrompre
com un cavall desbocat per les ones de la
informació política quan Artur Mas va
decidir no tornar-se a presentar a la investidura com a President de la Generali-

tat perquè la CUP es negava a votar-lo.
Era el mes de gener del 2016 i sembla que
faci una eternitat. Junts pel Sí només podia pactar amb la CUP, perquè qualsevol
altra aliat li exigiria que abandonés el full
de ruta, i això era incompatible amb
mantenir la coalició. I la CUP demanava
el cap d’Artur Mas per pactar. L’altra alternativa era repetir les eleccions, el mateix
que va fer Mariano Rajoy al cap d’un any.
Però Mas tenia dues pors: que la repetició afeblís la majoria independentista i
que castigués especialment una Convergència en reculada. De manera que va
accedir a les demandes dels cupaires i va

posar el seu propi cap a la safata del sacriﬁci. Però no en va dir decapitació, sinó
«pas al costat».
Quan fas un pas endavant, avances.
Quan fas un pas enrere, retrocedeixes.
Quan fas un pas al costat, t’apartes. Deixes que passi un altre, i ﬁns i tot surts del
camí si és gaire estret o anaves per la
vora. Artur Mas es va apartar per deixar
A la CUP estan contents amb el comiat de
Jordi Jané, el conseller d’Interior que
manava els Mossos a obeir els jutges quan
aquests els enviaven a detenir cupaires

pas a la majoria de 72 diputats que sumaven Junts pel Sí i la CUP, i mirant a qui
podia dir que ocupés el seu lloc va pensar
en Carles Puigdemont, que havia fet la
seva carrera política a Girona, era nadiu
independentista i no estava en els embolics interns del partit a Barcelona. La CUP
ho va trobar bé, perquè semblava incontaminat per la CDC dels negocis i per altres raons que ells deuen saber, però que
podrien relacionar-se amb l’esperança
que el farien beure a galet.
Artur Mas va fer el pas al costat per exigència de la CUP. El que fan els consellers
d’aquesta crisi també han estat impulsats
o inspirats d’alguna manera pels anticapitalistes? Aquests havien demanat a qui
tingués mitja ombra de dubte que deixés
el govern. En tot cas, estan contents amb
el comiat de Jordi Jané, el conseller d’Interior que manava els Mossos a obeir els
jutges quan els enviaven a detenir cupaires desobedients.
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Una proposta d’èxit. Dins la programació per commemorar els
125 anys de la proclamació de les Bases de Manresa, ahir es va fer
una caminada que va exhaurir les places disponibles. Una mostra
de l’encert de la proposta dels responsables de la celebració.

Nedadora de sincronitzada berguedana. La jove esportista,
que va ser bronze en equips en l’últim europeu disputat a Belgrad,
formarà part del combinat estatal que participa als mundials de
Budapest, encara que sigui des de la posició de reserva.

Advocat de Flors Sirera. Després d’anys i
panys continua al peu del canó per evitar que
s’imposi la impunitat en un dolorós assassinat
en el marc d’un genocidi encara per aclarir.
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