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El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la nostra secció de tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix a través del seu editorial.

Més enllà de l’encreuament de declara-
cions entre la majoria socialdemòcrata 
del Comú de la capital i l’oposició liberal, 
ahir el Govern presentava un nou regla-
ment per a les ajudes a l’habitatge que 
aquest cop té l’objectiu 
d’ampliar l’abast social 
d’aquestes subvencions. 
Després de reiterades re-
ivindicacions provinents 
de diferents associacions 
del país, el Ministeri 
d’Habitatge ha decidit 
incloure les famílies nom-
broses dins d’aquest grup 
que l’Executiu defi neix com a “fràgil”. Tot 
i que possiblement aquest tipus d’ajut ar-
riba tard, ara aquest sector de la població 
comptarà, a partir del proper mes de juny, 
amb la possibilitat d’accedir a un habitat-
ge digne d’una manera més còmoda.
Malgrat que per a alguns encara es con-

siderin reduïdes les ajudes que el Govern 
hi destina, en una matèria social com és 
el dret a un habitatge digne, les diverses 
forces polítiques haurien de deixar les 
diferències aparcades i promoure pro-

jectes dirigits en aquest 
sentit, tant si provenen 
de l’àmbit privat com del 
públic. 
Tanmateix, cal destacar 
la doble intencionali-
tat de l’Executiu dins el 
programa de promoció 
d’habitatges. La ministra 
responsable de la cartera 

d’Habitatge avançava el treball de l’Exe-
cutiu per reforçar la rehabilitació dels 
pisos en comptes de promoure l’obra de 
nova construcció. Una iniciativa desta-
cable en un país cada vegada 
més afectat i malmès per les 
continuades i incomòdes obres. 

L’accés a l’habitatge

EDITORIAL LA VINYETA DEL MORAL

D’ençà que Andorra va fer un pas endavant per començar a endinsar-se en el 
camí de la modernitat, la ciutadania es lliberà i trencà el silènci del canvi. La de-
mocràcia ens possibilità la legitimitat de la participació i de la llibertat, en totes 
les seves connotacions, i ens anuncià una nova etapa.

La màxima institució, des d’un punt de vista politològic i entenent aquest ter-
me com el conjunt de normes que regeixen la societat, va permetre, per primera vegada en la història 
del nostre país, donar el protagonisme absolut a tot un poble i, així, doncs, la Constitució va segmentar 
un abans d’un després i ens va garantir la possibilitat de fer-nos sentir vius.

La vivesa social s’ha anat consolidant al llarg d’aquests tretze anys i l’orgull que hem de sentir, 
tots plegats, per haver aconseguit posar la veu ciutadana al carrer ens ha d’encoratgar a seguir ca-
minant.

Ja no més silencis, ja no més submissions ni actituds de resignació davant el que no és just. La nostra 
mare, la Carta Magna, vetlla per tots nosaltres i ens legitima la igualtat, la llibertat i la justícia.

Els nous moviments socials que han aparegut al llarg d’aquests tretze anys són fills de la democrà-
cia, són actors socials que, amb la seva presència, garanteixen la salut i la maduresa democràtica.

Actors tan diversos, amb personalitat pròpia, defenen la seva parcel·la de dignitat i, sens dubte, 
ajuden a universalitzar la pluralitat. Són veus d’incorformitat que manifesten uns neguits i que lluiten 
per demanar allò que els pertoca.

No ens ha de fer por a contribuir, en aquest procés de modernització, a generar un canvi cultural 
perquè tota cultura és simbòlica i alhora és integrada, la qual cosa no vol dir oblidar els nostres orígens 
però sí exigir que transformem aquesta ètica arcaica en una nova concepció de valors.

Parlar, contrastar i analitzar amb respecte les diferències que “per se” són enriquidores, amb una vi-
sió totalista, vol dir acceptar que la cultura és compartida ja que les relacions socials també ho són i, en 
conseqüència, la participació activa dels ciutadans llima aquest mentalisme restrictiu, que, en alguns 
moments, ha fet frenar la modernització de la societat.

Els nous moviments socials
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Unió Sindical d’Andorra (USd’A) denuncia 
la campanya de desacreditació que estem pa-
tint en els darrers dies degut a la futura de-

núncia que es presentarà Brussel·les respecte a la vulneració dels drets 
humans que es practica a Andorra en les proves mèdiques per l’admis-
sió de treballadors al país.

En primer lloc, volem aclarir que defensar els drets humans és dret i 
deure de ben nascut tant a Andorra com al Camerun, i defensar els inte-
ressos socials i drets humans per sobre dels interessos econòmics no és 
constitutiu de cap vergonya ni de cap atac gratuït al país.

Tot el contrari. Moltes vegades s’intenta argumentar i defensar pos-

tures indefensables desacreditant i difamant-nos per tapar el que hauria 
d’ésser una vergonya nacional.

La fama internacional d’una Andorra seriosa, respectuosa amb Euro-
pa, compromesa amb els drets de les persones i de bon veïnatge amb els 
països veïns es veu seriosament qüestionada amb segons quines pràc-
tiques i des de laUnió Sindical d’Andorra (USd’A) pensem que no som 
precisament nosaltres els qui donem aquesta deteriorada imatge exteri-
or que ens estem guanyant a pols. 

Pensem que si algú actua en contra dels interessos d’Andorra, aquests 
de ben segur que no som nosaltres i a partir d’aquí el que sigui frare que 
prengui candela.

La imatge exterior d’Andorra
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GABRIEL UBACH I VALDIVIA
SECRETARI GENERAL DE LA UNIÓ SINDICAL D’ANDORRA (USD’A)

L’any 1976, el coronel Gaddafi de Líbia donà un nom al separatisme armat del Sàhara amb seu a 
Tinduf: República àrab sahrauí democràtica. “Sense fonaments jurídics, sense territori, aquest Estat 

és només una esperança, un Estat que no existeix” diu Charles Zorgbibe, president del Comitè d’Editorial de Geopolíti-
ca Africana”. “La creació de la RASD és contradictòria amb el principi de lliure autodeterminació. S’ha d’esperar a que 
els sahrauís s’autodeterminen per decidir si volen una república, si volen integrar-se o si volen una altra modalitat de 
futur polític”, afirmava fa uns dies Miguel Ángel Moratinos cap de la diplomàcia espanyola. Allò que alguns anomenen 
‘territoris alliberats’ són en realitat una franja territorial d’uns 45 km més enllà dels murs de seguretat que el Marroc ha 
deixat conscientment, a fi de controlar i detectar a temps, qualsevol moviment dels atacants i permetre a la seva aviació 
sobrevolar els murs sense violar l’espai aeri del país veí. L’únic territori que ‘controlen’ els separatistes són els campa-
ments del desert de Lahmada algeriana. Els temps han canviat i la violència no solucionarà res. Davant de la impos-
sibilitat d’efectuar un referèndum sobre bases acceptades per totes les parts, una autonomia al Sàhara, a l’exemple de 
Catalunya, en el marc de la qual els habitants decidiran democràticament el seu destí polític dins d’un Estat marroquí 
unit, és avui l’opció més realista i més equilibrada per sortir del contenciós. Malgrat tot, a Espanya no falten dirigents 
que reconeixen la bondat i la viabilitat d’aquesta proposta d’àmplia autonomia. El 16 d’abril, Josep Antoni Duran Lleida, 
declara a diversos mitjans de comunicació que una autonomia al Sàhara dins de la  sobirania marroquina, és “una bona 
solució”, ja que es tracta “d’un problema complex”. “Si James Baker, en la seva qualitat d’enviat especial de Kofi Annan, 
amb tota la seva capacitat política no ha aconseguit impulsar una solució, llavors s’ha de ser realista. Un pla d’autonomia 
pel Sàhara com a primera sortida de la crisi em sembla una bona cosa”. Davant de les dificultats per realitzar una con-
sulta d’autodeterminació, Duran i Lleida afegeix que “és injust atribuir tota la responsabilitat al Marroc”. Deixar passar 
aquesta veritable proposta d’autonomia serà un error històric. Agafar-ho tot o deixar-ho tot no és una bona postura per 
part dels independistes del Sàhara, si és que són ells els qui decideixen de la seva dissort al sud d’Algèria. Acceptar una 
autonomia és permetre als germans dels campaments tornar avui al seu país, és posar fi a la tristesa instal·lada dins de 
les seves mirades i de les seves veus, és evitar que una altra generació d’infants nasqués en captivitat al desert algerià 
de Tinduf. Els nostres petits germans dels campaments són les més tendres i les més fràgils víctimes d’un conflicte 
absurd entre membres de la mateixa família, en que l’única culpa que hi tenen és el fet d’haver nascut en aquell difícil 
indret del desert, en el pitjor moment de la història del Nord de l’Àfrica. Tenim el desig de mirar-los en els petits ulls 
negres, d’acaronar els seus cabells una mica enrinxolats, d’abraçar-los amb tota l’estima del nostre cor, de dir-los parau-
les innocents i contes infantils en llengua àrab que parlen amb els pares i parentius, la llengua que estudien als tristos 
campaments de Lahmada i que al llarg de la història ha unit els habitants del Sàhara i la resta del Regne Xeirifià en una 
sola nació. Els amos de Tinduf, alliberaran avui els nostres germans dels campaments del sud d’Algèria? Escoltaran la 
lliçó de Duran i Lleida? Aprendran avui els independentistes del Sàhara de l’experiència catalana?

El Sàhara davant de 
l’experiència catalana
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