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acadèmica (en el moment de la
meva incorporació a l’any 1999,
era llicenciada en Dret, amb un
màster d’Urbanisme i ja havia
iniciat el meu doctorat en
aquest camp) s’ajustava al perfil
professional que la societat mu-
nicipal necessitava cobrir en
aquell moment. Per la mateixa
raó, anys després, concretament
a l’any 2004, vaig acceptar el
càrrec de Coordinadora i As-
sessora jurídica de POIMA IV
FASE, SA. Faig constar que des
de l’any 1999, ja portava a terme
moltes de les tasques de planeja-

ment urbanístic que són ne-
cessàries per a la posta en marxa
de POIMA IV FASE i, per tant,
coneixia perfectament aquest
projecte.

2) Sobre la meva retribució a
PUM, SL: La meva retribució
bruta anual com assessora jurídi-
ca de PUM, SL és de 29.334,96
euros. En el comunicat emès als
mitjans de comunicació, consta
la xifra de 38.151 euros, quanti-
tat que no respon a la meva re-
tribució sinó que està donada en
termes de costos empresarials.
Aquest criteri es pot haver
confòs amb la retribució bruta
d’un treballador i, per tant, ho
vull expressament clarificar.

3) Sobre el dret d’excedència
forçosa: Durant dos anys he ocu-
pat un càrrec eventual de perfil
tècnic a l’administració au-
tonòmica, i en tot moment
m’emparava el dret a l’excedèn-
cia forçosa que preveu l’art. 46.1

de l’Estatut de Treballadors, que
dóna dret a conservar el lloc de
feina i al còmput de l’antiguitat.
Així, en qualsevol cas, la meva
incorporació a PUM, SL el pas-
sat octubre és totalment ajusta-
da a dret, i no es pot fer valer
com a argument per justificar
cap criteri que s’hagi pogut se-
guir al fer-se el reajustament de
plantilla.

4) Sobre la publicació als
mitjans de l’ERE i el meu aco-
miadament: En cap moment he
acudit als mitjans locals per fer
públic aquest procediment labo-
ral, el meu acomiadament, i en-
cara menys, la meva opinió.
Tampoc cap membre dels partits
polítics presents al consell d’ad-
ministració de PUM SL s’ha po-
sat en contacte amb mi a les da-
rreres setmanes. Desconec total-
ment l’origen d’aquestes
informacions. Aquest aspecte
em vaig veure obligada a aclarir-

lo davant la mateixa gerent de la
societat, perquè així ho traslla-
dés a la presidenta del Consell
d’Administració i a l’equip de
govern local.

L’endemà del meu acomiada-
ment, vaig agafar un avió. Asse-
guda, des de la finestra, vaig ob-
servar com volàvem, quasi pla-
nejant, sobre el sector de POIMA
IV FASE. En aquell moment, em
vaig emocionar. Aquesta imatge
em recordà el que realment he
d’extreure de tota aquesta etapa
i que són, entre altres coses, les
següents:

L’experiència professional,
sens dubte, obtinguda pel fet
d’haver participat activament en
el projecte urbanístic POIMA IV
FASE.

Les persones que he tingut la
gran sort de conèixer durant tots
aquests anys, especialment, els
137 empresaris que van formar
part de la societat POIMA IV FA-

SE, SA, i que des d’aquí els hi de-
sitjo tota la sort del món.

El grapat de bons professio-
nals amb qui he col·laborat tots
aquests anys, especialment, amb
els qui em van ensenyar la meva
professió i també com s’ha de
treballar: amb il·lusió, rigor, res-
ponsabilitat, i entusiasme.

Les bones amistats fetes al
llarg d’aquests anys a l’Ajunta-
ment de Maó, que penso conser-
var com alguns dels meus
preuats tresors.

Així, són moltes les vivències
en 13 anys d’estreta vinculació
amb les dues societats i l’Ajunta-
ment de Maó. Mai m’hauria
imaginat posar-hi punt i final
amb la necessitat de fer un escrit
d’aclariment.

BÀRBARA VIDAL JORDI
EX-COORDINADORA DE POIMA IV
FASE I EX-ASSESSORA JURÍDICA DE
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El fiet que ens parla des de dins i poderós

A
hir fullejava un
petit tresor me-
norquí i pensava
que ara comença

escola, quan de sobte la
imatge del fiet arraconat
em va sorprende amb una
rissaga poderosa de parau-

les. El fiet em deia cosa: hi vaig parar aten-
ció. La paraula d’un fiet no és mai enganyí-
vola, i la paraula d’aquest fiet, que ens parla
des de la perspectiva del temps, és a dir, des
de l’experiència, és avui tot un missatge.

És un fiet que mira desolat des del racó.
És a escola, però el cor el té a casa, i ressig-
nada la mirada ens interroga. Sap el que ha
de fer, però no ho vol fer. És a terra, tal ve-
gada és el primer dia d’escola. És a dins,
però no es troba a dins, no se sent dins
d’escola perquè no duu la bata posada. Mi-
ra a través del cristall.

El cristall ens diu què és el que mira: al
cristall hi ha el reflex de la vorera, hi ha un
tros del pas de vianants i un tros de la tan-
ca metàl·lica. És el món exterior, al cristall
hi és el món que el fiet mira. No vol entrar,
però no pot sortir. I vol sortir, però no sap
com sortir-se’n.

Aquest fiet ens parla des de les pàgines
del document 10 anys de fotoperiodisme
ULTIMA HORA MENORCA 2000-2010.
La foto conserva tota la vigència, és magní-
fica, és feina menorquina, és foto ben feta.
I si és feina ben feta, per què ara ens han de
dir com hem de fer la feina?

Un fiet arraconat que no vol fer allò que
li van dir que faci és una imatge de gran
eloqüència. Parla sense paraules. Un fiet
arraconat i de mirada interrogativa és tot
un missatge. Vol recordar-nos que aquest
curs escolar comença amb retallades, i ara
sabem que les retallades són gairebé inútils,
feineta de qui no sap fer la feina ben feta.

Les retallades en sanitat i educació van
començar a Catalunya uns mesos abans
que a Menorca, i per tant hi ha una expe-

riència que podem compartir. Tots sabem
que l’objectiu oficial de les retallades és es-
talviar diners i que el mètode és retallar en
serveis i en personal. Però l’experiència ens
ha deixat ben a la vista que l’estalvi és mí-
nim en el conjunt de la crisi, i que els di-
ners que s’estalvien per aquí se’n van per
allà. Les retallades són a més desproporcio-
nades: provoquen molt de mal i generen

ben poc de benefici. No calen exemples
concrets: a Catalunya i a Menorca n’hi ha
molts.

De les retallades que a Catalunya afecta-
ven l’estructura assistencial de diversos
hospitals, n’hi ha hagut que van tornar en-
rere, van quedar sense efecte en compro-
bar-se que feien més mal que bé. I n’hi ha
hagut que no van arribar a aplicar-se mai
perquè la realitat, i sobre tot la voluntat de
les persones de trobar-hi alternatives, va de-
mostrar que aquelles retallades només eren
teoria. A poc a poc es va demostrar que les
retallades no assolien l’objectiu d’estalviar,
ni el sector privat en sortia beneficiat.

El fet més clar per demostrar que retallar
no és una bona solució, perquè els diners
que es volen estalviar d’una banda són des-

pesa obligada per una altra banda, és la ex-
clusió dels «sense papers». De bon co-
mençament, Catalunya va anunciar que els
continuarà donant tota l’atenció mèdica
que sigui necessària, amb l’únic requisit
d’estar empadronats des de tres mesos
abans. Per contra, Menorca acaba d’exclou-
re els sense papers, encara que ha de conti-
nuar l’atenció de les embarassades i dels

menors d’edat. Menorca exclou els sense
papers, i Catalunya els inclou: aquesta di-
ferència no s’entén. Catalunya continuarà
donant atenció als sense papers perquè, en
base a l’experiència de les retallades prèvies,
ha vist que l’estalvi seria de ben poca cosa i
que, en canvi, hi hauria un risc important
de problemes seriosos per a la salut pública,
per a la pau social, i per als serveis d’urgèn-
cies d’hospitals i centres de salut. En d’al-
tres paraules: davant el problema, hi ha ha-
gut un estudi i una resposta racional.

Menorca pot negar-li l’atenció mèdica
als sense papers en les consultes dels cen-
tres de salut i de l’hospital, però està obliga-
da a donar-los atenció d’urgència. Conside-
rant que no hi ha cap document de valor
legal que defineixi què és una urgència

mèdica i què no ho és, resulta evident que
l’atenció mèdica es traslladarà de les con-
sultes a les urgències. Hi haurà problemes, i
no hi haurà estalvi perquè una consulta a
urgències és més cara que una consulta
programada. En d’altres paraules: davant el
problema, en comptes de considerar pros i
contres, tot sembla indicar que van obeir
ordres sense pensar-hi gaire.

S’ha de considerar també que diversos
estudios demostren que els immigrants,
amb papers o sense papers, fan servir
menys el sistema de sanitat pública, i amb
menys despesa que els locals.

I és probable que el turisme sanitari pro-
voqui més despesa a la sanitat menorquina
que els sense papers, i s’ha de recordar que
ni el sense papers ni el turista sanitari han
fet prèvies aportacions econòmiques al sis-
tema.

L’experiència també ens demostra que el
malestar que provoquen les retallades gene-
ra unes actituds de resistència cada cop més
fortes, i aquestes resistències es tradueixen
en noves despeses, que fins i tot poden su-
perar l’estalvi anterior. Retallar és també un
símptoma d’incompetència, d’incapacitat
per trobar solucions alternatives.

Si no hi ha capacitat o voluntat per bus-
car solucions alternatives, la retallada és per
definició una actitud apressada i improvisa-
da, que es fa sense consultar ningú ni ben
avaluar riscos i beneficis. D’aquesta mane-
ra, el retallador es retrata a sí mateix com
incapaç de pensar que tal vegada hi ha al-
tres persones que poden oferir-li altres solu-
cions per al mateix problema. I això és un
pecat d’orgull.

I el pecat d’orgull duu el gestor a pensar
que només ell té la solució, i que la resta no
són res. Però l’experiència ara demostra
que entre tots podem trobar solucions més
efectives. Compartir l’avaluació del proble-
ma i compartir després les solucions: vet
aquí el camí per evitar que la sortida de la
crisi sigui una batalla campal.

JORGE BELLO

CARTAS AL
DIRECTOR
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La encuesta

¿Leparece adecuadoelmétodoempleadopara eliminar
las gallinas delCanal Salat deCiutadella?

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

Los resultados de las encuestas se
pueden consultar en la edición digital


