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Fent referència a les dues
entrevistes realitzades als
setmanaris locals la setmana
passada, una al patró major
del port i l’altre al vocal del
Club Nàutic del Port de
Sóller. Voldria exposar la
meva opinió sobre la reserva
marina i el mal estat en que
es troba el nostre fons.
Primer de tot, hem de ser
conscients del mal que feim
tots al fons marí, tant els
pescadors de pesca
recreativa com el pescadors
professionals. Jo com a
pescador recreatiu sé de
primera mà que la pesca
submarina si no es fa amb

coneixement i respecte pot
ser perjudicial pels peixos.
Sé de pescadors no
professionals que van cada
dia a pescar amb
instruments il·legals, com el
torpede, i alguns amb
escafandre, que després es
dediquen a vendre el peix.
Però no només destrossen el
fons els pescadors
recreatius, sinó també tots
els professionals que no
tenen cura de les xarxes i
palangres que queden
enrocats, sense preocupar-
se de llevar-los i queden
com a trampes mortals per a
altres animals (com les que

trob i he trobat per tota la
nostra costa), sense parlar
de l’art de la pesca de bou,
que arrasa amb tot el que
troba pel mig i mata molta
fauna marina
innecessàriament.
Crec que una solució més
adequada i profitosa pels
pescadors seria imposar
dies de pesca pels
recreatius, igual que es fa
amb la caça, i vedes
periòdiques d’aril a juny,
que és l’època de cria de la
majoria de peixos. També
prohibir la pesca de l’anfós
d’agost a setembre, que és
quan es troba ovat. Fer un

seguiment amb estudis per
part de la Conselleria per
veure si amb aquestes
actuacions es recupera el
fons, i sinó restringir més la
pesca. Fer reserves marines
integrals on ningú pugui
pescar és el remei més fàcil
per la recuperació, però no
permet res més. Hem de
cercar un terme mig per
poder seguir gaudint tots de
la mar i del nostre litoral.
Pels pescadors
professionals cercar arts de
pesca més selectives i més
responsables, ja que amb les
actuals es mata molt de peix
i marisc per després vendre
només els més comercials.
Hem d’ajustar la flota
pesquera als recursos que
tenim.
Enlloc d’un futur negre, jo
diria un present negre. Ja
han desaparegut moltes
espècies que abans eren
abundants, degut a la
sobrepesca, la contaminació
i la destrucció del seu
hàbitat. Si voleu veure un
fons negre només fa falta
mirar el fons del nostre port,
que abans era un fons ric en
espècies i ara és un femater.
Les darreres
infraestructures realitzades
no van preveure res per

regenerar les aigües ni el
fons, un exemple clar és que
tenim un varador per netejar
les embarcacions, però no hi
ha cap filtre ni cap
depuradora que renti l’aigua
que s’utilitza, sinó que va
directament al mar. Un altre
exemple és que hi ha una
bomba per buidar les
sentines, que es troba
devora el sortidor de
benzina. Durant la reforma
del port en podrien haver
instal·lat una davant cada
columna d’aigua corrent
que hi ha davant cada
mollet, així s’evitaria que la
gent buidés les sentines
enmig de la mar, i com això
moltes coses més. L’única
cosa que s’ha fet amb
aquesta obra és fer molts
mollets flotants i enriquir la
Conselleria amb els
amarraments. Si entre tots
no podem mantenir net el
nostre port, com volem que
el nostre litoral estigui
protegit i net?
Tots hem de ser
responsables i conscients
amb el que feim i amb la
nostra natura.

Miquel
Sebastián Lladó

Per amor a Déu, vegeu entre els meus respectes
tots els noms propis, que avui estan oberts als
mitjans mediàtics. Dins el meu interior hi ha per
ells una excessiva consideració i per mi, crec
també per al poble, una expectació, un aguait
polític d’amargor, de despist, de desencant.
Encara que comprenem que tots els polítics, poc
o molt, parlin amb fingiment i que, amb
pensament molt dissemblant, agitin entre sí la
seva pensa i que, no obstant, acomodant-se al
moment concret i al concurs dels qui els poden
escoltar, contestin, amb paraules corteses i ben
presentades, a les preguntes del públic, malat en
patiments molts, en crisis que no el deixen viure,
en treballs que els deixen mans aplegades, en una
justícia que pesa amb balances desequilibrades,
no concebem que hagin fet trontollar el suport de
la tranquil·litat del món.
Moltes coses ens separen dels qui governen, en
tots els aspectes, polítics i no polítics, que segons
el meu parer són: el poder autònom que manegen
com si fos seu el redol que li han confiat, el seu
lliure maneig al pas de les seves conveniències, la
tolerància que tenen a favor seu amb els doblers
dels altres i la manca de consciència, imposant-
se, multant, robant, afavorint als que els envolten
i desfavorint els qui els fan la contra, i, més que
més, tenen més por a deixar la cadira que no pas
perdre l´honor que els acompanyarà tota la vida.
Em sap creu pensar amb quina cara dura se
burlen dels qui s´han encomanat a ells, amb quina

covardia (crec inconscients) es corrompen ,
engreixant el seu patrimoni i fent-se la idea de
que “són” el que “tenen”. La seva obsessió és
tenir baix els seus peus , encadenats i amb la boca
tancada, els qui s´oposen.
Els anys passen, amb indignació muda, patida
cada dia, contemplant el despullament de l´erari
popular, que el fan retre amb els jornals dels qui
mengen , no per dietes pagades, sinó per una
doble jornada de treball, per què amb una, ni per
una setmana bastaria. Això, si en tenen.
Les riqueses dels qui governen els hi venen
gratis; no obstant, es queden tan tranquils i els
sembla poca cosa haver robat al poble. M’admira
que qui això fa no té vergonya ni penediment;
més bé, us passen per davant i us freguen el nas
amb descarada mirada, fent ostentació, uns de
llurs dignitats i de llurs poders sobre els altres,
altres de llurs orgulls dels seus càrrecs.
El poble, nat en democràcia, (el poble mana) per
ésser amo i senyor del seu territori, amb exemplar
paciència suporta els abusos, que amb cara alta, li
tiren pels ulls cada dia els seus administradors,
canviant-se en “governats”.
Els polítics ens fan venir la idea de ser homes
malvats, amb mans de lladres, de monstruosa
avarícia, plens d’inflor i de supèrbia; de la
fidelitat al poble, de l’honor, de l’entrega i, en una
paraula de totes les coses honestes i deshonestes
en fan una fira. Una part d’ells (gràcies a Déu, no
tots) altre mèrit no tenen, sinó haver-se fets rics a

costa dels petits. Els nostres padrins, a Mallorca,
per tal de fer-la anar endavant, elegiren el treball
honrat i la justícia que reberen dels avantpassats.
Que es parli arreu del món d’una Mallorca amb
lladres és la cosa més vituperiosa per a un poble
honrat, és molt més gran la injúria per a nosaltres,
honorables, venerables, honests per naturalesa.
Ells volen dominar, nosaltres volem ser lliures.
Ells volen fer-se pobli-potents, nosaltres no
volem ser dominats.
Amb tal contrast d’opinions, és possible que hi
hagi pau i amistat? No deixem passar entre
nosaltres coses tan vils.
Si aquests delictes no s’aclareixen, si no són
castigats aquests fets, no ens quedarà altre remei
sinó viure sotmesos a qui fan les coses robant.
Ésser “governant” no és ser qui pot fet
impunement qualsevol cosa que li passis pel cap.
Per a nosaltres serà més excel·lent deixar els fets
que ells han pogut fer de bona memòria sense
premi, que les malifetes sense càstig. El bo, si és
oblidat solament es torna temperat; el dolent
s´empitjora més encara.
Els marges caiguts, que
aguanten la casa, s’han de
tornat picar les pedres bones,
se n’han de posar de noves,
s´han de col·locar una a una i
aixecar el mur de bell nou.

Agustí Serra

SI PENS ÉS PERQUÈ VISC

No són massa els “ex molt
honorables” polítics, suposats lladres?

És necessària una reserva marina integral?

Molt d’HD, però
la resta, kaput

IB3 ha començat a eme-
tre en Alta Definició arrel
d’un acord amb la FORTA
(autonòmiques). És cert
que a través de la TDT és la
primera de les Illes. TV3 ja
fa mesos que hi emet els
seus programes però, per
qüestions tècniques (no
sabem si intencionades),
no arriba aquí en aquest
fantàstic format. IB3, de
moment, hi dóna alguns
partits de futbol i sembla
que també ho farà amb la
Fórmula 1. Recordem que
tan sols amb un televisor
LED darrera generació ar-
riba el nou senyal. Bé, ja
tenim la Seu plena d’ous,
però la guarnició és fada,
sense xispa ni picant. Per
què serà que tanta gent no
suporta ni Nadal ni Serra
Ferrer comentant els par-
tits? S’ho han fet mirar?
Més de dos, el ManU-Ba-
yern es passaren al Plus
322, a la RTL-1 alemanya,
on al menys vèiem temps i
marcador. A IB3, ni això!

▲ Buenafuente i el seu
show nocturn es manté en
plena forma. Satiritza temes
de plena actualitat amb
aquell segell tan personal de
l’Andreu. (LaSexta00.00h.)

▼“Sonajero”, “hombro”,
“vamos”, etc., foren algunes
de les perletes que amollà la
cuinera PaquitaTomàs l’altre
dia fent panades, tot plegat
en tan sols uns minuts. No
podria prendre exemple del
seu company de plató, Óscar
Martínez, i evitar tan malso-
nants barbarismes? Costa
tant?
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