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Opinió
Fot-li

Aneu a la 
porra

N
i els dolents de les
pel-lis en blanc i negre 
de la meva infantesa 

tenien tanta mala llet, reu- 
senques i reusen cs del meu 
cor. Lentranyable ball de bas
tons del Seguici Festiu reu- 
senc no els va arribar ni a la 
sola de les botes si resseguim 
trompada a trompada els da
rrers esdeveniments. Només 
faltava un reguitzell de bona 
gent vestida amb els colors 
del Real Madrid que volien 
parlar abans de l’exhibició 
apassionada dels seguidors 
de la ‘Roja’. Això és un no pa
rar que comporta un pati
ment pitjor que seguir totes 
les pelis del Festival de Sitges. 
A Reus no vàrem rebre cap 
ensurt dels homes de Harril- 
son. Potser el nostre trempat 
alcalde independentista s’en
durà a la jubilació el secret 
millor guardat, tot i que no va 
servir gairebé per res.

La participació en el divorci 
dels nostres convilatans es
trangers va ser més fluixa que 
la dels festivals folklòrics de 
Societat Civil Catalana. Ens 
ho hauríem de fer mirar. Però 
de fora vindrà qui el vot et 
traurà i el no fos cas que, tal 
com va tot, ens quedarem 
sense calés, tinc problemes a 
la família, no ho veig clar, no 
vull més merders i tan bé 
com estàvem van passejar-se 
fugisserament pel nostre 
Tomb de Ravals.

Era inevitable que a molts 
se’ls posés cara de pelacanyes 
quan des de Can Fanga ens 
varen dir que sí però no, que 
encara no s’ha acabat el 
bròquil i que la Moreneta farà 
més que nosaltres. Mentre 
anem amb el lliri a la mà, els 
altres tenen 155 porres ama
gades per celebrar un ball de 
bastons estratosfèric a la nos
tra envejada Festa Major. Per 
acabar-ho de reprimir, que 
volen aquesta gent que cre
men de matinada? Aneu a la 
porra.

ANTON TAPIAS
@diardtarragona

El semáforo

Ruth Beitia
Atleta

La campeona olímpica de 
salto de altura en Río 2016 
anuncio su retirada. La 
cántabra se marcha a los 
38 años con un palmarès 
impresionante en el que 
destacan un total de 16 
medallas internacionales, 
entre las que destacan 
además sus cuatro títulos 
de Europa.

Juan Bravo
Presidente de Adif

El Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias ha anunciado 
que la estación de 
Tarragona seguirá en 
obras hasta principios de 
febrero, cuando 
inicialmente debía estar 
acabada el pasado mes 
de mayo. Un cambio en 
el proyecto ha provocado 
ahora este retraso.

Constança
Urbano
Ministra de Portugal

La titular de la cartera de 
Administración Interna 
presentó formalmente la 
dimisión, tras las críticas 
recibidas por su mala 
gestión de los incendios 
en el país. La situación ha 
llevado al partido 
democristiano CDS a 
presentar una moción de 
censura al Gobierno de 
Antonio Costa.

Linia oberta

Déla
corrupció i 
corrupteles
Cal rearmar moralment el 
conjunt de la societat i 
estimular debats ètics a 
les escoles i famílies

DANIEL FAURA LLIMÓS
President del Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya

La voz del lector

La carta del día

Al director 
del Hospital 
de Santa 
Tecla

cartas@diaridetarragona.com

Las cartas deben tener una extensión máxima 
de 15 líneas, estar ¡ndentificadascon DNI, 
teléfono y dirección del remitente.
El diari se reserva el derecho de publicación 
y de resumir el contenido de las cartas. Diari 
no mantiene correspondencia ni comentarios 
sobre lascarías

V
ivim immersos en l’intens 
i continuat debat sobre la 
manca d’integritat en la 
gestió dels recursos públics i pri

vats que s’ha instal·lat en els da
rrers anys al nostre país. El resul
tat és l’enuig i la frustrado d’una 
ciutadania que veu cada cop 
amb més desconfiança i desafec- 
ció les mateixes institucions.

Raons no en falten. Només cal 
llegir el llibre de Jaume Muñoz 
La corrupción en España per des
cobrir que des de l’inici de la 
transició democràtica, el 1978, 
s’han detectat fins a 175 trames 
corruptes a tots els nivells polí
tics amb un cost públic de 7.500 
milions d’euros. El Consejo Ge
neral de Economistas xifra la 
pèrdua d’ingressos públics en 
26.000 milions d’euros anuals.

No parlem d’un fenomen que 
afecti només a l’Estat espanyol.
La UE xifrava l’any 2014 en 
120.000 milions d’euros el cost 
de la corrupdó a tots els països 
integrants. Un estudi més recent 
eleva la xifra al 7% del PIB euro
peu, uns 900.000 milions.

Tampoc ens referim a un fet li
mitat a l’àmbit públic: estudis de 
les auditores internacionals PwC 
i E&Y reflecteixen que un 50,6% 
de les empreses declaren haver 
sofert delictes econòmics i, el 
que és pitjor, que un 24% dels 
directius justificarien comporta
ments no ètics si estigués en risc 
la supervivència de l’empresa. En 
l’àmbit internadonal, l’Associa- 
tíon of Certifíed Frauds Exami- 
ned (ACFE) elabora un informe 
anual sobre el frau detectat a les 
empreses arreu del món i que es
tima en el 5% dels seus in-

He sido un paciente del hospital 
que usted dirige, desde el día 9 
hasta el día 14 y reconozco que 
tiene usted unos profesionales 
muy cualificados. El motivo de 
mi carta es otro. El día 11 fue 
víspera de fiesta y nadie me dijo 
que estaba invitado a ella. Me 
pasé la noche hasta las 6:30 de 
la mañana escuchando los cánti
cos, los insultos, los dáxones de 
los coches, los camiones de la 
basura, las broncas, etcétera. Te
ma que se repitió el viernes 13. 
Por suerte me dieron el alta el 
sábado antes de volver a pasar 
una noche en vela. Reconozco 
que enfadado porque solicité a la 
enfermera de la noche que lla
mara a la policía o a la guardia 
urbana y su respuesta fue que 
ella no podía, por la mañana es
tuve hablando con más personal 
del hospital y me dieron la expli
cación: nosotros llamamos y la 
guardia urbana y nos dicen que 
«es lo que hay» y pasan de todo. 
La conversación con estas perso
nas me hizo ver que lo mío era

gressos, el que equival a 3,7 tri
lions de dòlars.

Ens trobem amb una situació 
preocupant i generalitzada que 
va molt més enllà de les admi
nistracions i les institucions polí
tiques, probablement perquè 
som més permissius amb les pe
tites corrupteles que ens resulten 
més properes i familiars. Es el 
que es pot desprendre del 
Baròmetre 2016 sobre percepcions 
ciutadanes sobre la corrupció, pu
blicat per l’Ofidna Antifrau de 
Catalunya, on s‘observa que els 
partits polítics i les institucions 
financeres es perceben com les 
organitzacions on la corrupció 
està més estesa, però al mateix 
temps es manifesten certs graus 
de tolerància en pràctiques com 
ajudar a saltar la llista d’espera a 
algun familiar o l’empadrona
ment d’un fill a un altre domicili 
per accedir a una determinada 
escola.

Lluitar efectivament contra la 
corrupció va molt més enllà de 
la creació de comissions parla
mentàries, la implantació de 
nous controls o dels resultats de 
processos judicials lents. Cal re
armar moralment al conjunt de 
la societat i exigir integritat tant 
a institucions com a persones. 
Això implica estimular debats 
ètics a les escoles, les famílies i 
les empreses per aconseguir que 
tothom assumeixi la plena res
ponsabilitat de les seves actua
cions. I per entendre que la co
rrupció que ens escandalitza no 
és només allò que fan els altres: 
a més de les conductes alienes 
hem de reprovar les petites co
rrupteles properes o les pròpies.

una tontería ya que me dijeron: 
Pues ahora imagínatelo en las 
fiestas patronales o cualquier 
evento que discurre alrededor o 
cuando hay una persona en sus 
últimos momentos acompañados 
por sus familiares y sonando una 
charanga. Es de locos.

Como sé que me contestara 
con «Yo en la calle no mando, o 
algo así» le voy a dar la solución: 
cambie las ventanas de las habi
taciones por unas con rotura de 
puente térmico y doble cristal, 
porque están todos los burletes 
salidos de sitio y duros como pie
dras, lo que permite al frío y ca
lor al sonido e incluso a la lluvia 
penetrar en la habitación. Una 
pregunta: cuánto tiempo hace 
que no funciona el aire acondi
cionado? El suficiente para po
ner ventiladores en el suelo de 
las habitaciones!

Sr. director, espero que tome 
buena nota y le ponga solución.

José Maroto
Tarragona


