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Sembla que el casalot
okupat del barri serà
ben aviat obligat a la

desocupació, i ja no hi
haurà el Casal Popular Ma-
nuel de Pedrolo. El van
okupar el 3 d’agost de
2008, diuen els veïns que

romania abandonat des de feia 25 años.
Ara el propietari se’n recorda, i ha co-
mençat el procediment judicial perquè li
tornin la casa, perquè hi tornin les rates.

L’okupació és il·legal. Però no tot el que
és il·legal ha de rebre el rebuig de les per-
sones intel·ligents només perquè sigui
il·legal. La ment ha de romandre oberta, i
ha de recordar que res és il·legal per la
pròpia natura, sinó perquè una llei va de-
terminar que seria il·legal a partir d’una
data concreta. I que basta un procediment
administratiu perquè un fet legal sigui
il·legal, i viceversa.

Hem d’admetre que aquestes normes
fonamenten l’organització d’una comuni-
tat, i que la vida en comunitat seria im-
possible sense les lleis que miren d’establir
què és legal i què és il·legal. Però també
hem d’admetre que hi ha casos en què el
procés que va determinar que un fet és
il·legal el van fer per donar satisfacció a
certs interessos minoritaris, i que no van
mirar el interés de la majoria, ni sembla
que ara ho vulguin mirar.

Lleis per donar satisfacció a certes per-
sones no és cap notícia, i n’hi ha que mi-

ren de mantenir la legalitat de fets immo-
rals o injustos. És un laberint en el qual hi
ha raconets foscos i perillosos que la mira-
da llega no decobreix a la primera. I si tot
lluitant per sortir-se’n, algú cau en un
d’aquests raconets, haurà caigut en un pa-
rany. I vet aquí que milers de persones ho-
nestes i de bones intensions han quedat
atrapades en aquest parany,
una hipoteca que no poden
pagar, ni poden desfer-se’n.

La qual cosa indica que
no tot el que és legal està
bé, ni tot el que està mala-
ment és il·legal. Més enca-
ra: la Crisi i l’okupació de-
mostren amb una eloqüèn-
cia didàctica, docent,
exemplar, que quan un fet és immoral, in-
just, de cap manera es pot admetre que si-
gui legal.

Okupar una casa abandonada és un fet
il·legal, però una casa abandonada durant
anys, en un temps on només una minoria
pot accedir a l’habitatge, és un fet immo-
ral. I un fet immoral, insisteixo, no pot ser
legal en una societat civilitzada, tal el cas
de Menorca o Barcelona.

Prou que sabem dels milers d’habitatges
que són tancats per voluntat del propieta-
ri, i prou que sabem que l’objectiu de l’ha-
bitatge tancat és guanyar diners amb l’es-
peculació immobiliària. La Crisi que avui
ens fa tant de mal ens demostra fins a
quin punt extrem la voluntat d’especular i

els diners procedents de l’especulació són
fets tòxics, verinosos per a un nombre
molt alt de persones honestes i de bones
intensions.

Milers d’habitatges tancats allà on hi ha
milers de persones que en necessiten un,
és un fet immoral, encara que legal, i
l’okupació denuncia aquest fet, i apunta

que cal canviar les normes
que només miren l’interès
d’una minoria privilegiada.

La immoralitat de l’habi-
tatge buit per especular-hi
no és tan sols immoral per-
què impedeix que hi pu-
guin accedir les persones
que necessiten habitatge.
Ho és també perquè és un

capital que es manté improductiu, i el ca-
pital, ara més que mai, hauria de destinar-
se a la producció, és a dir, a la creació de
llocs de feina.

El que és immoral, el que és injust, de
cap manera serà legal. Vaig ser-hi, diu-
menge al vespre, al casalot okupat, i van
explicar-me els okupes que per causa de la
més que probable desocupació forçosa
quedarà truncat el projecte cultural que hi
desenvolupaven d’ençà de l’okupació. És
el Casal Popular Manuel de Pedrolo, un
espai comunitari que vol «dotar el jovent i
el veïnat del barri d’un espai autogestio-
nat on realitzar activitats de caire associa-
tiu, lúdic, polític, social i cultural, alhora
que vol continuar enfortint un barri molt

delmat associativament».
Van definir-me l’okupació d’espais ha-

bitables com «una eina eficaç de denúncia
contra l’especulació en el nostre barri, i
que impedeix que el jovent pugui buscar i
trobar un futur allà on vam nàixer».

Tinc constància que al Casal es feien ac-
tivitats de lliure accés com ara debats, pro-
jecció de pel·lícules, i reunios i àpats on
enriquir-se amb la mútua participació.
Però els okupes s’estimen més definir el
Casal com «un front des del qual s’han
denunciat els abusos i menyspreus dels
poders públics, i les injustícies que ens ha
tocat viure en aquests temps difícils però
plens d’oportunitats per enfortir la cohe-
sió social, la solidaritat i la construcció
d’alternatives polítiques».

Els okupes van semblar-me gent nor-
mal, amables i d’esperit constructiu, per-
sones honestes i de bones intensions. Du-
rant la bona estona que vaig ser-hi, al ca-
salot okupat, vaig veure que hi ha un
ordre acceptable i una higiene raonable.
L’ambient era agradable i acollidor, en-
grescador, hi havia molts de llibres per
aquí i per allà.

Queda vist que l’okupació, encara que
il·legal, és una forma de denúncia contra
una situació injusta i immoral. La llei pro-
tegeix aquesta situació, però més hauria
de protegir els febles, els joves, els que vo-
len construir. La llei, i abans la comunitat,
haurien de protegir més les persones ho-
nestes i de bones intensions.

Les persones honestes i de bones intencions

JORGE BELLO

la juez de Lugo, Estela San José,
puede extraerse que los deteni-
dos Sergi Pastor y Sergi Alsina,
admiten en las charlas que man-
tienen con Jorge Dorribo, que el
hijo del ex president, o sea el he-
reu por derecho sucesorio, era su
jefe para estas «componendas»

Y hay más. En el sumario del
Caso Campeón, se encuentra la
grabación de una conversación
telefónica en la que Jorge Dorri-
bo y su socio hablan y hablan de
las reuniones pactadas que iban
a mantener «Con los de CIU»
para tratar sobre el interés de
ambos por entrar en el gran bo-
cado del sector sanitario catalán.

Pues sí, parece ser que la som-
bra del Caso Campeón no acaba
con el encuentro en una gasoli-
nera de Pepiño Blanco, antes
ministro de Fomento e inquisi-
dor oficial del aparato, con el
conocidísimo empresario galle-
go Jorge Dorribo, si no que tam-
bién ha llegado a la «podrida»
la Diputación de Barcelona , al
estar la directora de los Servicios

Jurídicos, Margarida Gil, esposa
del diputado de CIU, Jordi Jané,
imputada en el ya llamado caso
Iteuves, pieza separada que se
instruye en el Juzgado número 9
de Barcelona del Caso Pepiño o
Campeón, y por el que, de mo-
mento, se han detenido a los al-
tos cargos Josep Tous, segundo
de a bordo de la Diputación de
Barcelona, el Subdirector Gene-
ral de Seguridad Industrial de la
Generalitat y los empresarios Isi-
dre Masalles, Ricard Puignou y
los ya citados Sergi Pastor y Sergi
Alsina, amigos, ¿sólo amigos?,
de ese Oriol Pujol que pontifica-
ba sobre las aguas podridas del
resto de España sin siquiera no-
tar que en su singular oasis pa-
trio los chanchullos y presumi-
bles mordidas le estaban salien-
do, una vez más, por las
billeteras. Toda esta supuesta tra-
ma, ha mantenido el control,
prácticamente en monopolio,
del 80% de las ITV en Cataluña
y ya sólo falta por determinar la
vinculación, o algo más, de
Oriol Pujol, «El primo de Zumo-
sol», con todos estos pájaros.

Ya digo, el asunto tiene mala
pinta, mala, aunque yo de ellos
no tendría porque preocuparme:
El PP, si van a las mazmorras, ya
les «liberará».

GERARDO GONZÁLEZ BILBAO

CARTAS AL
DIRECTOR
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José Ramón Bauzá,
presidente de Balears

«Por fin España tiene un
presidente que toma
decisiones»

PepGuardiola, entrenador del
Barça

«Hemosmerecido la
clasificación para la
semifinal»

Angela Merkel, canciller alemana, da prioridad a
los parados españoles sobre otros extracomunita-
rios para trabajar en su país. Lógico si formamos
parte de la misma Unión, ¿no?

Prioridad a los españolesEL
VISOR

La feina mal feta no
té futur, Sr. Huguet

El Parlament, amb majoria del
PP, ha tombat les esmenes que el
Consell de Menorca, amb majoria
del PP, va proposar introduir a la
Llei de Mesures Urgents per a
l’Ordenació Urbanística (cínica-
ment anomenada) sostenible.

Això ha creat un greu conflicte
entre el PP de Menorca i el PP de
Palma. Ara es faran moltes inter-
pretacions sobre els motius
d’aquesta topada.

Jo em vull referir només a la
part de culpa que hi té la poca
traça del Sr. Cristóbal Huguet,
Conseller insular d’ordenació del
territori. Entre les 16 esmenes que
va fer aprovar de pressa i corrent
al Ple del Consell Insular n’hi ha
una que diu: «Deixar suspesa
l’aplicació d’aquelles disposicions del
vigent PTI (..) quan de la continuïtat
de la seva vigència se’n pugui preveu-
re una disminució de la claredat i,
per tant, del principi de seguretat ju-
rídica i de l’eficàcia de les normes».

El Sr. Huguet no només creu
que la claredat de les normes pot
anar disminuint amb el temps, si-
nó que també creu que algú (pre-
sumiblement, ell mateix) pot for-
mular previsions sobre aquest
«enfosquiment» normatiu. No cal
ser advocat per veure que aquests
«fenòmens paranormals» estan a

les antípodes a la seguretat jurídi-
ca que tant predica el Sr. Huguet.

JOSEP CASTELLS, ADVOCAT
MAÓ

Aigua

Rius de tinta periodística i bu-
rocràtica contaminen les ribes de
les conselleries inundades per des-
bordaments demagògics. El estu-
dis dels científics formen tolls
d’evidències ignorades a ministe-
ris higiènics molt distants. Els in-
formes tècnics cauen en el pou
del desig insatisfet i sense fons.
Les comissions i els plenaris mu-
nicipals esdevenen un transvasa-
ment de responsabilitats sense
cap utilitat. Les entitats ciutada-
nes fan un crit al cel, invocant
pluges, amb balls de saló, que so-
lucionin la situació. Les cartes
d’opinió degoten d’indignació da-
vant tanta inoperància. Emissaris
europeus no es mullen ni els peus
per donar una data immediata. Sa
gent paga un servei gens potable,
però calla, no fos que en sortissin
esquitxats amb un tall sobtat del
subministrament.

Les aigües embotellades «fan
l’estiu» tot l’any amb les necessi-
tats populars, omplint amb plàs-
tics els contenidors disseminats
per el poble. Els avis encorbats ca-
rreguen el líquid apreciat, que no
poden beure de l’aixeta. Els turis-

tes desinformats pateixen, com a
mínim, diarrees tercermundistes.
L’imatge de l’illa es molt maca des
de dalt, on poders anticiclònics es
renten les mans depurades.

Els aqüífers casi es confonen
amb el clavegueram quan inspec-
tors de sanitat van llegir els resul-
tats. La dubtosa transparència no
feia invisibles els residus acumu-
lats, delatats per els tasts i l’engin-
yeria mediambiental més avança-
da. Ara tothom ja sap que les go-
tes del subsòl estan
contaminades, que el dret de beu-
re està restringit i la salut ame-
naçada.

La política, apedaçada amb in-
tencions d’osmosi inversa, redac-
ta programes electorals plens de
nitrats, pesticides i clorats però,
amb una cara de matèria orgànica
purificada. Els ciutadans compar-
teixen la vida amb cancerígens i
subproductes emulsionats en els
dipòsits electorals de promeses
mullades. Ningú frissa per l’aigu
corrent. Mentre sa gent pagui per
factures amb canons impositius
de un sanejament deficitari i no
digui res, els gestors municipals i
el consellers insulars s’ompliran la
boca amb discursos dessalinitzats
i altres derivats antinaturals. Solu-
cions quan?.

GABRIEL CARDONA
ES CASTELL


