Opinión

Diari de Terrassa Viernes, 24 de marzo de 2017

17

cartas
El valor del silenci
En els nostres dies es troben a faltar moments de quietud, d’assossec, d’enriquiment personal. Diem,
quan en una conversa hi ha un moment de silenci, que ha passat una
mosca. Vivim en una societat en
què, ja des de la infància, se’ns estimula al soroll, amb la televisió, la
ràdio, les TIC, etcètera. Fins i tot en
els mitjans de transport és molt difícil llegir quan un desitja fer-ho,
per les converses o trucades telefòniques del teu voltant. Hi ha moments que t’adones que amb el silenci pots pensar, reflexionar, madurar i descobrir aspectes de la
pròpia vida que mereixen més
atenció o, per contra, hauries de
corregir. El silenci és un transmissor del llenguatge, al qual en general no donem importància. Un gest
val més que mil paraules, diu un refrany: aquest gest és en silenci i pot
significar amor, un mandat o en altres ocasions dolor, enyorança, et-

cètera.
Deia el gran compositor Ludwig
van Beethoven: mai trenquis el si-

lenci si no és per millorar-lo.

Gresol, cinquanta anys

Cristina Casals Massó

Dimarts passat, el Diari de Terras-

DON EDI

sa publicava que el col·legi Gresol,
ara Gresol Internacional School, celebrava els seus cinquanta anys de
trajectòria educativa en un acte en
què van assistir l’alcalde de Terrassa i l’alcaldessa de Matadepera, el
director general de Centres Privats
de Catalunya, el president de la
Fundació Gresol i la directora del
centre, així com pares, alumnes i
antics alumnes.
I com diu la cançó jo em dic:
“Oh, benvinguts, passeu passeu,
ara ja no falta ningú, o potser sí, ja
m’adono que tan sols hi faltes tu”, i
aquest tu són els professors que hi
han deixat la pell durant tots
aquests anys.
O és que un col·legi són tan sols
les pedres que el formen, o totes
aquestes autoritats; què és el que
ha fet que es puguin arribar a celebrar aquests cinquanta anys?

Joan Font
Professor de Gresol CE durant 14
anys

El repte del Vallès
AL cooperar intensament.
Aquesta és la principal conclusió
de l’estudi “Les oportunitats de
desenvolupar polítiques conjuntes al territori dels vallesos”, elaborat per l’Institut Cerdà per encàrrec conjunt dels consells comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, i que s’ha fet públic aquest mes de març. Un
resultat que fa patent el reclam històric de les
entitats que formem part de FEM Vallès, i que
vam tenir l’oportunitat d’aportar i reivindicar
durant l’elaboració de l’estudi.
Aquesta conclusió va acompanyada d’un pronunciament de caminar a poc a poc cap a
aquesta cooperació per part dels consells comarcals, qui també han oficialitzat públicament
una posició contrària a assolir una única administració conjunta. Per part de FEM Vallès celebrem els aspectes positius de fer passes endavant i ara caldrà analitzar com han de ser aquestes passes per assolir la cooperació que tots desitgem.
L’objectiu fa referència solament a la col·laboració entre municipis, perquè no estem davant de cap demanda d’estructura política, sinó
únicament d’un afer de treball de cooperació
entre ajuntaments. Perquè junts hem constatat
que els consells comarcals actuals tenen un poder molt reduït. Una mancança que contrasta
amb l’enorme poder de la veïna Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Les nou-centes mil
persones del Vallès Occidental i les quatre-centes mil de l’Oriental ens mereixem una col·laboració entre les administracions dels dos vallesos més estreta, que repercuteixi en el benes-
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tar dels habitants de la regió i que incideixi en la rien capaços de gestionar-ho de forma coordinada en pro dels habitants del Vallès?
millora dels serveis que rebem.
En primer lloc, les qüestions formulades sePerò estan els nostres regidors i regidores
d’acord que cal incrementar les competències rien coherents amb el principi de subsidiariedels consells comarcals? Les entitats que for- tat, el qual ens diu que s’ha de treballar des de
mem part de la plataforma FEM Vallès creiem l’administració més propera possible i no disque tenim aquesta i d’altres qüestions que cal tanciar-se’n artificialment. I en segon lloc resolresoldre amb certa urgència. Per exemple, un drien l’exigència de simplificació i eficàcia en
cop assolides noves competències, estarien dis- l’organització de les entitats públiques.
Les entitats de FEM Vallès creiem que és abposats a mancomunar la seva gestió quan l’escala adient sigui fer-ho de forma conjunta? Amb solutament urgent i necessari que al Vallès s’exerla clara voluntat de donar un millor servei i mi- ceixin competències de política territorial, com
llorar la qualitat de vida dels ciutadans? D’altra ara reclamar inversions i millorar els polígons
banda, admetrien la participació de la societat industrials; que es faci gestió dels transport públic intermunicipal de bus; que es gestioni el
en el seguiment dels afers comarcals?
Aquests i d’altres són els reptes que caldria en- parc agroforestal de la plana, o que s’encarrilin
caminar. La fusió en una única administració aspectes socials com la coordinació de la formanomés, i reiterem, només seria el pas final, pos- ció professional a l’escala de la dimensió productiva present.
sible o no.
Molts responsables públics hi estan decisivaSi aparquem el debat de l’administració fusionada, el camí i els passos serien clars i consti- ment compromesos i en són especialment sentuirien la resposta afirmativa als interrogants an- sibles els dels municipis mitjans. Estem davant
d’un clam pro municipalista
teriors. Però entre les excuses
Les entitats
sorgit de la societat i ben vist per
per no haver de parlar de com
molts municipis. Ara sabem
es governa millor el Vallès hi ha
de FEM Vallès
que és necessari repensar i penles que proposen simplement
creiem que
sar el futur de les nostres coacotar-ho a una millor col·laés urgent
marques i que ambicionem un
boració público-privada quan
i necessari
marc comú millor.
aquesta sigui necessària, però
que al Vallès
Hem de recordar que els
al nostre entendre no resol el
s’exerceixin
consells comarcals poden exernus central del problema: els
competències
cir la iniciativa legislativa davant
ciutadans podem tenir la cerdel Parlament de Catalunya,
tesa que les regidories dels dien política
per la qual cosa des del Vallès
ferents municipis volen increterritorial
podríem perfectament debatre
mentar les competències i se-
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i presentar al Parlament una proposta de llei, un
primer pas obert a posteriors. Portem dos anys
de mandat municipal i entrem en el tercer, un
temps clau ja que aviat entrarem en el pendent
de la proximitat electoral i el final de mandat serà
un context que farà impossible aquests plantejaments. I no voldríem haver perdut tot el mandat quan aquesta va ser una qüestió present des
de la presa de possessió. Aquesta primavera és
l’hora inexcusable per a un acord.
De l’ordre de la meitat de la ciutadania sortim
cada dia del nostre municipi a treballar o estudiar. Ens mereixem que els nostres representants
entomin el compromís de millorar l’entorn
compartit entre municipis, el qual seria també
un element de millora directa de cada un d’ells.
El món polític actualment té la clau per fer els
avenços, un cop col·legis professionals, entitats
socials, les unions empresarials i els sindicats
ens hem manifestat clarament en favor d’una
organització intermunicipal millor. Quedem a
la seva disposició per assolir aquest repte del Vallès.

Entitats membres de FEM Vallès que signen l’article: CCOO Vallès Occidental i Catalunya Central, CCOO Vallès Oriental, UGT Vallès Occidental, UGT Vallès Oriental, Cecot, CIESC, UEI Cerclem, ViaVallès, Baricentro, Cerdanyola Empresarial, Castellbisbal Empresarial, Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’edificació de Barcelona, Delegació del Vallès
Occidental i del Vallès Oriental, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Delegació del Vallès, Sant
Cugat Empresarial.
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