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REIVINDIQUEM LA PAU!!



LA FONT DE NEPTÚLA FONT DE NEPTÚLA FONT DE NEPTÚLA FONT DE NEPTÚLA FONT DE NEPTÚ - Malgrat que el valor arquitectònic de la Font de Neptú ha estat qüestionat
per part d’alguns estudiosos de la ciutat, sí que cal reconèixer que té un important valor històric.
Degut al migrat patrimoni –tant arquitectònic com històric– que té Manresa, des de la constitució de
l’A.VV., ara ja fa 28 anys, sempre s’ha vetllat per la seva rehabilitació.
En el decurs d’aquests anys, la desídia de l’Ajuntament en la conservació de la Font de Neptú ha
estat total, i sinó hagues estat per la insistència veïnal per tal d’aconseguir la seva restauració, avui
dia ja hauria desaparegut.
Ara encara resta pendent l’adequació del seu entorn per tal que tingui l’embelliment que li correspon.

 el barri en el temps
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Col.laboren:

PAU!!

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Bda. Saldes-PlaçaCatalunya
manifestem contundentment el nostre rebuig a l’agressió bèl.lica que el govern dels

EUA ha emprès envers el poble iraquià. I quan diem NO A LA GUERRA DE L’IRAQ
volem dir –també– NO A TOTES LES GUERRES!!

Ara una altra guerra ha començat i un nou crim contra la humanitat s’ha iniciat.
Aquesta guerra –com totes– és inhumana, immoral, miserable, il.legal, absurda,
estúpida... Novament milers de persones es convertiran en víctimes innocents dels
efectes destructius –de tot tipus– que la guerra sempre genera. Tota violència sempre
acaba generant més violència, més odi, més destrucció, més patiment, més mort...Les
guerres sempre acaben sense vencedors, perquè a les guerres tothom –d’una manera
o altra– en surt vençut.

Una vegada més, els poderosos interessos econòmics trepitjen sense escrúpols els
drets més elementals de les persones. Com sempre, al rerefons de tota guerra hi ha els
inconfessables interessos de domini econòmic, militar i polític.

Cal, doncs, rebel.lar-se pacíficament contra tot tipus de guerra, així com també
contra les actituds polítiques dels governants que ignoren el clam majoritari de la
població, que s’ha expressat reiteradament amb grans mobilitzacions de rebuig a la
guerra.

Els veïns i veïnes d’aquest barri –com tants veïns i veïnes del món– reivindiquem amb
força tot el que significa la paraula PAU. Creiem en la cultura de la pau, del diàleg, del
respecte, de la solidaritat, de la diversitat, i de l’entesa entre els diferents pobles. Encara
creiem que un altre món és possible !!

Des de l’A.VV. continuarem treballant i esmerçant els nostres esforços, dia darrera
dia, per aconseguir una veritable cultura de la PAU.

Tal com diu el poeta Miquel Martí Pol:

“la pau no és un cop de vent sobtat,
sinó la pedra en la qual cada dia

cal esculpir l’esforç de conquerir-la”
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  Informe Associació 

LOTERIA

Com cada any, durant el quart trimestre del 2002, la
junta de l’AVV va posar a la venda un cert nombre de

participacions de la Loteria de Nadal, el número escollit va
ser el 16.995, amb la il·lusió que sortís premiat i poder
alegrar els posseïdors d’alguna butlleta. Però aquest any no
hem tingut sort i haurem d’esperar una propera ocasió.

COL·LABORACIÓ AMPA

Per desitjar un Bon Nadal i un Pròsper any 2003, l’AVV
va col·laborar amb l’AMPA del Col·legi Sant Ignasi en

la Cantada de Nadales que van realitzar el passat 21 de
desembre del 2002 a la plaça Catalunya. Tots els assistents
a la cantada varen ser obsequiats amb coca i refrescos.

Què és el “col·laborador ambiental”?
És el ciutadà que es compromet a fer un seguiment dels

contenidors de “vidre”, “llaunes”, “plàstics”, “brics” i “ma-
tèria orgànica” del davant de casa seva i informar a
AMPANS amb quina freqüència s’omplen i quines
incidències hi ha.

DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA TREBALLADORA

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el passat 7
de març es va organitzar una petita celebració amb les

dones que participen en el curs d’alfabetització organitzat
per l’AVV, i obert a totes les dones del barri, on es va
practicar l’intercanvi cultural fent la xerrada, compartint un
te i ensenyant com es realitza el tatuatge de l’HENNA.

CURSETS

Com vàrem comentar en el passat butlletí, s’ha iniciat un
curs d’alfabetització i un altre d’aprenentatge de la

llengua per veïnes magribines del barri, els quals estan
obtenint una molt bona participació de dones.

Degut a la convivència que han obtingut alumnes i
professorat, es va programar amb l’Ajuntament, i actual-
ment ja s’està realitzant cada divendres a la tarda, un taller
de costura i altres activitats que les ajudin a desenvolupar-
se en la seva activitat quotidiana.

CANT CORAL

Des del passat mes de novembre, en col·laboració
amb l’Ajuntament, s’intenta crear una Coral formada

per veïns/es del Barri, la il·lusió de tirar endavant hi és, i
amb aquesta intenció alguns membres ja volien fer la
presentació en públic en la cantada de nadales organitzada
per l’AMPA del Col·legi Sant Ignasi, però no va poder ser i
la seva primera actuació està programada per al proper
divendres 25 d’abril.

 Des de l’Esquellot els desitgem una bona actuació i
engresquem tots als veïns a participar-hi.

SANITAT

Com tots sabeu, a causa de la nova reordenació de
l’assistència primària efectuada el passat mes de

gener, existeix un cert malestar entre els usuaris del CAP

CAMPANYA DE REIS

Des de fa uns quants anys l’AVV col·labora en la
campanya organitzada per Creu Roja Joventut i amb

l’objectiu que entre tots cap infant no quedi sense la seva
joguina i no deixi de creure en la nit màgica de Reis. La
nostra col·laboració d’enguany va ser: en la inscripció de la
mainada, en la recollida de joguines i en l’organització de
l’arribada del patge reial i en el lliurament de les joguines a
la mainada. Aquest any van ser lliurades joguines a 19
nens/es, el passat 5 de gener.

RECOLLIDA D’ALIMENTS

El passat 11 de ge-
ner, amb l’esperit

solidari de l’AVV, va-
mrealitzar una recollida
d’aliments per al poble
saharaui, A la recollida
es demanaven llenties,
arròs i sucre. Al nostre
entendre la resposta de
veïnat va ser positiva i es varen recollir 50 kg de sucre, 29
kg de llenties, 108 kg d’arròs i 11 kg de varis. Aquesta
recollida d’aliments va ser adjuntada a la recollida solidària
que es va fer a nivell de Catalunya.

RECOLLIDA SELECTIVA

El passat mes de març l’AVV i Ampans vàrem signar un
conveni amb el qual l’AVV es compromet a col·laborar

en la difusió del reciclatge a nivell de barri i promoure entre
els veïns la figura de “col·laborador ambiental”.
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  Informe Associació 

Lepant perquè les condicions assistencials han empitjorat.
I com a resposta a les declaracions realitzades pel Sr.

Gené, director de la Divisió d’Atenció Primària de l’Institut
Català de la Salut de la Generalitat, a Regió7 on afirmava
que el nombre d’usuaris i de la plantilla havia augmentat,
l’AVV ha realitzat un comunicat de premsa on afirma que el
nombre d’usuaris ha augmentat aproximadament al voltant
de 4.000, mentre que les noves incorporacions professio-
nals han consistit en una metgessa, una infermera i una
administrativa i, per tant, la relació entre “augment d’usuaris”
i “increment de plantilla” no és –en absolut– proporcional.
I per tant aquesta desproporció repercuteix negativament
en el servei.

PLA PARCIAL
On ens trobem?

El passat 14 de març es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC), l’aprovació del Pla Parcial del

Tossal del Cigalons per part de la comissió d’Urbanisme del
Departament de Política Territorial de la Generalitat, per
tant, seguint les accions legals oportunes, l’AVV ha presen-
tat un recurs de reposició i si el recurs de reposició no
prosperés l’AVV té la intenció de presentar-ne un altre al
contenciós administratiu. L’oposició al Pla parcial no sola-
ment se centra en el reivindicat pulmó verd, sinó també en
l’amplada de carrer Lepant, en l’edificació prevista i...

Campanya reivindicativa
Des del passat mes de febrer, l’AVV ha iniciat una nova

campanya de reivindicació del pulmó verd per a la zona de
Tossal dels Cigalons. L’entitat distribueix entre els veïns del
barri pancartes per col·locar als balcons. La voluntat de les
pancartes és la d’expressar que l’Ajuntament rectifiqui i
refaci el Pla Urbanístic del Tossal dels Cigalons.

Declaracions
En la roda de premsa feta per

l’Ajuntament després de l’aprovació
del Pla Parcial del Tossal del Ciga-
lons per part del departament de
Política Territorial de la Generalitat,
s’afirmava que el pulmó verd es
faria sense canviar la qualificació
d’equipament sanitari-educatiu
d’aquest espai. Això vol dir que
l’espai del “pulmó verd” sempre
estarà hipotecat, i en el moment
que algun nou Ajuntament hi vulgui

realitzar l’equipament
ho podrà fer sense opo-
sició. Per tant, des de
l’AVV demanem a
l’Ajuntament que can-
viï la qualificació d’a-
quest espai per mitjà
d’un Ple Municipal o
fent una modificació
del Pla General
d’Ordenació Urbana
encara que endarre-
reixi el desenvolupa-
ment del Pla 2 o 3 anys.
Si hem esperat 25
anys, què són 2 o 3
més.

ATUREM LA GUERRA

La Junta de l’AVV, quan es va crear la plataforma Aturem
la Guerra al Bages s’hi va adherir i ha participat en les

diferents mobilitzacions manifestant el seu rebuig a la
guerra. El passat dia 22 de març l’AVV va organitzar un acte
lúdic-reivindicatiu on tothom es va poder expressar amb
uns “tallers per a la Pau” on es demanava l’acabament de
la guerra contra l’Iraq i un rebuig a qualsevol de les guerres.

CAMINADES

De les caminades de l’últim diumenge de cada mes,
solament podem informar d’una, ja que la del mes de

desembre es va ajornar perquè s’esqueia entremig de les
festes de Nadal i Any Nou, i la del mes de febrer es va
anul.lar per la climatologia (pluja). El mes de febrer, els
participants a les caminades es van arribar a Can Brugué.
Aquesta caminada pot semblar reiterativa, però com que el
paratge és molt bonic i la finalitat de les caminades és
caminar i mantenir una convivència entre els participants,
el lloc on es va és secundari.
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  Sant Jordi 2003 

I per Sant Jordi... llibres contra la guerra!

Els llibres parlen d’aquells temes que més preocupen l’espècie humana i en aquests
moments una de les preocupacions més grans és la guerra. Per tant, no ens podem estar

de contribuir des d’aquest modest espai a estimular la lectura de llibres que parlen de la pau.

UN BON COSTUM. David Paloma.
Il.lustracions de Teresa Novoa. Barcelo-
na: Combel, 2002. (A partir dels 5 anys)

En Pau no està d’acord amb la guer-

Segurament que Bush i Saddam,
perdó: segurament que un marcià i un
monstre, els protagonistes d’aquest con-
te, no s’assemblen en res. Però segura-
ment que poden tenir més coses que els
uneixen que no pas que els separen. I
fins i tot poden arribar a ser amics. Per
què no?

PRIMI, QUATRE ESTRELLES. Josep
Vallverdú. Il.lustracions de Stefanie Pfeil.
Barcelona: La Galera, 2003 (Col. Gru-
mets, 152). (A partir dels 10 anys)

ra i farà tot el que podrà per aturar-la. Els
lectors joves captaran fàcilment la inten-
cionalitat de la història malgrat que les
intencions d’en Pau siguin bastant ingè-
nues. Cal parlar i negociar sempre per-
què cal evitar la guerra sempre...

ESTRANY, JO? Gabriela Rubio. Alfa-
guara/Grup Promotor, 2003. (Col. Pròxi-
ma parada). (A partir dels 5 anys).

L’any Verdaguer ha donat molt de si.
Un bon grapat d’especialistes ens han
permès assaborir de ben a prop l’obra
d’un dels poetes més grans que ha tingut
el país... I un dels especialistes en
Verdaguer el tenim ben a prop: és en
Joan Vilamala, professor manresà  però
fill de Folgueroles. L’Antologia que pre-
senta és una selecció d’una trentena de
textos en vers i en prosa, que repassen
l’obra extraordinària de mossèn Cinto
que permetrà, sens dubte, que els lec-
tors, sobretot joves, accedeixin a una de
les nostres grans figures literàries.

DANIEL I LES BRUIXES SALVATGES.
Gabriel Janer Manila. Alzira: Bromera,
2003. (Col.lecció “Espurna”, 61). (A par-
tir dels 14 anys)

Excel.lent narració i excel.lent his-
tòria d’amor... d’un pastor de cabres de
15 anys que ha estat condemnat a la
forca –un altre cop la violència!– però
que està disposat a morir si abans li
deixen escriure una carta a la dona que
estima. Fantàstic! Només Gabriel Janer
Manila és capaç de fer coses com aques-
tes. Uns quants mandataris n’haurien
d’aprendre.

És segur que no hi hauria tanta violència
si llegíssim històries com la que ens
acaba d’oferir Josep Vallverdú, que als
seus vuitanta anys continua escrivint
sobre personatges autèntics i divertits, a
moments ingenus però sempre fantàs-
tics que conviden a riure i a passar-ho bé,
amb pau i concòrdia.

ANTOLOGIA DE JACINT VERDA-
GUER. A cura de Joan Vilamala. Barce-
lona: Barcanova, 2002. (Col. “Antaviana
Jove”, 43). (A partir dels 12 anys)
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  Sant Jordi 2003 

FESTES DE SANT JORDI 2003
DIMECRES DIA 23 D’ABRIL

Durant tot el matí, a la plaça Catalunya

VENDA DE ROSES I LLIBRES
Des de les 10,30 fins a les 14 hores

DONACIÓ DE SANG
a càrrec del Banc de Sang de la Creu Roja de Manresa

De 5 a 7 de la tarda

VENDA DE LLIBRES DE 2a MÀ I PUNTS DE LLIBRE
a càrrec de la mainada de la biblioteca

DIVENDRES DIA 25 D’ABRIL

A les 20 hores, al Centre Cívic “Selves i Carner”

CONCERT DE CANÇONS POPULARS
a càrrec de la Coral de l’AVV i altres

DISSABTE DIA 26 D’ABRIL

A les 5 de la tarda, a la plaça Catalunya

ANIMACIÓ INFANTIL a càrrec d’Amadeu Rosell i Cia.

Tot seguit
XOCOLATADA

DIUMENGE DIA 27 D’ABRIL

A les 8 del matí, lloc de trobada: plaça Catalunya

CAMINADA POPULAR AL SANT CRIST DEL GUIX

DIMARTS DIA 29 D’ABRIL

A les 8 del vespre, al Centre Cívic “Selves i Carner”

TAULA RODONA-DEBAT
CAPS DE LLISTA ELECCIONS MUNICIPALS

ELS LLOPS DE LA LLUNA ROJA.
Josep-Francesc Delgado. Barcelona:
Empúries, 2002. (Col. “L’Odissea”, 130).
(A partir dels catorze anys)

AVV BARRIADA
SALDES-PL. CATALUNYA

Un altre cop la guerra: mentre arriben
les tropes franquistes al febrer de 1939,
els llops volten prop d’un poble del Ber-
guedà i assetgen la Maria i el seu gos.
Durant l’encalç la noia descobrirà com
són els llops i també com són els homes
i s’adonarà que els llops reals i els homes
de debò tenen poc a veure amb tot el que
li havien explicat fins aquell moment.
Sovint els homes i les dones no som pas
millors que els llops. Només cal mirar el
món. Bon Sant Jordi!

JOSEP MARIA ALOY

Col.labora:Organitza:
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  Col.laboració 

No ho tinc pas clar

S’acosten les eleccions pels diversos estaments i em
pregunto, ¿val la pena participar-hi, tot i saber-ne

l’obligació? ¿per votar a qui? Les nostres voluntats, ¿les
tindran en compte els polítics? ¿Compliran el que ens
venen?

Els discursos electorals són plens de promeses: abaixar
els impostos, millorar, fer, donar, aconseguir, lluitar, impul-
sar, etc, ja saben que moltes són falses, que una vegada
instal·lats no podran complir-les, però queden bé dir-les.
Ells faran el que els digui el partit i afavoriran a qui els ha
ajudat en la campanya electoral, i no faran pas el que és
millor per la ciutat o el país.

En una indústria, ¿quants currículums, masters, re-
ferències, títols, etc, demanarien als interessats en els llocs
de decisió del seu organigrama? En canvi, per un càrrec
polític cal, això sí, ser espavilat, estar afiliat en un partit,
submissió a la direcció –abans d’arribar a manar– tenir
presència, facilitat de paraula, aparentar, connectar amb la
gent...

Tots els polítics pregonen que entren en la política per
servir el país però, ¿quants fan declaració de béns d’ells i
de la família més pròxima, abans i després de deixar el
càrrec? Si tenen dedicació completa n’han de viure, però
crec que no per fer-se rics o per esperar un endoll fins a la
jubilació. ¿No són sospitoses les oposicions continuades a
les comissions d’investigació?

Diuen que la menys dolenta de les formes de ser
governats és la democràcia, però caldria afegir-hi: “si els
polítics miressin primer pel poble que pel partit”.

Les visites dels governants als pobles, les fan voltats del
seu seguici, aduladors, guies i fotògrafs sobre tot, fent-las
de barrera, defugint el contacte amb els que diuen el que
pensen sincerament. Es deixen portar més que interessar-
se per l’opinió dels administrats. Quant teatre han de
representar per seguir en el càrrec. A nivell local, ¿per què
hi ha divorci entre les Associacions de Veïns i els Ajunta-
ments? ¿És que els seus suggeriments no són raonables,
no són pel be del barri? No comprenc que no es puguin
entendre, que sempre els Ajuntaments vulguin fer preval-
dre els seus principis per sobre dels que trepitgen cada dia
el seu barri. ¿Serà que han de afavorir interessos aliens al
bé dels veïns? Igual a nivell autonòmic o estatal. El cuitadà
sols és utilitzat per aconseguir la poltrona.

¿El meu vot serà útil per millorar la comunitat i el país
o servirà per enlairar uns polítics, que creuen que estan per

Els polítics de torn
La gent gran de la ciutat de Manresa:
un tema conegut, però insuficientment denunciat

Sóc el fill d’una família de Manresa que té els pares
g r a n s .

Com saben alguns –i altres no en tenen ni idea– la gent
gran necessitada hauria de tenir els ajuts que els calen per
poder ser atesos una mica dignament, ja que han estat
pagant tota la vida la seguretat social. Cada dia estan més
mancats d’hospitals, llocs de rehabilitació i residències pels
sous que cobren.

Als polítics, els dic que haurien d’ajudar, per la part que
els pertoca, prioritàriament, les necessitats d’aquestes
persones grans i intentar que els ajuts per part de l’Ajuntament
i altres entitats donats als immigrants i altres persones
fossin també dirigits a fer un tipus de servei a les persones
grans, en creure jo que també tenen obligacions a fer.

Les persones grans que se sentin identificades amb
aquest tema, que tinguin en compte, a l’hora d’anar a votar,
les persones que facin realitats coses per a ells, com les
abans esmentades.

JOSEP ANTONI MAS

sobre del bé i del mal? Governar, gestionar, prendre
decisions no és gens fàcil, i menys aconseguir la satisfacció
de tothom, per això no crec en els que prometen i asseguren
amb lleugeresa. Igual que a les indústries els falta personal
capacitat, jo penso que a la política també. ¿No creieu que
la política necessita més ètica, independència, voluntat
d’escoltar i de servei humilitat i honradesa? ¿S’han pregun-
tat el perquè l’abstenció a votar augmenta?

¿Votar a qui? ¿O és que els arbres no em deixen veure
el bosc?

FRANCESC G. SOLER



9

  FFFFFundació Vicenç Fundació Vicenç Fundació Vicenç Fundació Vicenç Fundació Vicenç Ferrererrererrererrererrer

La ciutat de l’infinit: Anantapur
 Companyonia: Al principi de tenir relació amb la

F.V.F. em sentia molt sola, ja que no coneixia més persones
que com jo, hi col·laboressin. Un dia se’m va presentar
l’ocasió esperada. A la biblioteca del Casino  feien una
conferència i m’hi vaig presentar, ja que l’ocasió ho mereixia.
A la fi podria conèixer a més persones que s’interessaven
pel benestar de l’Índia. Al punt d’acabar la conferència,
vaig emprendre un diàleg amb una de les persones
responsables, la qual em va donar unes referències que em
varen anar molt bé. Des d’aleshores padrins i padrines hem
organitzat fires i tenim projectes en ment. Un dia del mes
de gener d’aquest any vaig anar a Barcelona, que és on hi
ha la central, per tractar uns assumptes, i
tot xerrant vam quedar que la pròxima
setmana hi aniria a treballar de volun-
tària per ajudar en una feina que en
aquells moments estava desbordada a
causa del programa O.T. (Padrinos para
el triunfo). Quan vaig sortir d’allà estava
molt contenta i vaig passar la setmana
molt il·lusionada. Tenia moltes ganes que
arribés el dia assenyalat per anar a les
oficines, ja que coneixeria tota mena de
detalls que ara encara desconeixia. Ho
esperava amb serenitat però també amb
una certa impaciència. Estava segura que
compartint aquesta tasca amb altres
persones amb els mateixos interessos, em
sentiria més satisfeta... Una vegada allà,
vaig poder comprovar la feina que hi
havia per fer. Vaig arxivar impresos i unir
nens i nenes amb els seus padrins-nes. Va
ésser una experiència molt agraïda que encara continuo
fent amb il·lusió. Les oficines de Barcelona sempre
estan obertes a qui hi vulgui col·laborar.

Història: Quan Vicenç Ferrer va arribar a Anantapur,
les perspectives dels habitants d’aquesta zona eren molt
desoladores. Amb la finalitat de crear solucions a les
múltiples problemàtiques de la comunitat rural d’Anantapur,
el 1969 decideix crear el Rural Development Trust (Consorci
de Desenvolupament Rural). Format per un equip local i
amb el suport de diferents organitzacions humanitàries,
RDT ha aconseguit, al llarg de més de 30 anys, millorar les
condicions de vida dels daltis i els grups tribals, a través
d’un ampli programa de desenvolupament integral.

El 1996 es crea a Espanya la Fundación Vicente Ferrer
per tal de donar un suport específic i constant a la feina de
RDT a l’Índia, garantint-li autonomia i continuïtat. La FVF-
RDT és una organització que creu fermament en les persones,
en la seva capacitat d’acció i en les seves possibilitats de
canvi. Dia a dia, des de l’Índia i des d’Espanya treballem per
a eradicar la pobresa extrema i les desigualtats socials de
la zona d’Anantapur.

La metodologia de treball està basada en la participació
activa de tota la comunitat a tots els àmbits. D’aquesta
manera, els habitants d’Anantapur, els beneficiaris directes
del programa, són a la vegada gestors i executors de cada
una de les situacions i projectes que es porten a terme.

La nostra experiència: La Fundació ofereix la
possibilitat de conèixer personalment l’obra de Vicenç
Ferrer, veure els projectes que s’hi fan, i com s’inverteixen
els diners.

A nosaltres, personalment, el que més il·lusió ens feia
era conèixer personalment Vicenç Ferrer, la seva família i
la Kawitha, que és la nena que tenim apadrinada; només de

pensar en la trobada ja ens venien les
llàgrimes als ulls.

El viatge va començar pel nord de
l’Índia: Delhi, Jaipur, Agra, Benarés... i
la veritat és que ens va impressionar
molt, no es poden explicar amb paraules
totes les sensacions i emocions que sents,
tot és ple de colors, olors, soroll, espiri-
tualitat etc... és com un impacte, on es
posen a prova tots els teus sentits.

No et deixa indiferent, és per enamo-
rar-te, o no tornar-hi mai més.

Però el que realment ens va enamorar
per sempre és la visita a la Fundació.
Després d’un llarg viatge amb autocar
des de Bangalore vam arribar a Ananta-
pur, al campament on la Fundació R.D.T
coordina totes les activitats.

A la Fundació es respira una pau i un
silenci que feia dies que tots necessitàvem.

Les emocions que vam sentir en l’estada a la Fundació
anaven en augment dia a dia, a mesura que coneixíem els
projectes i la gran tasca que s’està fent en benefici dels
intocables per fer la seva vida el més digna possible.

Les rebudes a tots els pobles que visitàvem eren
multitudinàries, molt festives, i els rituals de benvinguda i
la música de tambors no hi faltaven. Tothom et volia
saludar, tocar-te els peus en senyal de respecte i agraïment.

Aquest contacte amb la gent i l’alegria que expressaven
cap a nosaltres, sens dubte et deixava “tocat” i una forta
emoció i pau t’embolicava.

El llenguatge de la seva mirada i el seu sincer somriure
no ens va deixar indiferents en cap moment. Quanta
pobresa material i alhora quanta riquesa espiritual es
respirava en aquells moments.

Al marxar ens va quedar una forta enyorança, i un desig
molt gran de tornar.

 “TATA... TATA”... (ADÉU, ADÉU, ens deia tothom).

ÀNGELS I OLGA (Padrines de la fundació).



10

Justícia i Pau de Manresa

Justícia i Pau és una entitat d’inspiració cristia-
na, en la línia renovadora del Concili Vaticà II.

Actua a Catalunya des del 1968 i la seva finalitat
és la promoció i la defensa dels drets humans.

El grup de Justícia i Pau de Manresa neix l’any
1988 al voltant de la parròquia de l’Esperança de
la barriada Mion.

Participem en la reunió trimestral que convoca
Justícia i Pau de Barcelona, on assisteixen els
diferents grups d’arreu de Catalunya. Aquí
s’indiquen pistes d’actuació i possibles campanyes
a seguir. Cada grup, però, és autònom a l’hora de
decidir les seves activitats.

Som un col.lectiu de persones disposades a
treballar en els aspectes següents:

– El desenvolupament dels drets humans en
tots els seus àmbits: presoners de conscièn-
cia, tortura, pena de mort, pobles i cultures
oprimides.

– L’educació per a la pau i el respecte pel medi
ambient.

– La cooperació amb els països del Tercer Món,
per mitjà de projectes de desenvolupament.

Creiem que és una tasca fonamental sensibilit-
zar la nostra societat sobre les causes de les des-
igualtats que hi ha entre el Nord i el Sud, sense
oblidar, però, les situacions de marginació de vora
nostre. Aquesta tasca de sensibilització la realit-
zem a través de conferències, exposicions, dossiers
de treball per als alumnes, pòsters, calendaris
solidaris, o fent difusió de l’Agenda Llatinoameri-
cana.

Vam impulsar, coordinats amb Barcelona, la
campanya del 0’7% i la del Deute Extern, junta-
ment amb Càritas i Mans Unides. Ens vam fer ressò
d’alguns dels grans conflictes que van esclatar a la
dècada del 1990. L’any 1994, concretament, vàrem
organitzar una campanya sobre el conflicte de
Ruanda, juntament amb el grup Glykys d’Artés.

Encara que la sensibilització sigui prioritària,
també treballem des del 1995 en cooperació a
través de projectes de desenvolupament que tot
seguit esmentarem:

– Dotació de beques per a estudiants del Tercer
Món, a fi que els joves estudiïn en els seus
països d’origen i puguin contribuir al desen-
volupament dels seus pobles. Els estudiants
becats pertanyen al Chepén (Perú), Ruanda,
Camerun i Bambylor (Senegal). Les beques
es mantenen fins que acaben els estudis –de
tipus professional, universitari o de secun

dària–, sempre que en facin un bon aprofita-
ment. A canvi, els joves realitzen una tasca
social en la seva comunitat. En aquest mo-
ment tenim 17 estudiants becats.

– Projecte Colina Verde (Lima), consistent en
la reforestació d’un turó d’un barri de barra-
ques d’aquesta ciutat. El projecte va ser pro-
mogut i dut a terme per Fe y Alegría de Lima.

– Projecte de construcció d’un «vaixell-escola
per als pobles Karajà», impulsat per la Prela-
zia de Sao Félix d’Araguaia (Brasil).

– Construcció de la cuina i el menjador d’una
leproseria a Puri (Índia), de la qual és res-
ponsable el pare Marian Zelazek (Congrega-
ció del Verb Diví).

– Projecte «d’acolliment i de nutrició a Man-
hiça, Moçambic» , promogut per Justícia i
Pau de Moçambic i l’Escola Marista.

– Construcció d’una «casa d’acollida i sala
d’estudi a Yaoundé (Camerun), de la qual és
responsable Rosalie Ebié, de la Fraternitat de
Betània.

– Construcció d’un centre mèdic de primers
auxilis a Alto Molocue (Moçambic), impulsat
pel monestir del «Monte Rurupi».

Els projectes que hem impulsat sempre han
estat una proposta de col.lectius del Sud. Tenen
per objectiu promoure la dinamització i el desen-
volupament d’aquests pobles i, per tant, la iniciativa
i la responsabilitat de tirar-los endavant està en
ONGs o altres entitats autòctones. Un tret, doncs,
que els caracteritza és el seu arrelament a la
comunitat, que és la que en garantirà la seva
continuïtat. A més, cal afegir que aquests projectes
parteixen de les necessitats reals, estan elaborats
per persones que coneixen les realitats concretes i
s’amotllen, respecten i potencien l’entorn cultural
indígena. En una paraula, han nascut d’ells, estan
fets amb la seva mentalitat i no creen dependència.

Justícia i Pau ha presentat els projectes al Con-
sell Municipal de Solidaritat de Manresa –des del
1995–, com altres entitats, i en alguna ocasió
també al Fons Català de Cooperació i al Fisc
(Companyia de Maria) per tal d’obtenir-ne sub-
vencions.

Una vegada realitzats els projectes, les contra-
parts han d’elaborar un informe de justificació en
el qual s’ha de detallar la descripció de les activitats
i/o obres fetes i s’hi han adjuntar les factures i unes
fotografies que mostrin el seu procés de realitza-
ció. Aquests informes els presentem a les adminis-
tracions o organismes que ens han recolzat
econòmicament.

  Justícia i PJustícia i PJustícia i PJustícia i PJustícia i Pauauauauau
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L’Assoumou,
un estudiant que
rep una beca de
Justícia i Pau, fa
classes
de repàs als nens/
es de primària del
barri de Yaoundé,
on s’està construint
el Casal d’acollida
subvencionat
pel Consell de
Solidaritat de Manresa.

Obres de construcció
de la casa d’acollida

 i sala de classe a
Yaoundé (Camerun).

Un dels projectes
al qual Justícia i Pau

ha donat suport.

Sols afegir que vam formar part de la Coordina-
dora d’ONGs que es va crear el 1992, amb seu a la
Font dels Capellans de Manresa i que, tres anys
després, donaria lloc al Consell Municipal de
Solidaritat de Manresa, del qual també formem
part.

Per qualsevol informació o col.laboració adre-
ceu-vos al grup local de Justícia i Pau (c.Sèquia,
29. Manresa - Tel. 93 873 15 19).

JUSTÍCIA I PAU DE MANRESA
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Sàhara: Historia d’un poble a l’oblit

Fa 28 anys, el poble sahrauí,
va haver de marxar del seu país,

el Sàhara Occidental, després que el
govern espanyol, l’any 1975, cedís el
territori al Marroc i Mauritània.

Des d’aleshores, gairebé 165.000
sahrauís viuen en camps de refugiats
a Hamada de Tindouf, al sud d’Algèria
–allà on res no creix– una part
inhòspita i molt dura del desert del
Sàhara, amb temperatures superiors
als 50ºC a l’estiu, i molt baixes a les
nits d’hivern, i que quan bufa el siroco
fa que la sorra es transformi en dards.

Als campaments el poble sahrauí
està organitzat en quatre Wilayes (pro-
víncies), separades entre si per dis-
tàncies considerables i que duen els
noms de les principals ciutats del
Sàhara: l’Aaiun, Auserd, Dajla i Sma-
ra.

Viuen en Haimes (tendes) i en
petites construccions d’adob, no
disposen de llum elèctrica ni d’aigua

corrent, i depenen de la solidaritat in-
ternacional per tenir les coses més
bàsiques, com medicaments, aliments,
material escolar i roba.

Tot i la duresa en què viuen, aquest
poble ha estat capaç de sobreviure i
organitzar-se. Tots els nens i nenes estan
escolaritzats.

La sanitat, malgrat l’ajut humanitari,
és molt precària, ja que moltes vegades
hi ha mancança dels medicaments més
bàsics.

La solució a aquests problemes no
sembla que estigui massa a prop, ja que
ara encara estan pendents que se celebri
el Referèndum d’Autodeterminació que
els permeti decidir, lliurement el futur
del seu país.

Manresa amb el Sahara

  Manresa amb el SàharaManresa amb el SàharaManresa amb el SàharaManresa amb el SàharaManresa amb el Sàhara
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  Col.laboració 

Ens ho veiem tot?

Per molt estrany que pugui sem-
blar encara hi ha gent que tenim

l’estrany costum, o el mal vici,
d’escoltar allò que diuen els altres, fer-
ne cas i mirar d’entendre-ho. Amb el
fenomen hi va lligada una qüestió de
sensibilitat i, per aquest motiu passa,
de tant en tant, que alguna expressió
o manera de dir ens sobta desagrada-
blement i provoca un mal d’orelles
irresistible; altres vegades, la cosa va
més enllà del malestar físic i remou
alguna cosa de més endins. Un exem-
ple recent del darrer cas el tenim en
l’ús de “ens veiem” com a forma de
comiat.

Si l’interpretem literalment és una
redundància. Quan dues o més perso-
nes ens trobem davant per davant és
prou evident que “ens veiem”, tant
que no cal dir-ho; es podria admetre
en forma interrogativa en el cas que
dubtéssim del funcionament dels nos-
tres ulls. Però com que el sentit amb
què ara es fa servir és el de l’expressió
del desig que la cosa es repeteixi o
s’esdevingui, l’ús del present és incor-
recte per referir-se al futur. El curiós
del cas és que fins ara els catalans ho
havíem dit bé: “ja ens veurem” o “a
reveure” . En el cas que es tractés
només d’un joc, d’una d’aquelles ex-
centricitats lingüístiques que algú es
treu del cap per fer-se notar, s’exhibei-

ser inconscient, d’allò que se’n diu
“ment de colonitzat” o “tenir l’ànima
d’esclau”.

No tinc informació precisa per sa-
ber-ho del cert, però considero molt
possible, ja que lamentablement en
podríem adduir molts altres casos,
que en aquesta escampadissa tan la-
mentable hi tingui molt a veure algun,
o alguns, d’aquells virus amb influència
mediàtica que s’omplen la bossa a
base de treballar per a la consolidació,
amb mètodes subliminals, d’un pro-
cés de substitució lingüística. En som
conscients, o en som còmplices? Per
això acabo repetint la pregunta: Ens
ho veiem tot?

LLUÍS CALDERER

xen una temporada i tal com han
vingut se’n van, no caldria ni parlar-
ne. Però aquest cas concret és més
insidiós, perquè aquest canvi de sentit
no és sinó una traslació, o inoculació
literal del “nos vemos” dels castellans.
I és que en l’ús social de les llengües,
això respon indefectiblement al fet de
posar en joc un mecanisme de domini
que només funciona realment si qui
s’hi deixa entrampar és víctima, pot-
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  Informe Associació 

Com ja ve sent habitual en el mal estil de fer política per
part de l’alcalde Sr. Valls, fa uns dies va anunciar a

través dels mitjans de comunicació, amb “bombo i plate-
rets”, que cedia a les peticions de l’A.VV. respecte al tan
reivindicat “parc central” del barri. La veritat de tot plegat és
que s’acosten les eleccions municipals i alguns polítics
comencen a posar-se nerviosos per por a perdre la seva
ben remunerada poltrona. Ara que ja s’ha obert la “veda”
per a la cacera del vot, s’inicia el període de les “promeses
electorals”. El cert és que les seves promeses verbals es
contradiuen totalment amb el que realment està aprovat,
tant per part de l’Ajuntament com per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona. Amb l’habitual demagògia, el
“trident” prepotent –Valls, García, Perramon– pretén amagar
la veritable problemàtica de fons del Pla Parcial: un projecte
urbanístic que ens obliga a denunciar –una vegada més–
que és un veritable “bunyol” amb una repercussió totalment
negativa per als interessos socials del barri.

I el Sr. Valls ho va aprovar tot rebutjant sistemàticament
les al·legacions i els informes tècnics-jurídics presentats
per aquesta A.VV. I ho va fer tot ignorant les més de 1.000
signatures dels veïns i veïnes d’aquest barri –recollides en
un mes– i que recolzaven les propostes de l’AVV.

Les promeses verbals de l’alcalde Sr. Valls no ens les
creiem, perquè ja ens ha ensarronat en altres ocasions; és
per això que l’A.VV. li demana que qualsevol modificació

del Pla Parcial sigui aprovada en sessió de Ple Municipal i
posteriorment ratificada per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona.

L’alcalde Sr. Valls, amb un insultant menyspreu, no es
digna a contestar –ni per educació– els informes i instàncies
que li fa arribar aquesta A.VV. El Sr. Valls –i el seu equip de
govern–, a que tant li agrada parlar de “participació ciuta-
dana”, fins i tot ens ha negat la possibilitat d’efectuar un
“referèndum-consulta” al barri per tal que els veïns i veïnes
puguin expressar lliurement, i democràticament, la seva
opinió entorn al polèmic projecte de Pla Parcial. Cal dir que
la possibilitat d’efectuar una consulta popular està contem-
plada en el Reglament de Participació Ciutadana aprovat
per qui governa avui a l’Ajuntament de Manresa.

Els incompliments electorals i la deficient gestió política
són una realitat tal com es pot comprovar. Valgui com a
mostra l’exposició gràfica que amb el nom de “El barri que
no / que sí volem” organitzada per l’A.VV. pot visitar-se al
Centre Cívic “Selves i Carner” fins a finals d’aquest mes
d’abril.

Per tal que pugueu extreure’n les degudes conclusions,
de la veritable “voluntat política” de l’alcalde Sr.Valls, us
invitem a què llegiu amb atenció el darrer escrit que li vam
adreçar i que reproduïm a la pàgina següent. Aquesta
A.VV. li va fer arribar l’escrit ja fa un parell de mesos… i
tampoc ha contestat!!!

Un nou “farol”

de l’alcalde Valls
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  Informe Associació 

Manresa, a 18 de febrer 2003

Sr. Jordi Valls i Riera
Alcalde de Manresa

Senyor alcalde,
Amb data 5 de febrer hem rebut el seu escrit del dia 30 de gener. En la reunió de junta directiva celebrada avui
dia 18 de febrer, després de llegir i valorar el seu escrit, s’ha acordat donar-li la següent contestació:
1er.- Una vegada més volem manifestar-li la decepció d’aquesta junta directiva pel que respecta a la seva
reiterativa i incomprensible actuació. Li demanem que com a Alcalde sigui més respectuós i més formal amb els
ciutadans/es, i com a polític que sigui més coherent i conseqüent amb la ideologia que diu representar.
2on.- En referència als compromisos que vostè planteja en el seu escrit li hem de manifestar la nostra
desconfiança, ja que el seu estil de governar i degut precisament als compromisos adquirits amb aquesta A.VV.
i no complerts, li han fet perdre tota credibilitat. Per tant, li demanem que les seves propostes siguin aprovades
en sessió de Ple Municipal i posteriorment ratificades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
3er.- Si realment vostè té la voluntat d’atendre les peticions dels veïns –tal com manifesta en el seu escrit– li
demanem que contesti la instància tècnica-jurídica que aquesta A.VV. li va presentar el dia 28 de juny del 2002.
Resposta que ja li hem reclamat en diversos escrits (6-7-2002 i 20-8-2002), sense èxit.
4rt.- Si realment vostè té la voluntat d’atendre les peticions dels veïns –tal com manifesta en el seu escrit– li
demanem que contesti la nostra sol·licitud presentada el 9-10-2002 referent a la convocatòria de referèndum,
acollint-nos al Reglament de Participació Ciutadana aprovat per vostè.
5è.- Si realment vostè té la voluntat d’atendre les peticions dels veïns –tal com manifesta en el seu escrit– li
demanem que ens faci arribar còpia del projecte de millora de l’entorn del pavelló del Pujolet. Petició reclamada
en diversos escrits (6-7-2002 i 20-8-2002), sense èxit.
6è.- Si realment vostè té la voluntat d’atendre les peticions dels veïns –tal com manifesta en el seu escrit– li
demanem que ens contesti la instància presentada el 16-11-2002 mitjançant la qual li sol·licitàvem permís per
col·locar les pancartes que vostè –amb una actitud rebutjable d’atemptat a la llibertat d’expressió– va fer
retirar.
7è.- Si realment vostè té la voluntat d’atendre les peticions dels veïns –tal com manifesta en el seu escrit– li
demanem que atengui les sol·licituds efectuades en diverses ocasions per aquesta A.VV. referents a: l’agença-
ment del “minúscul verd” que disposa el barri; l’ampliació de l’escenari de la Plaça Catalunya i la millora de la seva
instal·lació elèctrica; una adequada inversió cultural i altres millores del Centre Cívic; fer respectar els passos
de vianants, sempre envaïts per vehicles; veure més sovint el que ara s’anomena “policia de proximitat”, etc. etc.…
8è.- Aprofitem l’avinentesa per recordar-li que amb el pagament dels nostres impostos contribuïm a pagar-li el
seu sou. Per tant, entra dins del seu sou, el ser més respectuós i eficaç amb les inquietuds de la ciutadania.
Una vegada vostè aporti solucions efectives a les inquietuds dels veïns i veïnes d’aquest barri, aleshores
començarem a creure en la seva voluntat política pel que respecta a la democràcia participativa.

Atentament,

La Junta Directiva
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  Divulgació 

La recollida selectiva de paper, vidre i envasos
a la barriada Saldes-Plaça Catalunya

Què és la recollida selectiva?

La recollida selectiva consisteix en la classificació dels
diferents residus segons la seva composició en origen,

per tal que puguin ser reciclats o tractats correctament. Els
ciutadans som els que fem la separació de residus a casa.
D’aquesta manera, com que els materials no es barregen
entre ells, no es deterioren ni s’embruten i, per tant, el
reciclatge esdevé més senzill. Els motius pels quals cal fer
reciclatge són els següents:

– Reduïm el volum d’escombraries que van a parar a
l’abocador.

– Reduïm el consum de primeres matèries, aigua i
energia.

– Reduïm el consum de recursos naturals.
– Disminuïm la contaminació atmosfèrica i de les

aigües.
– Protegim l’entorn.

Com funciona
la recollida selectiva al nostre Barri?

Des de fa aproximadament un any, AMPANS és qui fa
la recollida selectiva a tot el Bages.

Per tal de mantenir els contenidors del barri nets,
actualment s’està fent la recollida seguint les següents
freqüències: 3 cops a la setmana de paper, 2 cops a la
setmana d’envasos i una vegada cada 15 dies de vidre. A
més, cada vegada que un ciutadà truca per avisar que un

contenidor és ple, la concessionària fa una recollida especial
per solucionar el problema.

Un cop recollits, els residus es traslladen a la planta de
transferència d’AMPANS, des d’on són portats a les diver-
ses plantes de tractament; el paper es porta a Castellbisbal,
el vidre al Prat de Llobregat i els envasos a la Planta de
Triatge de Berga. Cada vegada que es recull un contenidor,
se’n registra el pes. Així doncs, es coneix el rendiment de
tots els contenidors del barri. Això permet ajustar freqüèn-
cies,  millorar la distribució de les àrees d’aportació, conèixer
quins són els contenidors que es desborden...

Podeu consultar tota aquesta informació a la pàgina
web de la recollida selectiva: http://ampans.es/selectiva

Què podem fer per col·laborar
en la recollida selectiva al barri?

– Separar els residus a casa i portar cada residu al seu
contenidor (el blau per al paper, el verd per al vidre
i el groc per als envasos).

– Deixar sempre el material a dins del contenidor.
Plegar les caixes i xafar els envasos abans de
llençar-los.

– Trucar a AMPANS quan hi hagi un contenidor ple,
cremat, tombat... El telèfon d’atenció al ciutadà és el
901.505.901.

En l’inici de la concessió ja ens vam comprometre a
augmentar freqüències per tal d’evitar els desbordaments.
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  Divulgació 

AMPANS I LA RECOLLIDA SELECTIVA
Una de les millores més importants que hem introduït en

la prestació del servei es basa en la utilització de sistemes
informàtics per al control de la informació.

Cada camió disposa d’un complex sistema electrònic
que permet, via telefonia mòbil, enviar les dades de localit-
zació i pes del contenidor que s’està recollint a la central
d’AMPANS. Com que prèviament s’ha fet un inventari de
tots els contenidors existents al Bages i se’n coneix la
posició geogràfica exacta, podem associar el contenidor
recollit al seu homònim en una base de dades i així
emmagatzemar un històric de recollides per cada conteni-
dor.

Això ens permetrà, a la llarga, disposar de prou dades
per saber quins contenidors s’omplen més i quins no
s’utilitzen i, per tant, podrem modificar la localització dels
contenidors dins del municipi i optimitzar les rutes, aug-
mentant la freqüència  de recollida en aquells municipis que
ho necessitin o disminuint-la en llocs on no sigui necessària
la freqüència actual.

A més, el conductor també pot introduir en un “display”
qualsevol incidència que es trobi a l’hora de buidar
el contenidor (per exemple: no s’ha pogut buidar
el contenidor perquè hi havia un cotxe a
davant; el contenidor d’envasos està des-
bordat...).

Aquesta informació serveix com a
sistema d’inspecció periòdic i permet
actuar abans que es produeixi el desbor-
dament. També serveix per localitzar
contenidors conflictius que s’omplen més
ràpid que els de la resta del municipi o
actuacions incíviques de ciutadans que
deixen el material fora del contenidor.

Una altra de les innovacions que hem
introduït és la possibilitat que tots els ciutadans

puguem participar activament en el servei de la recollida
selectiva.

Per facilitar la comunicació entre AMPANS i el ciutadà
hem etiquetat tots els contenidors de la comarca amb un
número de telèfon (901.505.901) on tots els ciutadans
podrem trucar per fer qualsevol comentari relacionat amb
el servei: problemes de desbordaments de contenidors,
bretolades, mala ubicació de contenidors....

També hem creat la figura del col·laborador ambiental.
El Col·laborador pot ser qualsevol persona o associació
amb consciència ambiental que es comprometi a informar
a AMPANS de l’estat de les àrees on diposita els residus,
o bé d’aquelles on passa freqüentment (contenidors des-
bordats, bruts, pintats...) i també  sobre altres incidències
del servei (la recollida genera embussos de trànsit, hi ha
una botiga que sempre deixa els cartrons fora del conteni-
dor...).

Qualsevol de vosaltres pot ser-ho. Només cal que ens
comuniqueu que voleu ser col·laboradors i de quines àrees
us voleu fer càrrec. Us farem signar un manifest de
comportament ecològic i ràpidament us entrarem a la
nostra base de dades. Per informar-nos podeu enviar-nos

un “mail” o trucar directament al despatx de medi
ambient.

Tot el sistema de recollida anirà
acompanyat també d’una important cam-
panya de sensibilització dirigida al ciuta-
dà, per intentar fomentar bons hàbits de
minimització, reciclatge i civisme a l’hora
de fer les aportacions als contenidors de
recollida selectiva.

Hem estructurat la campanya en tres
blocs fonamentals. Un primer que vam

posar en marxa a l’inici del servei, en què
vam informar el ciutadà de tots els canvis

que es produirien amb el canvi de conces-
sionària.

El segon bloc, que pràcticament es va solapar al
primer, anava dirigit especialment a conscienciar el ciutadà
sobre la generació de residus durant les festes de Nadal. La
campanya va anar dirigida especialment al consum res-
ponsable durant el Nadal i a la correcta aportació dels
materials en els contenidors.

Finalment, es té pensat fer una campanya molt més
extensa de sensibilització ambiental, amb informació via
carta a tots els ciutadans i una extensa sèrie d’actuacions
d’educació ambiental al carrer, que vol arribar a tots els
ciutadans de la comarca.
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  Col.laboració 

Donació d’òrgans

Quan algunes persones m’expliquen que han donat els
seus ÒRGANS a la ciència mèdica per BENEFICI d’unes

altres que les puguin necessitar en un futur, em sento contenta
de veure aquest GEST DE SOLIDARITAT, però al mateix
temps també em faig sempre aquesta pregunta: ¿Realment,
quantes d’elles s’estan cuidant físicament per obtenir, en un
futur pròxim o llunyà, uns BONS RESULTATS? Jo penso que
la seva primera resposta surt d’un cor sa i amorós que DESITJA
que altres persones, en un moment determinat de la seva vida,
es puguin BENEFICIAR d’uns òrgans que els  permetin restablir
la seva SALUT el dia que ella es mori.

El que penso, per si a algú li pot servir, és que en primer lloc
crec que no es pot ser IMPULSIU pel sol fet de voler AJUDAR
si abans no hi ha una reflexió totalment conscient del que es va
a FER. Algunes persones es fan donants dels seus òrgans
perquè quan elles deixin aquest món facin un BON SERVEI a
unes altres que els puguin necessitar, però al mateix temps
continuen d’una manera INCONSCIENT, ingereixen en el seu
cos tota classe de tòxics que poden ser molt diversos:  TÀBAC,
GREIXOS, ALCOHOL, FREGITS... No podem ajudar els
altres si pensem i actuem d’una forma irreflexiva. Volem
contribuir a fer el millor BÉ POSSIBLE a la nostra societat, però
per altra banda també ens PERJUDIQUEM nosaltres mateixos
al mateix temps. Crec sincerament en la PRUDÈNCIA i LA
DISCIPLINA per tal que el bon DESIG que puguem tenir sigui
un ÈXIT.

No podem ésser IMPULSIUS per molt bona voluntat que
puguem tenir en AJUDAR altres persones, sense pensar en les
conseqüències que d’aquest FET es puguin originar, ja que els
nostres òrgans no serviran de res quan deixem aquest món, si
no ens hem cuidat i alimentat de forma amorosa i amb productes
sans durant la nostra vida. La majoria de les vegades no es
pensa massa, ja que no estem acostumats a la introspecció,
VIRTUT que fóra important cultivar en el dia a dia a fi d’arribar
a tenir una PERSPECTIVA més SIGNIFICATIVA que ens faci

DISTINGIR entre el que és BO i el que és EQUIVOCAT, per
aconseguir al final un CONEIXEMENT i una forma d’entendre
les coses que sigui més profunda i clara per saber què és
MILLOR per a nosaltres i també per a les persones que puguin
necessitar aquest SERVEI. Per això és convenient que
aprenguem a ESTIMAR-NOS i a RESPECTAR-NOS molt més
del que FEM. Hem de treballar la CONSTÀNCIA amb nosaltres
mateixos per arribar a tenir una confiança i seguretat més
plenes per tal que aquesta solidaritat pugui arribar a ser molt
més FIABLE I GARANTIDA, ja que si no és així, els nostres
DESITJOS podrien ésser FRUSTRATS. És important, i per
tant molt necessari, el nostre BENESTAR FÍSIC abans de fer
res productiu per altres éssers humans. S’ha d’intentar tenir tots
els òrgans en bon funcionament, principalment els que són més
importants com poden ser EL COR, ELS PULMONS, EL
FETGE, EL PÀNCREES, ELS RONYONS I ELS ULLS, a fi
que arribin a ser el més ÚTILS POSSIBLE. La donació d’òrgans
és un ACTE DE GRAN GENEROSITAT sempre que es faci de
forma totalment DESINTERESSADA, però sí que cal esforçar-
se per pensar i arribar al fons de la consciència per OBSERVAR
i PREGUNTAR-SE com estem realment actuant amb el nostre
COS i, per tant, amb la nostra SALUT? Si la nostra intenció és
la d’AJUDAR a la MILLORA FÍSICA de persones necessitades
en moments CRÍTICS de la seva vida, siguin de família o no,
tenim el deure d’una GRAN RESPONSABILITAT, i per això,
hem de cultivar L’AUTODISCIPLINA a fi de tenir un MILLOR
CONTROL davant certes TENDÈNCIES que poden ésser
PERJUDICIALS per a la salut de tots i totes.

Si es vol fer aquesta GRAN i NOBLE OBRA s’ha d’estar
DISPOSAT a voler estar ATENT, PENSAR i REFLEXIONAR
que els resultats han d’ésser en BENEFICI DE MOLTS ÉS-
SERS HUMANS i per participar-hi s’ha d’estar PREPARAT.

Podria ésser també un bon motiu de REFLEXIÓ prendre
consciència de la donació d’òrgans en VIDA, com en els casos
dels RONYONS, ja que si la persona donant es cuida, es pot
viure BÉ amb un de sol.

Segons la meva opinió, tot el cos és el resultat de la nostra
personalitat i temperament. El que jo crec és que hi hauria
d’haver, perquè tot surti a la PERFECCIÓ, una semblança
entre la persona que DÓNA i la que REP (a nivell PSICOLÒGIC
i també GENÈRICAMENT). Si no és així, l’afinitat pot ser un
REBUIG que es demostrarà de forma immediata, o amb el pas
del temps. Per tant, seria molt beneficiós que poguéssim
conèixer en vida la persona a qui donar els nostres òrgans per
fer realment un treball més COMPLET I HARMÒNIC, però això
avui dia encara no és possible; en la majoria dels casos, per
tant, hem i haurem de continuar confiant en la ciència mèdica.

És humà i solidari ésser COMPASSIU, però és més útil
treballar abans la COMPRENSIÓ a fi d’ésser persones més
OBSERVADORES en la nostra manera de pensar, i així
entendre d’una manera més SERENA l’autèntic significat de la
COMPASSIÓ, ja que d’aquesta manera la donació d’òrgans
podrà ésser d’una efectivitat més AMPLIA.

OLGA PORTA PUIGDELLÍVOL


