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Els il·lustres membres de la Fundació d’Es-
tudis d’Economia Aplicada han estat els dar-
rers que s’han afegit a la legió d’experts que, 
mentre escampen previsions catastrofistes 
sobre el futur de l’estat del benestar, reclamen 
una reforma severa del sistema de pensions. 
Concretament, han proposat, entre d’altres 
mesures “engrescadores”, retardar l’edat de 
jubilació fins els 70 anys. Es basen en projec-
cions sobre les piràmides d’edat i laborals del 
2040 en endavant.

Paradoxalment, aquests ínclits i saberuts 
gurus que es veuen amb cor de fer pronòstics 
ajustadíssims respecte a allò que se s’esdevin-
drà dintre de 30 anys no van poder preveure, 
per exemple el 2005 o el 2006, la patacada que 
ens ha caigut al damunt. Suposo que un ex-
pert de debò no pot perdre el temps a predir 
allò que succeirà dintre de 4 o 5 anys, tasca 
avorrida i prosaica, és clar, i ha de concen-
trar el seu talent a mirar lluny, com a mínim 
a 30 o 40 anys vista. Per això, durant aquests 
anys d’eufòria desbordada, en els quals hem 
fermat els gossos amb llonganisses, no han 
pogut reparar en els nostres escandalosos dè-
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L’Agència de Protecció de Dades va donar a conèixer a Lleida una dada esfereïdora, 
com és que el 40% dels adolescents no són conscients dels perills que hi ha a inter-
net, sobretot en l’àmbit de les xarxes socials, on els joves s’hi passen moltes hores 

interactuant, de vegades, amb persones que no coneixen, amb el risc de 
robatori, assetjament o xantatge al menor. El desconeixement dels topants 
d’internet pot ser un parany per als adolescents. I ens cal prevenir-ho.

Els adolescents i els perills d’intenet

Editorial

Ja ha tingut lloc la segona reinauguració de la 
Llotja. Imagino que moltes lleidatanes i llei-
datans, com un servidor, ens adonàrem del 
caos circulatori que a mitja tarda colonitzava 
els carrers de la nostra ciutat, cosa habitual, 
però ahir augmentada. Ja sé que el caos circu-
latori que hi ha a Lleida, i més ara quan han 
canviat de sentit la meitat de carrers en algu-
nes zones com Prat de la Riba, Alcalde Reca-
sens o Sant Ruf, no és cap novetat. Circular a 
Lleida és un caos, però si a això li sumem un 
bon nombre de carrers tallats per l’arribada 
del cap de l’Estat espanyol, ens adonem que 

aquest és el pa de cada dia.
De la segona reinauguració de la Llotja de 

Lleda val a dir que, a diferència del que molts 
innocents pensaven, ni TV3, ni, per exemple, 
El Periodico de Catalunya, el diari més venut al 
nostre país, l’endemà han dit res en respecte 
de la reinauguració de la Llotja. A El Periódico, 
sí que hi havia una noticia del Rei, però deia 
que havia anat a BCN a entregar unes beques 
de “la Caixa”. Per tant, tots aquells que creien 
que Lleida tindria el seu moment de glòria, 
res de res. I m’imagino que qui ha de patir 
una gran frustració pel poc ressò mediàtic 
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Darrerament, hem pogut copsar el que pas-
sa quan no es diu tota la veritat. Des de la 
Conselleria d’Interior, tot i reconèixer (a la 
baixa) la manca d’efectius a Ponent, no es fa 

robatoris a ponent
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ficits per balança corrent, ni en l’endeutament 
brutal de les famílies, ni en la megabombolla 
immobiliària. Mentre el ciutadà ras i absolu-
tament llec en macroeconomia exclamava en 
un esclat de sentit comú! voleu dir que tots 
aquests pisos s’acabaran venent! els nostres 
experts estaven enfeinats a analitzar, general-
ment en to laudatori, els secrets del rutilant 
miracle econòmic espanyol. Resultaria espe-
cialment exemplar rescatar de les hemerote-
ques allò que, des de les seves fundacions i 
càtedres diverses, recomanaven els nostres 
savis immediatament abans de l’ensulsiada 
de la nostra economia i comparar-ho amb les 
mesures quirúrgiques, de bisturí esmolat, que 
amb tant de convenciment prediquen ara. En 
qualsevol cas, com que pot ser perfectament 
que, malgrat anys i panys sense encertar-ne 
una, les seves propostes mereixin tota l’accep-
tació, no em costa gens d’imaginar-me algu-
nes escenes surrealistes de futur.

Al pas que anem no tardarem a veure una 
generació de néts de més de 20 anys, d’aquests 
que ni estudien ni treballen però disposen de 
carnet i cotxe nou, acompanyant a treballar 
les seves àvies de 70, que ja no es veuen amb 
cor d’anar-hi amb el seu vehicle. Com no seria 
d’estranyar que les empreses haguessin d’ins-
tituir l’homenatge anual als caiguts al lloc de 
treball: al Tonet, venedor d’electrodomèstics, 

que després de 51 anys de dedicació el dia 
que va desplomar-se per un infart, encara va 
facturar 8 neveres i 3 televisors; a la Carme, 
administrativa amb 50 anys de professió, en 
reconeixement de la qual la pantalla i el teclat 
que va usar restaran exposats permanent-
ment, amb una llegenda escrita al peu que 
dirà: “fins que no van diagnosticar-li l’alzhe-
imer no va cometre cap errada”; al Francesc, 
peó i paleta amb 52 anys pujant bastides, que 
el dia que va desnucar-se mentre es precipi-
tava avall encara va tenir el valor de dir: “no 
patiu que l’altra vegada només vaig torçar-me 
el turmell!” A la Meritxell, professora de bat-
xillerat amb 46 anys de docència, que el dia 
que van confirmar-li definitivament la baixa 
per depressió, els ganàpies de l’institut, en 
un gest d’ànim, van enviar-li un e-mail que 
deia: “no s’ho prengui tan a la valenta, que 
als nostres pares els tractem pitjor!” Malgrat 
que no entenc res d’economia aplicada ni 
probablement de cap altra, he estat sospesant 
d’acabar aquest article proposant alguns sug-
geriments (potser sense cap ni peus, ja sabreu 
perdonar-m’ho) per tal d’afrontar, ho admeto, 
la necessària reforma del sistema de pensions 
i del nostre estat del benestar. El quals, per 
cert, com que tot i que encara no hem po-
gut acabar-los de desplegar ja compten amb 
l’hostilitat de tants i tants que volen aprimar-

los, em sembla que faran la mateixa fi de sant 
Ramon Nonat. Concretament, se m’havia 
acudit penalitzar més les jubilacions anticipa-
des, reconsiderar les duplicitats de pensions, 
per jubilació i per viduïtat, a aquells que no 
tinguin persones dependents o acabar amb 
les jubilacions massives en grans empreses, 
pactades amb l’Estat, de treballadors que no 
arriben a la seixantena. També em semblava 
plausible, ateses les taxes cròniques d’atur 
que patim, sobretot entre els joves, fomentar 
la incorporació al mercat de treball abans dels 
vint-i-cinc anys. Perquè, em costa d’entendre 
com pot alliberar-se llocs de treball per al jo-
vent si els de setanta anys encara romanen als 
seus. Però, bé, reconec que no he trobat cap 
fundació que m’avali ni cap expert, d’aquests 
que s’hi guanyen la vida, amb qui coincideixi. 
Per tant i abans que m’acusin de diletant i de 
voler saber de tot ja avanço que he comen-
çat a arreplegar-ne tants com pugui per tal 
de contractar un pla de pensions. Un pla de 
pensions d’algunes d’aquestes entitats regi-
des per consells d’administració integrats per 
venerables senyors que, malgrat la “duresa“ 
de la tasca i les “congelacions salarials“ que 
han patit els pobres, darrerament, ens donen 
exemple a tots i no es jubilen pas als 70, no, 
sinó que en un esforç suprem segueixen al 
peu del canó fins els 75 anys o més.

que ha tingut la Llotja, haurà estat el nostre 
paer en cap. Ell, que ens va vendre la llebre, 
hem vist que ara el que hi havia realment era 
un gat. Ni fotos, ni imatges, ni parlament ni 
res de res que el situés a ell i a la seva obra 
faraònica particular a la cúspide de l’actuali-
tat fora de Lleida.

Però no cal patir. El govern municipal de 
Lleida, els de la igualtat i la justícia social ha 
preparat pel divendres 26 una festa d’inaugu-
ració dels nous jardins sobre la via del tren. 
Pensava que ZP havia ordenat a Autonomies 
i Governs locals reduir els costos innecessa-
ris, però sembla que a Lleida això no ha calat 
i novament, la propaganda, el Banyetes, la 
xocolatada popular i els inflables per a nenes 
i nens, novament, se’ls hi treurà el pols per 

donar a conèixer els èxits urbanístics del Go-
vern local, ja que possiblement, és l’únic que 
el Govern local sap vendre. Les fotos de les 
places noves i el Banyetes de fons. 

Malauradament, el paer en cap, ja no 
respon mai als meus escrits. Diuen que les 
veritats solen ofendre. Des d’aquí li faig una 
pregunta que espero que em respongui dient 
dos xifres. No demano més. “Quant ha costat 
la visita del rei (amb els moviments i hores 
extres de la Urbana inclosos) i quant costa la 
festa de inauguració dels nous espais de la 
via del tren?” I si us plau, no em respongui 
dient que aviat inauguraran el nou pont. Jo 
no demano propaganda, demano la xifra del 
cost, com a lleidatà i contribuent. Jo i molts 
altres, li estarem eternament agraïts.

res per posar-hi solució.
El resultat és clar, els últims dies podem 

llegir en els mitjans de comunicació com hi 
ha molts robatoris a comerços, bars, gran-
ges... (Lleida, Tàrrega, Corbins, etc.).

És clar, quan en una zona treballen tants 
pocs efectius és el que passa. Mentrestant, 
continuarem amagant el cap sota l’ala, no 

donant resposta a les demandes sindicals 
i deixant de la mà de Déu la seguretat dels 
Mossos de Ponent.

Només ens queda per dir una vegada més 
allò de “Saura, que malament que ho fas”.

Ponent és segur? Tinc els meus dubtes.
Per últim, al sindicat Unió de Pagesos els 

recomanaria que no busquin solucions amb 

reunions amb els caps policials (no és la so-
lució, si no tenim prou efectius), sinó que 
reclamin directament al conseller Saura i al 
Delort, a veure si ells tenen més sort que no 
pas jo. 

Per la meva part, no dubtin que ho conti-
nuaré demanant fins que aconsegueixi el que 
és just i legítim.




