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L’últim “xip” de l’hora

CA NOSTRA

CARLOS TORRENT

El médico Jorge Bello reinicia hoy,
en la sección Tribuna, sus artículos

de opinión para Ultima Hora Me-

norca. El doctor Bello, que ejerció co-
mo profesional de la sanidad pública
en la Isla, reside en Barcelona, pero
mantiene su relación con Menorca.
Damos la bienvenida a Jorge Bello.
Constituye una satisfacción contar de
nuevo con su firma.

Jorge Bello reanuda
sus colaboraciones
enUHMenorca

Cata de vinos
en clase

Los alumnos del curso «Serveis de
Restaurant» de la Escola de Tu-

risme tuvieron ayer la segunda se-
sión práctica con la cata de vinos

de licor y espumosos a cargo del
bodeguero Andreu Casasnovas y
cerraron así el módulo dedicado a
la viticultura. g Foto: LAURA PONS BEDOYA.

Jorge Bello, médico pediatra.

Los músicos que
se ofrecen a tocar
gratis a cambio
de un local

La Associació de Músics Indepen-
dents de Ciutadella está dispues-

ta a ofrecer conciertos gratis a cam-
bio de conseguir un local de ensa-
yo. Esta es la original propuesta
que lanzan después de que el Ajun-
tament de Ciutadella les haya obli-
gado a abandonar el OAR.

Un palo para

Los análisis científicos efectuados en
la playa de Trebalúger ponen de

manifiesto la elevada presencia de ar-
sénico, mercurio y zinc. Todo apunta
a que el origen de esta contamina-
ción está en los vertidos que se efec-
túan desde el polígono de Ferreries,
lo que que debe vigilarse más.

Envíenos sus fotos a ciutadella@ultimahora.es, mao@ultimahora.es

S’Aguait Palos o aplausos

La Jefatura de Tráfico de Balears hi-
zo pública ayer la memoria de si-

niestralidad en las carreteras de la Is-
la durante 2011. En este documento
se apunta que en el último año falle-
cieron dos personas en las carreteras
de la Isla, el registro más bajo de la
última década. Sin embargo, este
dato no incluye a otras dos personas
que murieron días después de sufrir
sendos accidentes en Menorca.

El balance oficial de
víctimas de tráfico
es incompleto

Un aplauso para

Los vertidos
sin control
en el torrente
de Ferreries

Los secretos
delmaquillaje

Mañana, a las 21 horas, dará
comienzo en Maó un taller

de peluquería y maquillaje en el
local de la asociación vecinal de
Malbuger. El curso, enmarcado
dentro del Programa Alternanits
del Institut de la Joventut de Me-
norca (Injove), explicará técnicas
básicas del estilismo profesional
y algunos trucos para crear efec-
tos especiales. Los interesados, a
partir de 14 años, pueden apun-
tarse en el Servei de Joventut del
Ajuntament de Maó. En el taller repasarán técnicas de maquillaje tradicional y efectos especiales.
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Vet aquí un altre cop

T
ornen els fiets a es-
cola, s’acaben les
festes que mar-
quen la fi d’un any

i el començament del se-
güent, i vet aquí que jo hi
torno un altre cop. Gràcies
a un bon amic, Josep Pons
Fraga, el redactor en cap
d’Ultima Hora Menorca,

que insisteix a rescatar, de la foscor de
l’oblit, els fets i les persones que, bé o ma-
lament, amb sort o amb dissort, han fet
cosa per Menorca amb bona voluntat.

Però vet aquí que ara no hi sóc ningú,
de fet ni tan sols hi estic. Això és bo, per-
què permet un vol més lliure, però alhora
és dolent, perquè amb tant de vol hom
acaba que té gana i fred, i llavors li cal el
caliu del niu. Quines coses que dic ara! Fa
gairebé dos anys que no estic aquí, en
aquestes planes, i el temps és mal metge:
tanca una ferida, però en deixa oberta una
altra.

De ferides tancades, tots en tenim, i de
ferides obertes, ai!, tots en tenim més.
Però vet aquí que aquest no és el temps de
les lamentacions, prou de planys. Aquest
és el temps d’agafar els fets per les banyes.
Jo no sóc ningú per agafar-los per les
banyes, però prou que sé que tots som al-
gú. Ningú és ningú, i tots tenim el dret
d’ocupar un espai en aquesta illa, i també
tenim el dret que aquest espai sigui res-
pectat fins i tot en temps de baixa forma.
Qui aprofita l’arbre caigut per fer-ne foc,
al cap del foc acaba cremat.

I en arribar en aquest punt, apa, anem
per feina! I el primer que hem de fer és
preguntar-nos quin és el balanç de l’any
que acaba de marxar. Vet aquí: el 2011 ha
estat un any convuls, convulsionat per un
seguit de processos que tenen una caracte-
rística comuna: l’abús de poder.

El fet més important del 2011 és el con-
junt de processos coneguts
com la Primavera Àrab. És
el més important perquè
un cop més ha quedat de-
mostrat que el poble no to-
lera l’abús de poder, i que
pot sortir mil vegades al ca-
rrer, a la plaça i a la carrete-
ra, i que fins i tot pot
deixar-hi la vida per acon-
seguir el molt preciat bé de
la llibertat i la democràcia.

L’abús de poder ha estat
l’enemic contra el qual van
lluitar a Tunísia, a Egipte, a
Líbia, al Marroc. L’enemic és el poder que
es perpetua en la família del governant,
d’esquenes al poble o amb el vot del po-
ble. Se’n diu nepotisme. Les famílies del
poder, i els amics, abusen del poder per tal
de perpetuar-se en el poder, per tal d’enri-
quir-se sense límits, i per tal de silenciar
les veus que s’alcin en contra.

Milers d’homes i dones van deixar-se la
pell, i la vida, en terres àrabs per tal de
trencar aquest cercle viciós de poder i més
poder. I milers continuen aquesta lluita
desigual i sagnant, i no tan sols en terres
àrabs: la dictatura del poder i la repressió

que aquest poder implica continuen viru-
lentes i fins i tot salvatges a Síria, a la Xi-
na, a Rússia, a Corea del Nord.

Tota forma de repressió, física o
intel·lectual, és un abús de poder, i busca
el silenci a qualsevol preu. Busca que la
brutícia no es vegi, que ningú se n’assa-
benti. Però tot s’hi veu, tots ho veiem. I

també ens adonem de la deliberada i fin-
gida indiferència amb la qual certs go-
verns miren el conflicte. Aquests governs
esperen beneficar-se’n, o ja se’n benefi-
cien, del país i del conflicte, i per aquest

motiu miren cap a una altra banda.
El país, el govern, l’organització i fins i

tot l’empresa que, tot i que ho sap, no de-
nuncia l’abús de poder, i se’n beneficia, es
fa còmplice d’aquest abús de poder, i és
igual de censurable, igual de punible.

L’abús de poder és més fàcil de desco-
brir als països pobres que als països desen-

volupats, perquè de vegades
l’abús de poder viu amagat,
dissimulat als laberints de-
mocràtics: hi ha una sofisti-
cació per tal que l’abús de
poder sembli legal.

Vet aquí que ara ens entra
un altre concepte: pluto-
cràcia. És el govern dels di-
ners, del poder econòmic,
dels mercats, dels bancs, i
hem de recordar que aquí
també hi ha persones amb
nom i cognom, que pensen
i repensen, i prenen deci-

sions tot i saber el què.
El nepotisme i l’amiguisme porten dret

cap la plutocràcia: és cosa de família,
d’unes quantes families amb amics. Totes
les decisions queden a casa, és el poder de
l’empresa, que condiciona les polítiques
laborals, educatives, socials, sanitàries, de
jubilació.

Aquesta és la lliçó que ens ha deixat el
2011. Hem de parar atenció a l’abús de
poder que s’amaga amb una pell de xai. I
ens hem de defensar, hem de fer el que
calgui per tal d’evitar que ens treguin el
que és nostre.

JORGE BELLO

Metge
pediatra

Tribuna

Devegades l’abús de poder
viu amagat, dissimulat als
laberints democràtics: hi ha
una sofisticació per tal que
l’abús de poder sembli legal‘‘

Festes de Nadal

i Reis

Un any més Es Migjorn Gran

ha vist com els seus carrers i pla-
ces s’emplenaven d’un ambient
nadalenc d’il·lusió, solidaritat i
alegria, crec necessari arribats a
aquest punt agrair a totes les per-
sones que han fet possible que
aquest esperit impregnàs cadas-
cun dels racons del nostre muni-
cipi.

A les persones que van partici-
par a la festa d’encesa dels llums
de Nadal (cantants, vesins que

van dur menjar per a la bereneta
popular, etc.), al bar La Palmera
per oferir-nos les divertides «Cha-
chas sense fronteres» i la bona
música del Duo Tramuntana, als
alumnes més petits de l’Escola de
Música per les nadales i la seva
visita als nostres majors del Cen-
tre de Dia. Als Amics de l’Art des
Migjorn Gran per la seva exposi-
ció «Art i decoració de Nadal», a
la Banda de Música, a la Banda

Jove i a la Banda de Cornetes i
Tambors per oferir-nos el passaca-
rrers i el concert de Nadal, a la
Coral Jove per deixar-nos gaudir
amb les seves nadales i cançons
populars, a Pascual Rodrigo pels
seus «contes que cauen bé».

Una especial felicitació a la
Banda de Música per l’èxit obtin-
gut al seu darrer concert del Tea-
tre Principal de Maó. Tampoc po-
dem oblidar al Club Agility

Migjorn per oferir-nos una de-
mostració d’ensenyament caní
amb una gran afluència de pú-
blic, a na Vicky i n’Alfredo de «Va
de Ball» per les demostracions de
balls en línia, a on per cert, vaig
poder comprovar lo bé que ba-
llan les migjorneres, a nen
Cristòfol Vidal, capellà de la nos-
tre parròquia per sempre donar-

CARTAS AL

DIRECTOR
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Bashar al Asad, presidente
de Siria

«No se ha dado orden a
nadie para que abra fuego
contra ningún ciudadano»

JoséManuel Soria,ministro
de Industria

«Aplicar una tasa turística
como la catalana no es
manera de competir»

¿Es legal que las mujeres
de Balears que deseen
abortar deban pagar por
adelantado y luego
reclamar el dinero al IB-
Salut?

Previsto

Se sorprenden? Esta decisión del PP ba-
lear era previsible. Democracia, dere-

cho, libertad, respeto son conceptos que
no les gustan, no creen en ellos y punto.
De nuevo, se coloca a las mujeres en el
punto de mira. Tenemos que pagar por un
derecho reconocido por ley, luego debe-
mos recurrir a la burocracia y solicitar a la
sanidad pública, que es universal, el reem-
bolso de una cantidad de dinero que no
tendría que haber salido nunca de nues-
tros bolsillos. Qué poca vergüenza tienen
al obligar a airear un asunto tan íntimo.
Las mujeres del PP ¿todas piensan igual?
l JOANA ESCARTÍN

La ley de salud sexual de 2010 establece
la interrupción del embarazo hasta la

semana 14 como un derecho de las muje-
res, responsabilizando de su práctica direc-
ta al dispositivo asistencial público, aun-
que de forma excepcional contempla el
concurso de clínicas privadas acreditadas
para ello. Nada dice ni deja margen para
otras opciones como la del reembolso, por-
que no se compadece con la equidad. Aquí
se está intentando una desnaturalización
de la norma con interpretaciones tomadas
del ideario de los integristas que ni tienen
amparo legal ni base ética. Un fraude.
l JOSÉ MARÍA CARBONERO

No acabo de entender que cuando una
ley está aprobada se siga discutiendo

si lo que se dice en ella es legal o no. Bas-
taría con leer atentamente la ley para sa-
ber si esto es legal o no. Pero lo que de ve-
ras importa es que cuando uno está muy
mal o muy desesperado suele empeorar
bastante si encima tiene que preocuparse
de pagar por adelantado y luego ir a recla-
mar el dinero. Esto es algo que sabemos
todos. Y qué mal suena lo de ir a reclamar.
Porque hasta que no tienes el dinero en la
mano no respiras tranquilo. Pero bueno,
lo raro es que no lean todos lo mismo.
l NEUS CANYELLES

TRES EN RAYA

El derecho Leer lo mismo


