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Quan el contracte social es desvirtua, és il·legítim
dret a la propietat privada.
Un clar exemple l’hem pogut
observar amb l’aprovació per
part del Congrés dels Diputats, amb l’acord del Partit
Popular, del PSOE i de CiU, de
la nova Llei General de Telecomunicacions del passat 9
de maig (Llei 9/2014), on els
hipotètics representants de la
ciutadania han cedit als interessos d’un dels lobbys més
influents en l’economia mundial: el de les operadores de
telecomunicació.
Rousseau, en les seves tesis sobre la necessitat d’un
contracte social on hi hagués
renúncies d’una part de la
llibertat individual, en favor
d’una llibertat col·lectiva, ho
feia tenint en compte la voluntat i l’interès general, que
emana, en primer lloc, de
tots els ciutadans, i en segon
lloc defuig l’interès particular
més enllà de la classe social o
l’ètnia.

Malgrat les dubtoses incidències que tenen les radiacions de les antenes de
telefonia mòbil per a les
persones, i per tant sobreposant l’interès particular de les
operadores al dret individual
a la salut, ara s’ha d’afegir el
dret a la propietat privada
(l’article 29 del text legal suposa una agressió flagrant a
aquest dret), en particular les
de les comunitats de veïns, i a

Actualment l’interès
general s’ha vist
menyspreat per les
polítiques neoliberals
que apliquen els
diferents governs
de dretes
més despulla l’administració
local, la més propera al ciutadà, d’un necessari control
en la determinació dels espais especialment sensibles
i, en conseqüència, de la
seva protecció (escoles, hospitals, residències de gent
gran...), fins al punt d’obligar
a establir servituds en favor
d’aquest lobby, o fins i tot
la possibilitat d’expropiació
(com un altre lobby, les elèctri-ques), en favor d’un dubtós o inexistent interès general. No n’hi ha prou amb la
brutal restricció que ha sofert
l’administració més propera

En els moments actuals,
aquest interès general s’ha
vist menyspreat per les polítiques neoliberals que apliquen els diferents governs
de dretes i que es reflecteixen en un deteriorament
progressiu de drets consagrats en la Carta Magna de
l’any 1978, el dret a la salut,
el dret a l’educació, el dret al
treball, el dret a un habitatge
digne... i ara recentment el

al ciutadà, i de manera més
clara en aquells amb més dificultats econòmiques i socials,
amb la nova llei de racionalització de l’administració local
(que nombroses vegades ha
cobert competències no assumides per cap més nivell
superior de l’administració
–Estat i Generalitat–, que ara
la fa presonera dels capricis
dels principals poders econòmics en favor d’interessos particulars.
Perquè... algú es creu encara allò de l’interès general?
També és interès general posar en el mercat drets fonamentals com la justícia universal i gratuïta (privatització
del registre civil i imposició de
taxes abusives), o mercantilitzar la salut de la ciutadania, o
imposar taxes universitàries
inassolibles per a més del 60%
de la ciutadania?
Les tesis de Voltaire (antagònic a Rousseau) estan en
alça en l’actualitat: hi ha dues
classes socials, els rics i els pobres. Els rics que manen i els
pobres que obeeixen, on la
igualtat s’aconsegueix a partir
de l’establiment de la competència i del comerç. En definitiva, el contracte social, fet
miques, i el ciutadà, desprotegit. Amb aquests governs,
que governen per a uns pocs,
quantes renúncies més haurà
de fer la ciutadania en favor
dels poders econòmics? •••

Dues rutes del Bus Turístic
La nova temporada del Bus Turístic ja està en marxa amb diverses novetats, com ara
dues rutes diferents i un sistema d’àudio en quatre idiomes (català, castellà, anglès
i francès). Per primera vegada, l’autobús ha funcionat durant la Setmana Santa i ho
farà tots els caps de setmana de primavera (del 26 d’abril al 15 de juny). El Bus Turístic
farà una Ruta Històrica (amb sortides a les 11.00, 13.00, 17.00 i 19.00 h), que recorrerà
els principals atractius patrimonials de la ciutat, i una Ruta Arborètum (amb inici a
les 12.00, 16.00 i 18.00 h), que atansarà els usuaris a aquest parc botànic de Lleida. Els
recorreguts del Bus Turístic comencen davant de la Paeria i tenen una durada d’una
hora. És un vehicle descobert d’una sola planta amb capacitat per a 44 persones. La
línia uneix els dos turons de la ciutat i fa accessible la visita a la Seu Vella-Castell del
Rei i al Centre d’Interpretació de l’Orde del Temple de Gardeny. •••
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