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De la teoria a la pràctica
Quan la crisi començava a afectar el teixit empresarial, el dirigent d’un dels gremis
de la petita i mitjana empresa lleidatana renunciava a demanar ajudes a les dife-
rents administracions i només reclamava que paguessin en els terminis fixats. Ex-
plicava que es veien obligats a rescindir contractes perquè algunes administracions
tardaven fins a 400 dies a pagar-los les factures, sense possibilitat de reclamar inte-
ressos de demora perquè corrien el risc de veure’s exclosos en futurs treballs. Aques-
ta és l’economia real, que topa amb les bones intencions que, per exemple, es des-
prenen de la nova llei de morositat aprovada al Congrés dels Diputats, per la qual
l’Administració haurà de pagar com a màxim en 30 dies i les empreses, en 60 dies,
segons un calendari progressiu que serà d’aplicació total el 2013. Bona notícia, si
no fos perquè la qüestió ja està regulada per una directiva comunitària de l’any 2000
i per la llei de transposició a la normativa espanyola, que ja va entrar en vigor amb
retard perquè no es va publicar al BOE fins al 30 de desembre del 2004, en què ja
es fixaven terminis de pagament conforme a la mecànica habitual a Europa, on re-
sulta incomprensible la morositat habitual que regna a Itàlia i Espanya i on donen
exemple les mateixes administracions públiques. És cert que, amb la nova norma-
tiva, s’elimina la possibilitat que hi havia fins ara d’un pacte entre les parts per allar-
gar els terminis de pagament en què el creditor tenia les de perdre i es veia obligat
a acceptar-lo, en contradicció amb l’esperit de la llei d’atacar la morositat i elimi-
nar els abusos en perjudici del creditor, però el problema és que, amb la llei en vi-
gor, les administracions central i autonòmica tardaven una mitjana de 150 dies a pa-
gar els proveïdors i la mitjana dels ajuntaments era superior als 200 dies. Què can-
viarà amb la nova llei aprovada pel Congrés? Hi haurà proveïdors que reclamaran
els interessos de demora en cas d’incompliment? El temps ho aclarirà, però fa la im-
pressió que seguim més pendents de fer noves lleis que de complir les que ja hi ha,
que els nostres governants i legisladors viuen en un món diferent del de la resta dels
ciutadans i que s’aproven els canvis sense que es plantegin les dotacions, perquè,
com compliran els ajuntaments amb els proveïdors en trenta dies si hi ha mesos en
què alguns consistoris tenen problemes per pagar les nòmines dels seus treballa-
dors?
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Internet i els menors
LA DIRECTORA DE l’Agèn-
cia Catalana de Protecció de
Dades va advertir ahir els pa-
res sobre els perills que amena-
cen els seus fills mentre nave-
guen per Internet. Esther Mit-
jans explica, de forma gràfica,
que els pares respiren alleuge-
rits quan els nens són a l’habi-
tació, sols, navegant per Inter-
net i relacionant-se amb altres
persones a través de les xarxes
socials. Per als progenitors, per-
tanyents a una civilització ana-
lògica, és com si estiguessin ve-
ient la tele a l’habitació. El que
no sospiten és que a través
d’aquests mitjans es poden veu-
re relacionats amb delinqüents,
amb abusadors, amb persones
sense escrúpols disposades a
treure profit de tota la informa-
ció que obtinguin dels menors
i, per tant, cal formar els joves
sobre el món que trobaran a la
xarxa, posar límits a la navega-
ció i controlar com i amb qui
s’hi relacionen de la mateixa
manera que ho faríem quan sur-
ten i van a una discoteca. Inter-
net és un món procel·lós, ex-
tens i plural on poden trobar-
se des de fonts gairebé inesgo-
tables de coneixement fins a les
més sòrdides pàgines de con-
tinguts inadequats per a me-
nors. La funció dels pares és po-

sar el màxim interès a contro-
lar els coneguts que fan els seus
fills a través de les xarxes soci-
als, quins materials pengen en
espais públics, quina quanti-
tat de temps dediquen a aques-
tes relacions i els canvis de con-
ducta que puguin induir a sos-
pites sobre influències indesit-
jables.
El món és cada vegada més

complex i requereix pares ca-
da vegada més formats per as-
sessorar i protegir els fills en un
entorn apassionant i perillós al-
hora.
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Amb gust de mare
L’ALEMANY,QUE precisa gai-
rebé totes les accions, distingeix
amb dos verbs la de menjar,
d’acció: essen, per a les perso-
nes, i fressen és del que se ser-
veix quan s’aplica als animals. I
és que per a nosaltres, els hu-
mans, alimentació i nutrició for-
men el pòsit cultural de cadas-
cuna de les identitats, però, en-
cara, en cadascun de nosaltres
aquest pòsit s’especifica a través
del referent de la mare.Què vull
dir? Doncs que més enllà de la
llet materna, la mare és i ha es-
tat majoritàriament, fins ara, el
referent del que mengem, de
com ho cuinem i de com ens ho
mengem. És des de la seva llet
que la mare ja ens educa el pa-
ladar, però n’hi ha, demares, que
socialitzen el seu espai culinari
per transmetre salut i plaer més
enllà dels propis.
Aquest és el cas de la senyora

Ramona de Cal Jaumet deTorà,
que seguint la tradició familiar
la va saber transmetre amb dis-
cretíssim talent, amb admirable
disponibilitat i amb una total en-
trega. De fet, és cert queTorà és
un referent de patrimoni per la
Vallferosa, però no ho és menys,
de cert, que l’àvia Ramona l’ha
convertida, la vila, en el referent
gastronòmic segarrenc.Anar a

Cal Jaumet vol dir alguna cosa
més que anar a buscar una cui-
na no gens complicada, vol dir,
també, triar la complicitat d’una
família molt implicada en una
delicada sensibilitat de moltes
causes.
Ara, per compartir memòria

de l’àvia,Antonieta Zaccarelli
ens aplega en un volum els aro-
mes del record, un llibre fet a
partir de converses on la vida,
en el seu doble vessant d’intimi-
tat i d’ofici de cuina, s’hi descriu
en unes proses breus que tenen
la gràcia de saber-hi incorporar,
com qui no vol la cosa, recepta-
ri. És curiós com, en llegir el lli-
bre, podia reproduir dememòria
el perfil, una mica angulós, el
cansament d’unes parpelles mo-
renes que amagaven els ulls, de
mirada tendra, d’una dona bon-
dadosa i dolça que sabia fer-se,
sempre, agradable a tothom.
Avui, que el llegat ja és assumit
i gestionat pel Jaume, aquest lli-
bre farà que el record de la ma-
re de Cal Jaumet llanci una gus-
pira al gresol de moltes emoti-
vitats.De la meva, el gust del dia
que la vaig conèixer, una nit molt
freda d’hivern, d’una sopa de ti-
mó i una conversa de com ens
agradava de parar taula per
Nadal.
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