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Editorial 
La crisi de les infraestructures és, sense cap 
mena de dubte, el tema estrella sobre el qual 
girarà la campanya de les eleccions generals 
a Catalunya. Ara bé, hi ha un altre tema que 
és tant o més important: els papers de 
Salamanca. 

És increïble que, després de quatre anys 
d'un govern espanyol que es va 
comprometre a retornar els originals de la 
documentació incautada a institucions i 
particulars del nostre país, la totalitat 
d'aquesta documentació encara no sigui a 
Catalunya. Però el que és més greu és que 
bona part dels documents que encara s'han 
de retornar pertanyen a particulars, entre 
altres coses, cartes personals de soldats del 
front que escrivien a les seues persones 
estimades, o a l'inrevés. Aquí ja no estem 
parlant de la identitat col·lectiva com a poble, 
representada per les institucions i partits 
polítics; el que està en joc és l'orgull i la 
dignitat de persones i famílies particulars a 
les quals els estan robant la memòria. 
Convé que es deixi de jugar amb els 
sentiments de la gent i que, d'una vegada, 
tornin tots els papers que un dia van ser 
espoliats com a botí de guerra. Als 
parlamentaris catalans que surtin elegits 
se'ls girarà feina per fer complir allò que 
se'ns va prometre fa quatre anys! 

Activitats 
- El Grup Sardanista de la Palma organitza 
un acte commemoratiu del 25è Aplec 
d’Estiu de la Sardana per al dissabte 26 de 
juliol, tarda i nit. Més endavant s’ampliarà 
el programa. 
-Diumenge 17 de febrer: passejada pel 
Camí dels Borjos. CatSud proposa una 
descoberta per racons sorprenents i 
impressionants de la Serra de Tivissa. 
Durada de l'activitat: de 9.30 h a 16.00 h (4 
hores de camí). Preu: de 13 a 17 euros 
(inclou assegurança civil, guia i material). 
Per a més informació i inscripcions, cal 
trucar als telèfons 636162426 o 
626684917. 
-Diumenge 17 de febrer de 2008, 5a festa 
de la Clotxa. Des de les 11 del matí i fins 
a les 2 de la tarda, a l'àrea de lleure de la 
vora del riu de Garcia, la Comissió de 
Festes juntament amb els restauradors de 
la comarca prepararan la tradicional 
Clotxa, la qual es podrà degustar 
adquirint un tiquet per import de 3 €. La 
celebració gastronòmica serà presentada 
a les 11 hores per Jordi LP. 
-Dia 27 de març, Conferència: “Les 
pintures rupestres d’Ulldecona. Visita a 
l’abric de la Pietat”. Organitza Institut 
d’Estudis Comarcals del Montsià. 
Amposta. 



 
 
 

 
Responsabilitat generacional 

 

Ja fa uns quants anys que Televisió de Catalunya (TV3) organitza La Marató per 
recollir diners a fi d’ajudar les fundacions i organitzacions que s’encarreguen de 
pal·liar els afectats de les malalties degeneratives. El 16 de desembre de l’any passat, 
la van dedicar a les malalties cardiovasculars dels infants, amb un èxit de recaptació 
molt alt, com sempre. 

Quan els malalts són uns nens, quan nen es posa malalt, tota la família es posa 
malalta amb ell. La rutina diària de tots els seus membres s’altera per afrontar unes 
prioritats noves; l’organigrama familiar canvia d’ordre i, en molts casos, l’economia 
també se’n ressent. Tothom se sent colpejat per una notícia mai esperada i que, 
sense previ avís, altera tots els plans familiars. 

Per uns pares, acceptar la malaltia del seu fill és molt difícil. El patiment humà, i més 
en el cas d’un nen, és un misteri que es fa difícil d’acceptar. Hauríem de diferenciar el 
patiment del nen davant de la malaltia i l’angoixa dels adults davant la realitat del 
patiment del nen. 

Quan neix un nadó es talla el cordó umbilical, mes n’hi ha un altre d’espiritual que el 
manté unit als pares i, per això, en la vivència de la seva mateixa malaltia serà 
determinant la madures i l’esperança d’ells. No podem desvincular l’acompanyament 
dels nens malalts dels seus pares, sense oblidar els germans. 

Perquè el nen se senti protegit i segur, necessita tenir al seu costat i la família i que 
aquesta li transmeti confiança, seguretat, fortalesa i esperança. Hem de preparar-nos 
per respondre les preguntes que, de ben segur, l’infant malalt ens farà; mai no li hem 
de dir una mentida. El nen que se sent enganyat pateix un esquinç interior, perd la 
confiança i la seguretat, i li genera una situació de por i confusió, i amb això 
augmentem el seu patiment. Les respostes han de ser adients a la seva edat i 
capacitat de comprensió i hem de transmetre-li la informació que ens demana amb 
senzillesa i claredat. 

Els qui hem estat pares i en aquests moments som avis, seguim tenint una 
responsabilitat amb els infants davant la nostra societat, que ens obliga a educar-los i 
guiar-los perquè creixin amb uns valors suficients i arribin a ser el dia de demà unes 
persones responsables. 

Albert Solé Casanovas 
 
 

 

Si voleu participar-hi posant Reble ens podeu fer arribar els vostres articles: 
· Posant-vos en contacte amb qualsevol membre de la junta. 
· Per correu ordinari o per correu electrònic. 
 Els articles hauran de ser en català, preferiblement en format digital,  
mecanografiats a espai senzill, lletra Arial 10 i en programa Word, 
i hauran de tindre una extensió màxima d’una pàgina. 
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de les 

opinions 
expressades 
en l’article. 


