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£a noticia seria
La n0ticia seria que el
govern del senyor
Matas s’interessa per
la cultura i pel

¯ patrimoni cultural i,
per aixb,’demana ,,els
papers,, de l’Arxiu de
la Corona d’Aragó.
Perb no. S’interessa per’

erosionar políticament el govern del senyor
Zapatero des de l’ús partidista de les
institucions. I fa punts. Punts davant
l’extremadreta que genera odi i
enfrontament des dels mitjans de
comu.nicació i punts davant del seu partit.
Punts personals, evidentment. Marca de la
casa. Tres mesos és tot un r~cord en el
manteniment de la seva paraula. El temps "
que va cles de la fotagrafia del mes de jaliol,’
on el seu conseller Fiol particip~ de la
creació.del Patronat que havia de
consensuar la gesti6 de l’arxiu amb la resta
de comunitats interessades, a la d’aquesta
setmana on ha decidit obrir plet en el

’Tribunal Constitucional i deixar el
consens, les reunions i el beseanvi d’idees
pels d~bils, pels dembcrates que donen valor
a les paraules i a la paraula donacla. Aquest
~s el meu president! Res que no sabéssim.
de sempre. Una joia.
La noticia seria que el govern del senyor
Matas s’interessa pel medi ambient i, per
aixb, exigeix el rigor de" totes les]leis
d’impacte ambiental en el cas de l’ampliació
de l’abocador de fetos en es Milh (Menorc,3).
Perb no. S’interessa per erosionar
políticament el govern de la senyora
Barceló des de l’ús partidista de les
institucions. Bé, aixb eh el millar dels casos.
Ēn el pitjor, tot el supesat rigor legal seria
per ajornar l’aprovació de rúnie Pla
Territorialque ha tengut el vist i plau del
lobby turístic, Exceltur, i s~a convertit en
referencia internacional en ordenació.
sostenible del territori. No puc ser jo qui
estigui en contra de l’aplicació rigorosa de
les lleis conservacionistes. Perb encara
m’emmiralla que les demandi per altri el
go~íern que té oberts expedients informatius
a Brussel.les per fer autopistes sense
encomanar-se ni als impactes ni als
ambients. No s’ho paga recordar aquí que ¿ls
diputats conservadors menorquins no
votaren en contra d’aquesta ampliació ni
que els afavorits per ella són
majorit~riament propers al PP. És ~gual.
Importa que.s’apliquin les lleis. Segens el
Consell és així. Veurem com acaba.
La notícia sería que el ministeri de la
senyora Narbona s’interessa per l’ús públic
de la costa de Son Servera i, per ab(b,
dissenya un passeig que faci inútil la
coffcessió que g~raciosament atorg~ el¯
min]stre Matas al seu periodista protector.’
Perb no.S’interessa per quedar.bé davant
l’electorat emprenyat per la baixada de
cal~ons que el seu ministeri orquestr~
aquest estin. Res més. L’aprovaci6 de la
reforma estatutaria ser~ efectiva abans que
el llarg procés administratiu --encara no
mmlat~- conclogm amb la creacm d aquest
passeig. Amb el nou Estatut a la m~, la
competencia ja no ser~ ministerial i ella
podr~ quedar com la defenso¿a de l’ús públic
mentre el govern Matas s’haurh de definir
com el qu~ és: d~bil amb els forts i fort amb
els d~bils. Puaffffi.
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