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l sí a la independència era
una afirmació contundent i
majoritària l’any 2013
– amb un 57% a favor– men·
tre que ara, segons l’últim baròme·
tre del CEO, s’ha convertit en una xi·
fra certament considerable (un
44%), però amb una davallada que
un observador neutral ha de consi·
derar, per força, notable. Per contra,
una resposta negativa a la pregunta
ha assolit un percentatge superior
al sí i molt per sobre de la tendència
que es marcava fa dos anys. Per molt
diversos motius, sembla que l’onat·
ge ha remès i que aquest país ha gi·
rat full de l’efervescència viscuda.
¿És així?
Sembla clar que el que anome·
nem unionisme s’ha reforçat com a
preferència, però, al mateix temps,
hi continua havent una dada signi·

emma

ficativa –el 65%– que ens informa
dels ciutadans que, amb diferents
graus de sobiranisme, aposten per·
què Catalunya sigui un estat. És
a dir, ni els independentistes po·
den estar cecs davant l’evidència
que l’eufòria ha minvat, ni els al·
tres poden cantar victòria i parlar
d’una febre que ha abandonat el
cos social.
Davant les eleccions de setem·
bre, cal aclarir almenys una cosa:
amb programes electorals nítida·
ment secessionistes, ¿n’hi hauria
prou amb una majoria de 68 dipu·
tats per iniciar el procés de desei·
ximent d’Espanya encara que els
vots no representessin més de la
meitat dels emesos? Cal reclamar,
primer, la nitidesa dels programes.
I després, valorar la robustesa ne·
cessària per dur-los a terme. H

U

na de les divises de l’alcal·
de Xavier Trias és que
Barcelona s’ha de conver·
tir en una ciutat intel·
ligent. Res a objectar-hi. Excepte si
aquesta marxa es converteix en
l’entrebanc de la ciutat sensible,
d’aquella Barcelona capaç d’oferir
uns carrers segurs i amables a tots
els seus ciutadans.
Més d’un centenar de perso·
nes, la majoria cegues, es van ma·
nifestar sota la pluja dissabte per
denunciar el perill del nou pas·
seig de Gràcia. Protestaven contra
el nou carril de serveis i bicicletes
situat enmig de la vorera sense
cap tipus de senyalització que ad·
verteixi del risc. El col·lectiu asse·
gura que abans de la reforma ja
va avisar l’ajuntament de les di·
ficultats que representaria per a

les persones invidents, però els
problemes de pocs no li devien
semblar suficient al govern local,
ocupat a estendre red carpet als tu·
ristes. A més de «com resultaria
d’antiestètic marcar les rajoles de
Gaudí», van al·legar.
L’estètica és l’estudi de la be·
llesa, però també significa l’anà·
lisi filosòfica dels valors de l’art.
Podem viure en una ciutat pre·
ciosa, amb racons que ens rega·
lin postals inoblidables, però no
serà la Barcelona dels ciutadans
si a l’emoció de la bellesa no s’hi
sumen les emocions de l’amabi·
litat, el confort i el benestar pú·
blic. Si renunciem al valor soci·
al de l’estètica, a la sensibilitat en
la intel·ligència, estem reduint la
mirada de molts i la generositat
de tots. H

Aprendre de la gestió d’emergències
Tant l’Administració com els ciutadans han de millorar la resposta en les situacions de crisi
Ortiz

L

a nevada del 4 de febrer i les
seves conseqüències en for·
ma de cues de fins a 6 hores
en algunes de les principals
vies troncals del país van
tornar a posar el focus sobre la gestió
de les emergències. I, més recent·
ment, la forta crescuda del riu Ebre,
amb el consgüent risc d’inundació
de les lleres i els seus efectes potenci·
alment catastròfics, ha mantingut
en màxima alerta durant un parell
de setmanes les comunitats de Navarra, l’Aragó i les Terres de l’Ebre.
En ambdós casos puntualment
s’ha parlat i escrit molt sobre la
gestió de la crisi, però la qualitat
del debat ha estat més aviat baixa,
i, com passa sovint en aquests ca·
sos, ha quedat reduïda a un simple
pim-pam-pum polític i mediàtic en·
tre les diferents parts implicades.
Per això resulta oportú preguntarse: ¿què hem après sobre la gestió
d’emergències? Anem a pams i trac·
tem d’endreçar algunes idees bàsi·
ques.
Primer. Cal tenir present que les
crisis són, per definició, situacions
excepcionals, incertes i complexes, i
per tant, no hi ha solucions simples,
ni evidents, ni universals.
Segon. El risc zero no existeix.
Com a societat hem de treballar i es·
forçar-nos per minimitzar el risc, pe·
rò com que la protecció té un preu i
els recursos no són il·limitats, és ne·

cessari prendre’n cons·
ciència i promoure un
debat social sobre els ni·
vells de seguretat que vo·
lem. No té sentit voler ab·
solutitzar el concepte de
seguretat.
Tercer . En la gestió
d’una crisi hi intervé
sempre una gran quan·
titat d’actors, que po·
dem agrupar en tres col·
lectius principals: el
Govern (servei metere·
ològic, protecció civil,
bombers, policia, etc.),
les empreses (subminis·
traments bàsics, trans·
port, indústria, etc.) i la
mateixa ciutadania. Cal
una actitud proactiva i coresponsa·
ble per part de tots els agents.
Quart . Per resoldre adequada·
ment una crisi, cal començar a tre·
ballar-hi molt abans que es produ·
eixi. L’esforç per prevenir, anticipar
i minimitzar els impactes de les cri·
sis és fonamental. De cap manera es
pot dir que estem «igual que fa 15
anys», però és cert que encara tenim
un gran marge de millora en la pre·
paració i la coordinació de les cri·
sis. En el cas de l’Ebre, per exemple,
s’ha posat de manifest la necessitat
de millorar la coordinació entre la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE), els ajuntaments i les compa·
nyies elèctriques per regular els em·
bassaments i el cabal del riu.
Cinquè. A la vora del riu, no t’hi facis
el niu. Tendim a ridiculitzar o igno·
rar la saviesa popular, però el cert és
que l’urbanisme és crucial, i la ma·
jor part dels riscos associats a la cres·
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cuda de l’Ebre es podrien evitar sim·
plement impedint la construcció en
zones inundables. Els experts par·
len de cicles fluvials de 15 o 20 anys.
¿Massa temps, potser, per a una soci·
etat amb tan poca memòria?
Sisè . Els experts constaten un
augment dels comportaments in·
conscients, temeraris o directa·
ment irresponsables d’una part de
la ciutadania. ¿Com pot ser que les
recomanacions més freqüents dels
equips de rescat en alta muntanya
dels Bombers de la Generalitat si·
guin: «consulteu la previsió mete·
reològica abans de sortir a la mun·
tanya» i «assegureu-vos que dispo·
seu de l’equipament adequat»? ¿No
haurien de formar part, ambdós
consells, de les més elementals me·
sures de prudència per part dels ma·
teixos excursionistes?
Setè. També es percep un incre·
ment desmesurat de les exigències

ciutadanes envers els poders pú·
blics. No hi pot haver una màqui·
na llevaneu al davant de cada ca·
sa. No té sentit esperar que la pre·
visió metereològica ens anticipi
amb total exactitud el lloc i l’ho·
ra on començarà a nevar. No pot
ser que algú decideixi trucar als
bombers, a mig matí d’un dia as·
solellat, tan sols perquè ha extra·
viat el camí de retorn i arribarà
tard al restaurant on havia que·
dat per dinar amb els seus amics.
Vuitè. Després de la nevada es va
repetir amb insistència que caldria
«haver tallat les carreteres» i «ha·
ver impedit l’accés dels camions».
Una decisió com aquesta reque·
reix valorar acuradament una sè·
rie de factors, però també cal tenir
present que la mobilitat és un dret
bàsic de ciutadans i empreses, i no
es pot impedir sense més ni més.
¿Què passa si després, malgrat les
previsions, no neva? És el que va
succeir a Nova York al gener: es va
decidir tancar el metro, la tempes·
ta de neu va ser molt inferior al que
s’esperava i després les critiques
van ser duríssimes.
Novè. A Catalunya ens manca
cultura de seguretat i sentit de l’au·
toprotecció. De vegades, fins i tot
sembla que el concepte de segure·
tat tingui unes determinades con·
notacions ideològiques. Tot plegat
resulta preocupant i és símptoma
d’immaduresa.
Desè. Cal concentrar els esfor·
ços en la investigació de les causes,
més que no pas en la recerca dels
culpables. H
Director de Relacions Institucionals
i Comunicació de l’Institut Cerdà.

La memòria
artificial
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lgú va piratejar el meu
primer compte de Hot·
mail. Era el de Trenca·
somnis. Així és com em
deien aleshores, per
una tendència que tenia a carre·
gar-me la il·lusió dels altres. Vaig
compartir e-mails llarguíssims
amb amics i amants i amors du·
rant més de 10 anys. Llavors ho cri·
ticava tot, ho qüestionava tot i em
pensava que era la millor. Era in·
suportable i verbosa. Un dia vaig
voler entrar en aquell compte per
nostàlgia, però la safata estava
buida. Una part de mi havia desa·
paregut.
Un altre dia el meu ordinador
es va fondre. Vaig anar al servei tèc·
nic. Allà recuperaren molts docu·
ments, però les fotos no. Fotos a
Croàcia, San Francisco, Nova York.
Ni rastre. Vaig tenir vertigen. Per
un misteri indesxifrable, només es
van salvar les fotos dels viatges que
vaig fer amb un noi; a Mallorca,
a Sri Lanka i Portugal. Vaig fer fo·
tos abans i també després, a altres
llocs, amb altres persones. Però ja
no existeixen. Per un caprici digi·
tal o binari, l’ordinador només re·
corda aquell noi.

El que quedi de nosaltres
depèn d’algoritmes
informàtics la lògica
dels quals se’ns escapa
El periodista Jeff Jarvis diu que
Google i Facebook coneixen mi·
llor el nostre contingut que nosal·
tres mateixos. Penso en els depar·
taments de Recursos Humans que
creuen saber-ho tot de mi a través
dels tuits que faig, les opinions que
publico o les coses que penjava a
Facebook, on vaig casar-me amb la
meva millor amiga, que signa amb
pseudònim. Després vaig ser públi·
ca perquè el meu historial desapa·
regués, i ara amb prou feines l’uti·
litzo. Em pregunto quants rostres
és capaç de recordar una persona.
També em pregunto quin rostre es·
borraré de la meva memòria quan
reconegui el teu.
¿Quantes dades pot gestionar
l’univers virtual? ¿Per què guarda
unes informacions i en destrueix
d’altres? ¿Quin és el criteri? És cu·
riós. El que quedi de nosaltres no és
al nostre cap ni als ulls dels altres,
ni als àlbums de fotos ni als dieta·
ris, ni en allò que hem après. El que
quedi de nosaltres depèn d’algorit·
mes informàtics, gens humans, i la
lògica dels quals se’ns escapa. No
m’espanta la intel·ligència artifici·
al, sinó la seva memòria. H

