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Cancelación 

 

Anna Marzà i Ibàñez, profesora 
en el área de Didáctica de la Len-
gua y la Literatura de la Universi-
tat Jaume I, recibió ayer el VIII 
premio cum laude de Humani-
dades por su tesis doctoral La na-
turalitat en la traducció per al doblat-
ge. El cas dels marcadors d’intensifica-
ció. El acto de entrega del galar-
dón fue presidido por la vicepre-
sidenta segunda de la Red Vives y 
rectora de la universidad de Cas-
telló, Eva Alcón.  ¡Felicidades! 

CARTA AL DIRECTOR

Urge una solución

A
través de los medios de co-
municación, se está aler-
tando a la ciudadanía de 

que el precio de la luz, este mes de 
enero, será excesivo, desorbitado. 
Esto, añadido a la crisis de la pan-
demia, nos está provocando a los 
ciudadanos una pesadilla, un 
buen susto. Se acabó un año pési-
mo, desastroso, y empieza otro 
con graves consecuencias. Descen-
so en los termómetros e incre-
mento en las tarifas eléctricas. Los 
grandes perjudicados seremos los 
clientes, que dependemos de las 
empresas privadas de la red eléc-
trica. El Gobierno español ya ha 

reaccionado, pidiendo que la 
CNMV investigue si el sector eléc-
trico ha actuado bien. La electrici-
dad es un servicio, una necesidad 
imprescindible ante inclemencias 
meteorológicas del invierno. El 
PSOE y UP deben buscar solucio-
nes y encontrar una salida (dete-
ner esta subida prohibitiva) para 
que la ciudadanía pueda llegar a 
fin de mes sin traumas. Los minis-
terios competentes deben esfor-
zarse para no dañar más la preca-
ria situación económica de mu-
chos ciudadanos, que no llegan a 
fin de mes. Urge una solución. H 
Francesc Carafi

Homenaje a Lorenzo 

 
La pintora Mari Carmen Aldás 
tributa un homenaje al fallecido 
pintor Lorenzo con un dibujo 
publicado en sus redes sociales.  
 
Cancelación 

 
La compañía El Taronger, dirigi-
da magistralmente por su direc-
tor titular Santi López, que tenía 
que actuar este fin de semana en 
la segunda propuesta de la cam-
paña Castelló a Escena 2021, ha 

decidido cancelar  sus represen-
taciones a causa del covid-19.  
 
‘GIRA Mujeres’ 
 
La Fundación Isonomia de la 
Universitat Jaume I colabora en 
la provincia de Castellón en el 
desarrollo de la quinta edición 
del proyecto GIRA Mujeres, una 
iniciativa de la firma Coca-Cola 
que tiene como objetivo impul-
sar el emprendimiento de las fé-
minas mediante un proceso de 
formación y acompañamiento 
orientado hacia la toma de deci-
siones y la puesta en marcha de 
las ideas de negocio. 
 
Regreso a Sargantana 

 
El escritor castellonense José 

Manuel González de la Cuesta 
ha vuelto a firmar con Editorial 
Sargantana para la publicación 
de su próxima novela, que saldrá 
a la venta en el primer semestre 
del año que viene, el 2022, presu-
miblemente con el título El dile-
ma de Sophie. Existe expectación 
por ver el resultado de la obra.

Al contrataque

Volem municipis forts i amb recursos
ERNEST 

Blanch* 

D
e segur que, en algu-
na ocasió, t’ha sorgit 
algun problema, la 
necessitat de fer algu-
na gestió o, simple-

ment, un dubte relacionat en teu 
dia a dia. I de segur que, el primer 
pas, ha estat acudir a l’ajunta-
ment del teu municipi. Encara 
que el problema a resoldre no si-
ga de competència municipal, el 
primer impuls, el primer pensa-
ment i el primer pas sempre ha si-
gut el de recórrer a l’administra-
ció més pròxima, i esta és l’ajun-
tament. Per això, sempre --ho re-
petisc-- sempre, hem defensat el 
municipalisme. De sempre i fins 
hui mateix quan esta maleïda 
pandèmia encara ens manté en 
alerta. Dit així, municipalisme, 
sembla un terme més que clarifi-
cador: la realitat d’un municipi. 
Però des del punt de vista de la 
política, el municipalisme cobra 
un sentint molt més ampli i relle-
vant. Municipalisme és reconéi-
xer la majoria d’edat de les enti-
tats locals, visualitzar-les com a 
entitats amb plena capacitat 
d’obrar i dotar-les d’obligacions, 
però també de drets. 

Així doncs, i fins aquí, tenim 
dues coses clares: la primera, que 
la gent, la nostra gent de Castelló, 

on primer acudix per resoldre els 
seus problemes és l’ajuntament, 
i, el segon, que els ajuntaments 
han de ser reconeguts com a enti-
tats plenament capacitades. Arri-
bats a este punt, crec que és clar 
afirmar que, per tant, les entitats 
locals, i en conseqüència, els al-
caldes i alcaldesses, han de comp-
tar amb els recursos necessaris 
per a donar resposta als seus 
veïns i veïnes. És a dir, els alcal-
des i alcaldesses de les nostres co-
marques necessiten disposar de 
diners suficients per a solucionar 
els problemes de la nostra gent. 

És clar que les dificultats ac-
tuals fan encara més evident esta 
necessitat i és per això que, ara 
més que mai, s’ha ficat tota la 
maquinària en marxa perquè les 
administracions locals compten 
amb tot allò que necessiten, sem-
pre pensant en atendre el millor 
possible als seus veïns i veïnes. La 
nova Diputació de José Martí ha 
estat un clar exemple de tot açò. 
Ben bé podem dir que els pobles i 
ciutats de Castelló és ara quan 
més diners estan rebent de l’ad-
ministració provincial a través 
de plans com Reactiva Castelló 
dotat amb 2,9 milions d’euros o 
el fons de cooperació municipal 
amb 5,6 milions d’euros. També 
la Generalitat valenciana de Xi-

mo Puig ha fet gala de l’aposta 
municipalista fent-la partícip en 
el pla de reconstrucció i també 
amb el fons de cooperació muni-
cipal per a municipis turístics. 

I, ara, amb el 2021 acabat 
d’iniciar, toca a la porta el fons 
europeu per a la reconstrucció. 
El binomi Europa i municipalis-
me està cridat a ser la millor re-
cepta per a la reconstrucció de 
les nostres comarques. Les nos-
tres ciutats i els nostres pobles 
necessiten d’este tàndem. Perquè 
els ajuntaments són garants de 
l’Estat de benestar i actors que 
millor coneixen les necessitats i 
potencialitats dels distints terri-
toris per a invertir a millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania i 
fer possible l’eixida de la crisi 
amb el menor temps possible. 

Els ajuntaments han demos-
trat ser bons gestors --un exemple 
ha estat l’exhaustiu compliment 
de l’asfixiant llei de Montoro que 
ha tingut 1.676,8 milions d’euros 
immobilitats al País Valencià-- 
per això ara hem de retornar-los 
tota la confiança dotant-los d’allò 
que mereixen de debò i són els re-
cursos necessaris per a la presta-
ció dels servicis bàsics que de-
manden les i els castellonencs. 

I si volem una reconstrucció 
prompta i que siga efectiva, no hi 
ha un altre camí. Perquè, com 
no, volem municipis forts. Muni-
cipis amb plena capacitat de de-
cisió. I, sobretot, municipis amb 
recursos suficients per a donar 
resposta a les demandes dels nos-
tres veïns i veïnes. H 
*Diputat autonòmic i secretari 

general del PSPV-PSOE de la 

província de Castelló

La clave política

El preu de les  
males decisions
IGNASI 

Garcia* 

L
es xarxes socials formen 
part de les nostres vides, 
ens apropen, ens infor-
men, ens fan riure, refle-
xionar, serveixen perquè 

la informació oficial arribe ràpida-
ment a molta gent i també poden 
tenir un mal ús si es difonen notí-
cies falses. Però una de les coses que 
més em colpeix és el vessant humà, 
quan la gent ens explica allò que 
sent i que li passa a cor obert. 

I els explique això, perquè l’al-
tre dia em vaig trobar a Twitter un 
d’eixos fils que són el testimoni 
d’una realitat que totes sabem que 
existeix, una realitat que em va fer 
entendre l’alt preu que tenen les 
males decisions. El fil era de Ció 

Lerma, una dona que explicava 
com al novembre li havien detec-
tat un tumor que calia extirpar, 
però, primer l’arribada de Nadal i 
després pel col·lapse de les Unitats 
de Cures Intensives amb la covid, 
la intervenció estava blocada. No 
és l’única història de persones que 
a causa de la pandèmia no poden 
tenir l’atenció que requereixen, al-
gunes amb finals fatals i dolorosos. 

El col·lapse del nostre sistema 
sanitari era i és un dels principals 
perills d’aquest virus, justament 
perquè els nostres recursos sanita-
ris (personal, espais i materials) 
pogueren resistir. La tensió a la 
qual hem portat el personal sani-
tari és més que terrible. Calien (i 
vam prendre) mesures com que-
dar-nos a casa, utilitzar la masca-
reta, posar un toc de queda, reduir 
els aforaments en espais públics... 
Van ser decisions difícils de pren-
dre, però que amb molts sacrificis, 

ens van portar a superar la prime-
ra onada. I perquè tenim l’expe-
riència d’eixa primera onada, 
hauríem d’haver aprés dels en-
certs i dels errors que vam tindre. 

La realitat és que ara les xifres 
no demostren res d’eixe aprenen-
tatge. L’increment dels contagis i 
de les morts ens ho recorden . La 
setmana passada el Departament 
de Salut de Castelló suspenia l’ac-
tivitat assistencial programada, 
consultes i quiròfans, excepte allò 
que no es podia demorar. 

No cal amagar que la 
pandèmia està descontrolada. El 
gran problema és que fa mesos 
que monitorem la situació, fent 
milers de proves PCR cada dia, pu-
blicant percentatges d’incidència, 
persones ingressades, llits lliures 
als centres hospitalaris... Ningú 
pot dir ara que açò no es podia 
preveure perquè no és cert. 

Per això em molesten molt de-
claracions com les del president 
de la Generalitat, en què diu que, 
si haguera sabut que anaven a 
funcionar, les mesures més estric-
tes hagueren entrat en vigor 
abans per a evitar el descontrol 
del virus. Aquestes afirmacions in-
fantilitzen la societat valenciana, 
esgotada ja amb justificacions i 
unida ara en un crit que demana 
valentia per a prendre decisions. 

Com va dir Margarita del Val, 
aquests seran els anys de la 
pandèmia i encara queda per re-
cuperar la normalitat. La vacuna, 
eixa finestra a l’esperança, té els 
seus temps de fabricació, distribu-
ció i d’administració. Toca tindre 
molt de coneixement encara, 
aplanar aquesta nova corba i 
prendre bones decisions. Cuide’s, 
cuidem-nos, per no pagar car 
demà el que fem hui. H 
*Portaveu de Compromís a l’Ajun-

tament i la Diputació de Castelló

El catalejo
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