
Susana Bros Irigoyen
Miravet 
Suficiència 3 presencial

Recollida de la brossa porta a porta

Fa uns mesos que l’ajuntament va implantar aquest sistema de recollida, no sense reunir 
abans a tots els vilatans per a informar-nos de com es faria la recollida i quines serien les 
condicions. De la mateixa manera que ho va fer quan es va instaurar la fracció orgànica i 
la tria selectiva de les deixalles domèstiques amb la distribució de contenidors per tot el 
poble.

Per a començar, penso que gràcies a aquesta idea ens hem desfet dels contenidors, que, 
si bé, en un principi van estar una bona opció, a la llarga van resultar molt desagradables 
tant a efectes visuals com olfactius. Crec que, o no ens havíem après bé la lliçó en les 
reunions prèvies que havia fet l’ajuntament o tant ens feia. La qüestió és que els diferents 
contenidors de papers, vidre i plàstic es van convertir en mini abocadors de tota mena de 
brossa.

En segon terme, he de dir que aquest sistema de recollida ens ha facilitat molt la tasca de 
reciclar, especialment a la gent gran a qui probablement li resulta bastant incòmode anar 
fins els contenidors. Ara no tenim excuses per a no fer la feina tal com cal, malgrat que he 
de reconeixer que també té els seus inconvenients. 

El fet que alguns residus només es recullin un dia a la setmana implica d’una banda, 
haver de tenir a casa quatre o cinc cubells (un per a vidre, un per a paper…), i d’altra 
banda patir-ne les olors de la degradació. Jo proposo que la recollida de la fracció 
orgànica sigui diaria.

En resum, crec que tothom ens hem de conscienciar de l’importancia del reciclatge per a 
l’economia i per al medi ambient. Animo als vilatans a implicar-se de manera seriosa en 
aquest afer, ja sigui fent bé la tria selectiva, ja sigui evitant consumir productes que portin 
molt embalatge.
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Marta Fusté Borràs
Ginestar
Suficiència 3 presencial

El rei se’n va de cacera

Aquests dies en que la opinió pública no parla d’altra cosa i amb tot el rebombori que s’ha 
format, m’agradaria donar el meu punt de vista del comportament moral del rei en aquesta 
situació i de com es gestiona el nostre patrimoni.

En primer lloc, em sembla vergonyós e indignant que amb la situació actual que estem 
patint, degut a la crisi, el rei del que en diuen el meu país es dediqui ha anar de safari de 
luxe a Botswana (Àfrica) per simple caprici. Amb totes les despeses que això comporta.

Una afició, que segons diuen, no és gens barata sinó tot el contrari. Hem pogut saber que 
la llicència per caçar elefants en aquest indret val uns 37.000 euros. Quantitat que em 
sembla indecent de gastar i a la que s’ha de sumar les despeses del viatge, l’operació a la 
que s’ha tingut de sotmetre, etc…

I com es pagarà tot això, em pregunto. Doncs amb diners públics, és clar!

En segon lloc, crec que sent el cap de l’estat hauria d’evitar tenir aquestes aficions tan 
cares i cruels que, evidentment, paguem entre tots. I després diu que li treu el son la crisi 
actual i que hi hagi tanta gent a l’atur, passant-ho malament per arribar a final de mes. 
Quanta hipocresia!

Ara, que tot això ha sortit a la llum per l’accident que va patir. Sinó, hagués estat un dels 
tants viatges que deu fer i dels que no ens n’enterem. 

Però en aquesta ocasió el caçat ha estat ell.

En conclusió, que vivim en un país on els qui hauríen de donar exemple no ho fan i que 
demostren que la resta els importem ben poc. Ells segueixen amb la seva luxosa vida i 
nosaltres, a seguir lluitant dia a dia per intentar tenir una vida millor. Ja és ben trist que 
passin aquestes coses i que molts mitjans de comunicació només ens parlin de l’estat de 
salut del monarca i no del seu comportament gens exemplar ni de la situació actual del 
nostre patrimoni. Intentant mirar cap a un altre costat. 

I jo em pregunto, fins quan d’aquest color? 
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Xari Ramiro Villegas
Móra la Nova (origen aragonès)
Suficiència 3 presencial

Toros, roig o negre

Primer de tot em presentaré, sóc Xari i us escric per donar la meva opinió sobre la festa 
dels toros utilitzant per a això alguns tòpics sobre aquest tema.

D'un costat, trobem a el “matador”, el roig. Es juga la vida davant d'un toro, però és la 
seva elecció. Entrena i estudia, ja que és una ciència, la tauromàquia o com matar-ho. És 
un art, el de divertir-se amb un animal per portar-ho a la mort? A més, les temporades 
taurines, les escoles i les ramaderies es financen amb diners púbics. Igual que puc escollir 
donar diners a l'església a la meva declaració d'hisenda, també vull poder escollir no 
finançar projectes d'aquest tipus.

D'un altre costat, trobem al toro, el negre. Aquest animal no té elecció, lluita per salvar la 
seva vida. No sap d'estudis ni de ciències, solament es defensa d'un atac. La cria de toros 
també és una “ciència”, però per millorar l'espècie. Té una mort digna… el dolor sempre 
és dolor.

En conclusió, crec que aquesta tradició hauria de ser eradicada com qualsevol altre tipus 
de violència amb ànim de lucre. Roig, sang; negre, toro. Jo trio negre.
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