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Jordi Jorba

Què ens està passant?

editorial
Pilars de ciutat
Aquesta setmana per la Universitat
Autònoma de Barcelona han passat
dues persones de gran renom i de
caire ben diferent. Hem pogut gaudir de l’explicació de la gènesi del
Tetris a través del seu creador, Alexey
Pajitnov, que va venir en el marc de
l’Any de la Computació. A més, també
a la UAB, Ruhal Ahmed, exretingut a
Guantànamo, va oferir una xerrada
sobre la seva experiència personal organitzada per Amnistia Internacional.
Dimarts ens visitarà Jordi Coca en el
marc del Cafè amb Lletres, programa
que també ens portarà a Alfred Bosch
o a Matthew Tree, entre d’altres.
Sigui com sigui, la ciutat va agafant
força i cada vegada més es programen més activitats de renom, ja siguin
de caire social, esportiu o cultural.
I aquest filó que des de fa poc s’ha
iniciat, cal seguir-lo, potenciar-lo i no
perdre’l.
Igual que es diu que Cerdanyola està
al centre neuràlgic de Catalunya pel
Sincrotró, pel Parc Tecnològic del
Vallès i per la Universitat Autònoma,
cal vetllar, en la mateixa mesura, per
la cultura i per la programació d’activitats de qualitat. La ciutat ha de tenir
unes idees-força sobre les quals posicionar-se i la programació de qualitat
en pot ser l’eix vertebrador.
El conveni amb la UAB ens hauria
d’ajudar a fer-ho possible.
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Els veïns de secció Josep Maria
Riera i Pere Casajuana escrivien en el
número 1251 sobre Cerdanyola. L’un
sobre la cultura, l’altre, de la ciutat
en general. Les seves diagnosis denoten un dels nostres mals col·lectius: la
manca d’un projecte clar de ciutat. Hi
ha potencialitats, però d’actes, concrecions, ben pocs. Serà que els nostres
governants encara no han estat capaços d’explicar-nos-els perquè tinguem
clar quin paper ha de jugar la ciutat a
la Catalunya actual. De grans paraules,
oripells i artificis lingüístics, sí que en
gasten, els que manen. Però de què serveixen si quan retirem la palla no en
queda res?
Cerdanyola no ha de perdre pistona-

da i quedar a la cuneta de l’adaptació al
present. En tenim una gran oportunitat
amb el sincrotró Alba i tot el que representa. S’ha pensat en promocionar
la ciutat a rebuf d’aquesta infraestructura? Voldria equivocar-me, però crec
que no. Només un senzill indicador:
el portal municipal sí que en parla, de
l’Alba. Però el web de l’Alba només fa
referència a la ciutat quan situa la infraestructura, enllaçant al portal municipal –amb un enllaç que no funciona!–.
I aquí s’acaba tot. Ens conformem amb
això? Es renuncia a tutelar l’Alba? Se’l
farà seu algun veí, com anys enrere va
passar amb la UAB i Sabadell?
Què ens està passant?
http://carrerclos.blogspot.com

Meritxell Aymerich

Uns tenen la fama i els altres carden
la llana
Aquesta expressió, com totes les dites populars, no existeix perquè sí. És
d’aquelles que sorgeixen quan et sents
impotent. La creativa frase la devia dir
per primer cop algú molt convençut de
les injustícies, com les fites aconseguides per uns i que s’apunten uns altres.
Això passa amb els caps a les feines,
per exemple, però també tothom sap
que contínuament succeeix a la política. Tot i estar-hi acostumats i valorar
per sobre de tot que les coses avancin
només faltaria. Els qui lluiten per alguna cosa normalment no poden fer res
contra els qui finalment posen la cara
a la foto. Està a l’ordre del dia que els
polítics facin això, i fins i tot està acEditor: Jordi Castañé
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ceptat, però el que no es pot acceptar és
que organitzacions que no lluiten finalment surtin a la palestra com les bones
de la pel·lícula, les meravelloses que tot
ho resolen perquè si no fos per elles res
no tiraria endavant. Senyors, les entitats petites tenim molt a dir i fem molta
feina que mai no es reconeix. Ni tant
sols els qui poden gaudir dels avenços a
vegades ho reconeixen. Per això, aprofito aquest altaveu per dir que si votarem secretament aquestes eleccions és
perquè un grup de gent hi ha cregut i
defensat com una prioritat i ha lluitat
perquè s’aconsegueixi. L’ACIC i la plataforma Vot Accessible han aconseguit
una fita històrica! Han estat ells!
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