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E d i t o r i a l

P a í s

Diputació
de Girona

Primers de juny: llegim al diari que en el darrer mes hi ha hagut casos 
de vaca boja en dues granges de les comarques gironines; una notícia 
petita, amb tipografia menor i desapercebuda per la majoria dels lectors. 
Hem buscat la notícia en altres mitjans durant una setmana i ni rastre. 
Una altra, amagada en un racó de diari, ens feia saber en les mateixes 
setmanes que la grip aviària havia ocasionat tres morts al sud-est asiàtic 
i que se sospitava que per primera vegada es podia haver encomanat 
de persona a persona. Ningú no n’ha fet el mínim comentari; als noti-
ciaris televisius ni tan sols s’ha dit. I ens preguntem: Com és que una 
epidèmia a Anglaterra i França va produir una davallada espectacular 
en la producció i el consum de boví i ara que en tenim casos a prop de 
casa ningú no en fa cas? Com és que fa unes setmanes es produïen 
milers de consultes als metges sobre la grip aviària i ara és com si no 
existís? La resposta no és fàcil, però arribem a la conclusió que en les 
notícies s’actua de manera compulsiva, com també per influència de la 
propaganda o de la moda.

Diuen que qui té la informació té el poder, però potser seria més encertat 
de dir que la informació fa servir el poder com més li convé i gairebé 
sempre amb beneficis econòmics inconfessables de multinacionals 
vinculades als qui manen. Ara toca parlar de terrorisme internacional, 
talibans i aiatol·làs, i paguem la benzina al doble de preu que fa deu 
anys. Qui en treu benefici?

Però això que passa a gran escala s’esdevé també en l’àmbit més local. 
Què passa amb els nitrats a l’Empordà, que varen omplir les portades 
dels nostres diaris fa pocs anys? Algú sap d’alguna planta de tracta-
ment de purins nova?, o d’alguna clausura massiva de granges? Ja no 
se’n parla..., ja no hi ha problema, i, com fa la dita, «qui dia passa any 
empeny».

Tant és així, que hem acabat per tenir un concepte de la realitat ben 
esbiaixat i combreguem amb rodes de molí per lloar unes beatífiques 
intencions de les nostres autoritats, que ens fan l’ullet, quan els convé, 
amb un Pla director de l’Empordà o, més recentment, amb l’Agenda 21, 
mentre hi ha municipis veïns nostres que han exhaurit en quatre o cinc 
anys les previsions de sòl urbanitzable per als propers vint-i-cinc.

Agafeu la bicicleta i aneu a fer un volt de quinze o vint quilòmetres entorn 
de Verges: veureu la «bondat» i la «sostenibilitat» que ens proposen 
en forma de projectes urbanístics, plans industrials, etc. I encara bo!, 
perquè ara ja no toca parlar de la carretera...




