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L
a setmana passada,
de dilluns a dijous,
a Barcelona hi ha
haver el Mobile

World Congress, la gran
fira del sector de la tecno-
logia de mòbils i tauletes.
Vaig anar-hi, i ha estat

una experiència valuosa perquè, a més de
veure l’últim i el que vindrà, vaig tenir
l’oportunitat de comprovar com és de
profund l’abisme que ens separa.

Per accedir al recinte calia acreditar-se
com a professional del sector o com a
professional de la premsa. Els professio-
nals del sector tecnològic havien de pagar
entrada, però no pas els de la premsa, que
només hi podien entrar si acreditaven
prou solvència i experiència professional.
Em vaig veure perdut, a les portes del re-
cinte, perquè no em deixaven entrar, no
volien saber-ne res, d’explicacions i argu-
ments, de precs i de súpliques: tan sols
volien que solvència i experiència fossin
fets demostrats.

I vet aquí que els meus articles d’Ultima

Hora Menorca, desats amb cura a Internet,
van ser la clau: en veure’ls, l’encarregat va
donar-me de seguida l’acreditació com a
professional de la premsa. I llavors vaig
veure que les planes de l’estimat diari me-
norquí són tan poderoses que poden
obrir la porta tancada. Me’n vaig sentir
orgullós.

Dins del recinte, el congrés s’estenia so-
rollós, lluminós i grandiloqüent, i omplia
els vuit pavellons de la Fira de Barcelona.
L’ambient d’alta tecnologia i de màrque-
tin sofisticat, l’oloreta a negoci que s’hi
respirava i la cridanera condició cosmo-
polita dels participants no deixaven veure
que a l’exterior, a la plaça Espanya, els es-
tudiants es manifestaven en contra de
l’augment de les taxes universitàries que
el govern els aplica.

Tot a dins estava previst perquè res ni
ningú possi dificultats al normal desenvo-
lupament del congrés. Però prou que sa-
bem que la realitat no és allò que ens
diuen que és, sinó que la realitat és això
que hi ha al carrer. I al carrer hi eren els
estudiants que protestaven contra les ta-
xas, i contra les retallades a l’educació,
que és un dret constitucional.

Cal parar atenció: nosaltres tenim més
dret a l’educació i a la salut que un con-
gressista al seu congrés, fins i tot en el cas
que siguin rics i poderosos. Sembla en
conseqüència més lògic que de primer es
defensi l’educació i la salut, i només de
segon es defensi el dret del congressista.
No obstant això, en veure la policia que
els estudiants es manifestaven cada cop
més a prop de l’entrada del recinte de la
Fira, van començar una repressió violenta
per defensar la tranquil·litat dels congres-
sistes, i en contra per tant dels estudiants,
que volien fer-se veure, i fer-se escoltar,

per tal que tothom en sàpiga.
Diuen que els preguntaven: per què

m’ataques si a tu també t’han retallat el
sou? I en rebre pals, en haver de sortir co-
rrents, van fer-se veure, van fer-se escol-
tar, i en sortir les imatges vergonyoses en
mil cadenes de tele-
visió del món, van
aconseguir l’objec-
tiu: que tothom en
sàpiga, que l’abis-
me és massa fondo.

Vet aquí l’abis-
me. L’abisme cada
cop més profund
que separa rics de
pobres, domina-
dors de dominats,
David de Goliat.
Aquí el poder dels
diners i la tecnolo-
gia, allà el poder de
les mans i la
cridòria. És l’abis-
me de la porta tan-
cada, de la reixa
que no et deixa
passar, és l’abisme
de la targeta d’acreditació i de la targeta
de crèdit, és l’abisme de les paraules bui-
des, de la dialèctica enganyívola, de la ve-
ritat institucional que a poc es veu que no
és pas veritat. Aquest abisme és cada cop
més profund, i ara, on és el pont?

Més enllà del abisme, el passeig pel
Mobile World Congress va resultar inte-
ressant i instructiu. Tothom va tractar-me
força bé, tal vegada en veure que duia
penjada del coll una targeta que deia
«Press». Al dia següent, divendres, la veu

oficial anunciava
que al conjunt es-
panyol, 112.269
persones van
perdre la feina du-
rant el febrer, i que
el total d’aturats
puja per tant a
4.712.089 persones.

Trobo que no es
pot parlar de tecno-
logia si la situació
de cada cop més
persones és cada
cop més precària.
De res serveix el
mòbil d’última ge-
neració i la tauleta
més simpàtica si tu
no arribes a final de
mes. I encara no
hem acabat, perquè

el mateix divendres deixaven entreveure
que això de les retallades, vet aquí que
continuarà, i que fins i tot ens fan el gran
favor.

www.bello.cat

Un passeig pel Mobile World Congress

JORGE BELLO

Gènere tal i com indica l’article
19 de la Llei d’Igualtat.

Dones i pageses són vitals per
garantir la sobirania alimentària.

Convençudes que som les res-
ponsables d’alimentar al món
volem implantar la Sobiranía Ali-
mentària mentalitzant a la Co-
missió Europea que la futura PAC
s’ha de fer ressò de les lleis que
insten a incorporar la perspectiva
de gènere. Segons la Unió Euro-
pea, aconseguir la igualtat és clau
en la estratègia 2020.

UNIÓ DE PAGESOS DE MENORCA
COAG

Una commemoració
necessària

Una societat moderna i demo-
cràtica no es pot entendre sense
una igualtat real entre dones i
homes. La Constitució espanyola
recull aquesta igualtat jurídica i
ha propiciat un canvi social relle-
vant aconseguint rompre els rols

tradicionals d’homes i dones i
iniciar l’evolució d’una societat
més oberta i permeable que, des
d’una perspectiva optimista, di-
buixa un avanç imparable.

La facilitat d’accés de la dona
al món educatiu, a la formació i
a la cultura; la progressiva incor-
poració al mercat de treball pro-
ductiu; l’ascens a llocs de presa
de decisió i àmbits d’influència
en l’empresa i la vida institucio-
nal, generen una dinàmica de
canvi en l’objectiu constitucional
d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes. Els poders públics tenen el
deure d’emparar i consolidar
aquest procés.

L’avanç assolit als darrers anys,
bàsicament liderat per les dones,
és notori i apreciable al si de la
societat. Aquest reconeixement
ha de refermar el compromís per
continuar progressant en la
presència activa de la dona en
l’espai públic i la corresponsabili-
tat a l’àmbit privat. En aquesta
tasca resulta imprescindible la
col·laboració i esforç de tothom:
institucions, agents socials i par-
ticulars.

Avui, en la commemoració del
Dia internacional de les Dones,
des de l’Ajuntament de Maó fem

una declaració pública de recol-
zament a la lluita de les dones i
els homes que han fet feina per
avançar en la igualtat.

Així mateix, renovem el nostre
propòsit d’impulsar polítiques
per afavorir el camí de la igualtat
i construir una comunitat en la
que homes i dones tinguin les
mateixes possibilitats de desen-
volupament.

Finalment, mantenim actiu el
repte d’avançar cap a una socie-
tat més justa i corresponsable a
través de eines com la formació,
la promoció i l’inserció laboral de
les dones i reiterem el rebuig a la
violència de gènere i, en general,
contra totes les formes de violèn-
cia sexista.

CARMEN MOYA RIERA
REGIDORA DE SERVEIS A LA DONA I

IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE MAÓ

Ja no hi ha excuses
amb s’Enclusa

L’equip de Govern del Consell
ja no té cap excusa per no posar
en marxa el projecte que ha de
convertir S’Enclusa en el Centre
d’Interpretació de la Reserva de
la Biosfera.

Després de passar-se vuit me-
sos intentant confondre a la ciu-
tadania, assegurant que no exis-
tien els doblers per tirar envant
inversions estatutàries com la de
s’Enclusa, ara l’executiu insular
s’ha vist obligat a incorporar
aquesta partida al Pressupost de
2012, reconeixent així que els 7
milions d’euros per executar el
projecte estan tancats i garantits.

Per tant a l’equip de Govern
del Consell se li han desmuntat
les argumentacions amb les que
intentava justificar el que és una
clara decisió política: la nul·la
voluntat, expressada ja quan el
PP era a l’oposició de la principal
institució menorquina, d’execu-
tar un projecte clau per a Ferre-
ries i per a Menorca.

Ara però sembla que el conse-
ller Huguet cerca una nova ma-
nera d’endarrerir l’execució
d’aquest projecte quan intenta
justificar-se en el fet que els tèc-
nics del Consell encara no han
elaborat l’informe que requereix
la mesa de contractació per adju-
dicar-ne la redacció. Una justifi-
cació que els socialistes de Ferre-
ries no acceptarem perquè és el
propi Sr. Huguet el responsable
d’impulsar aquest informe tèc-

nic. De fet en una trobada que
vàrem mantenir els tres porta-
veus municipals i el batle amb el
conseller aquest va assegurar que
l’informe estaria llest a finals de
gener.

En aquest aspecte cal recordar
als senyors Tadeo i Huguet el
suport social i polític que va ob-
tenir el projecte de transformació
de S’Enclusa. Un projecte que,
durant un any, va ser objecte
d’un profund debat ciutadà i va
recollir el suport d’un important
nombre d’entitats, associacions i
partits d’arreu de Menorca, inclòs
el PP de Ferreries.

A l’equip de Govern municipal
i al Sr. Monerris en particular cal
reclamar-li que, tal i com s’ha
compromès en declaracions pú-
bliques i davant el Ple Municipal,
faci prevaldre els interessos del
poble i exigeixi als seus compa-
nys de partit del Consell que,
d’una vegada per totes, s’iniciï
l’execució d’un projecte que té
garantits 7 milions d’euros de
caràcter finalista; o el que és el
mateix 7 milions d’euros que no-
més es poden destinar a l’execu-
ció d’un projecte fonamental per
a Ferreries. Per aconseguir-ho ens
tindrà al seu costat.

BASI MARTÍ
REGIDOR DEL PSOE A

L’AJUNTAMENT DE FERRERIES

CARTAS AL
DIRECTOR
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La encuesta

¿Ve correctoque losmenoresparticipenen
manifestaciones?

Puede participar en las encuestas de la
semana en nuestra edición digital
www.ultimahora.es

Los resultados de las encuestas se
publicarán los domingos en este diario.


