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Iñigo
Urkullu.

� José Luis Rodríguez
Zapatero, presidente del
Gobierno: «A pesar de las
críticas, quiero que sepáis
que me siento feminista».

� Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad

de Madrid: «El aborto no es
un derecho, es un fracaso
personal».

� Jaime Mayor Oreja,
candidato del PP a las
elecciones europeas: «El
presidente Camps es una

persona íntegra. No tengo
ninguna duda».

� Iñigo Urkullu, presidente del
PNV: «Nos parece
arrogante que alguien que
no ha ganado nos perdone
la vida».

La tribuna

Tres en raya
 � ¿Se debería revisar el sistema de contratos y subvenciones públicas para evitar dar una imagen de ‘amiguismo’?

Hay que eliminar sospechas
Jordi Ribera

a mujer del César no sólo tiene que ser honrada
también debe parecerlo dice el refrán. Una senten-
cia que incumple reiteradamente la Administración

puesto que las adjudicaciones a Paleartica y a Whitwell
quizás sean legales, pero éticamente son más que repro-
chables. Si se quiere otorgar a las instituciones una credi-
bilidad que cada día es menor, hay que encontrar una so-
lución. La gente de a pie no entiende ni estas contratacio-
nes ni ver a tantos familiares en las mismas instituciones.

Más transparencia
Jordi González

a verdad es que son muchas las adjudicaciones que em-
piezan a oler ‘amiguismo’, y algo se tiene que hacer para
evitar que el ciudadano se lleve la percepción de que

unos pocos se están repartiendo el botín. Lo primero, que las ad-
judicaciones y subvenciones sean más transparentes, con unas
bases claras y cuanto menos se concedan ‘a dedo’ mejor. Y sobre
todo que se puedan presentar todas las empresas que así lo
quieran. Sean de cuñados, ex conselleras o de cualquier otra per-
sona. Y que se la concedan al que ha presentado la mejor oferta.

¿Serviría de algo?
Pedro Flores

s curioso ver como las personas que denunciaron las
irregularidades del anterior Govern balear caen poco
a poco en errores similares a los que cometieron sus

predecesores. El ‘amiguismo’ se ha instalado en Menorca y
si nadie hace algo corre el riesgo de empadronarse aquí.
Aunque pueda entrar dentro de los límites de la legalidad,
es cuanto menos sospechoso que cada día aparezcan más
familiares vinculados a subvenciones institucionales. ¿Qué
si queremos un cambio? Yo también tengo un cuñado.

El PP i la TDT
ivendres, 6 de
març. Tot el matí
don voltes a un di-
lema domèstic:

¿hem de llevar el descodi-
ficador i impedir la recep-
ció digital de les cadenes
de televisió fins que no si-
gui imprescindible, o no?

Hores d’ara, el Disney Chanel ens ha
guanyat la batalla. Ja podem llegir lli-
bres de pedagogia i de consells als pares,
que no hi ha res a fer. Abans d’admetre-
ho, almenys fins que no sigui inevitable
(que ho és), eliminarem el cavall de
Troia que ha entrat a casa en forma de
descodificador. De retorn a casa, escolt
un conseller del PP per la ràdio del
cotxe. És en Pedro Hernández i explica
que ha presentat una moció perquè el
Consell Insular compri l’aparellet del
dimoni a tots els menorquins en situació
de pobresa. Supòs que ell deu tenir tam-
bé un aparellet per a mesurar el que de-
nomina situació de pobresa. Afirma, no
obstant, que el seu propòsit era que el
Consell regalés un descodificador a totes
les llars de Menorca. Faig nombres:
40.000 llars a 60 euros són 2.500.000 eu-
ros. Després parlarem de polítiques
d’austeritat. De cop i volta, la recepció
de la televisió s’ha convertit en un ele-
ment vital bàsic, com l’oli i el pa, i ha de
ser subvencionat pels poders públics.
No puc negar que la proposta no sigui
populista. ¿Qui diu que no vol una cosa
que li regalen? Però tampoc no puc ne-
gar que la proposta ens informa del
punt on ha arribat la intel·ligència hu-
mana. En un país que no estan cobertes
les necessitats socials bàsiques, en un
país que encara fa falta invertir molt en
benestar social, sanitat i educació, se-
ríem capaços de dir que la recepció de la
televisió és una necessitat bàsica? Supòs
que hi haurà seny. No m’imagin en Marc
Pons, casa per casa, regalant armes indi-
vidualitzadores que tenen com a missió
acabar amb la plaça i el carrer com a lloc
de vida.

Josep
Portella Coll
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En el Dia Internacional de la Dona
alut! L’endemà
del Día Interna-
cional de la Do-
na (o de la dona
treballadora, que

és el mateix), salut i edu-
cació: vet aquí la clau per
a la igualtat entre homes i

dones. Perquè no es pot parlar d’igualtat
de sou i de perspectives laborals, ni es
pot parlar d’igualtat d’oportunitats
quant a estudis superiors i quant a de-
senvolupament personal, fins que no hi
hagi un mínim d’igualtat en nivells infe-
riors.

La igualtat entre sexes comença entre
la infància i l’adolescència, perquè els
drets d’una dona comencen amb els
drets infantojuvenils. I un dret primor-
dial és el d’igualtat en salut i en educa-
ció. I cal que sigui salut i educació per a
tothom, sense excepcions, un objectiu
que no s’assoleix a Menorca, i no sé si hi
ha prou preocupació per aquesta qües-
tió.

Per començar a parlar d’igualtat, cal
mirar la situació infantojuvenil on és
més urgent i més a prop. S’ha de tenir
present que les fietes d’avui són les do-
nes de demà, i si avui no tenen uns mí-
nims d’igualtat, encara menys en tin-
dran quan la societat on viuen les consi-
derin adultes. No s’han de confondre
aquests dos conceptes: una cosa és el
respecte per les tradicions culturals, i
una altra cosa, molt diferent, són els
drets d’una persona a la dignidat, sigui
de la cultura que sigui. Els drets van de
primer, i la tradició queda supeditada
als drets.

S’ha de recordar que els drets (entesos
com allò que la llei permet de fer) d’un
home adult no depenen de la seva con-
dició ètnica, ni menys encara de la seva
condició masculina. Sinó que depenen
de la regió on visqui. Si al desert marro-
quí aquest home té dret a obligar la seva
dona a romandre dins de casa per sem-
pre, a Espanya el mateix home no té
aquest dret. En d’altres paraules: si la llei
del desert li permet violentar un dret de

la seva dona, aquí no ho pot fer. I s’ha de
punir l’home que no respecta els drets
de la seva dona, de la mateixa manera
que és punible l’home o la dona que no
respecta els drets dels infants quant a
alimentació, protecció, escolarització,
etc.

Considereu fins a quin punt les prea-
dolescents d’origen àrab que viuen a
Menorca tenen les mateixes oportunitats
que els preadolescents del mateix ori-
gen, o que els menorquins i les menor-
quines, o que els sudamericans i les sud-
americanes. Pregunteu si
algú sap quantes persones
de sexe femení viuen a
Menorca en condicions
d’esclavitud cultural, i
quantes s’afegeixen cada
any en aquest col·lectiu, de
les nascudes a l’illa i de les
vingudes de fora. Ningú
parli d’igualtat a l’empresa
perquè hi ha desigualtats
inadmissibles a les llars de
Menorca.

És prou sabut que hi ha
una qüestió cultural, molt
arrelada i poderosa, a la
base d’aquest problema.
Per aquest motiu (i perquè
la cultura només se supera
amb cultura), l’educació és
aquí urgent, i prioritària.
Cal educar, que és ensen-
yar, que és mostrar, que és
obrir els ulls, que és desfermar les mans,
deslligar els peus. Cal educar de manera
específica els fiets i les fietes que viuen
en un entorn cultural inadmissible, cal
educar les preadolescents i els preado-
lescents. I també les mares i els pares.

No n’hi ha prou amb l’escola primària
i secundària, ni amb tendres programes
d’assistència social: Quantes n’hi ha que
van deixar obligades l’escola a causa de
la primera regla! Als ambulatoris de Me-
norca, dins el Programa de l’Infant Sa,
són habituals les revisions dels bebès
sans d’origen àrab, però són excepcio-
nals les revisions de preadolescents mas-

culins d’aquest origen, i encara més ex-
cepcionals són les de sexe femení. Però
no és excepcional veure una mare àrab
de setze anys, casada, per tants, als ca-
torze o quinze. És evident que cal obrir
els ulls. I les portes de les llars.

El matrimoni infantil va de baixada,
afortundament. Però no crec que esti-
guin de baixada els molts sospitosos ma-
trimonis entre senyors adults i tendres
senyoretes que acaban de començar la
pubertat. No espereu que passin per la
vicaria, si us plau: és necessari buscar

aquesta realitat casa per
casa. Em sembla recordar
que hi ha una edat míni-
ma, a la llei espanyola, per
contraure matrimoni, però
també em sembla recordar
que no hi ha una edat mí-
nima per començar a tenir
relacions sexuals estables
amb un senyor, i conviure
amb ell, i quedar-se emba-
rassada. Us adoneu que és
cosa de paraules, de pro-
cediments burocràtics, de
firmar o no firmar?

S’ha de parar atenció a
la tendència, cada cop més
marcada, de mirar només
cap a una banda, que és la
banda dels que hi tenen
interessos. Aquesta forma
de mirar és tant de les au-
toritats legalment consti-

tuïdes com de sectors importants i nom-
brosos de la societat. I manté l’esclavitud
cultural en la qual viuen no poques
senyoretes i no poques senyores a Me-
norca. Són del Marroc, la majoria, però
també n’hi d’altres països africans.

En conseqüència, les persones que te-
nen responsabilitat pública i especial-
ment les que tenen responsabilitat sindi-
cal, no parlin de les petites desigualtats
del carrer. Sinó de les més grosses que hi
ha dins de casa, a la cantonada. I d’això
se’n diu esclavitud cultural, violència de
gènere i maltractament infantil. Tot ben
encobert, però.

S
Jorge Bello

Món i memòria


