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Jaume Barberà fa una crida a la
implicació personal i col·lectiva

Jaume Barberà durant la xerrada que va oferir al Casal de Joves de Súria Foto: AjSú

El conegut periodista Jaume Barberà va fer una crida a la implicació personal i col·lectiva com a
mitjà per lluitar contra els abusos i les injustícies que s'han posat de manifest en l'actual crisi, en la
xerrada que va oferir dimarts 21 d'octubre a Súria com a inici dels actes de presentació del
document final del Pla de Desenvolupament Local Suriacció. El 'coach' Xesco Espar,
exentrenador d'handbol del FC Barcelona, oferirà aquest divendres 24 d'octubre la segona
xerrada, titulada 'Somiar, créixer i treballar en equip. Tres estratègies imprescindibles per
enfocar amb optimisme el dia a dia', en un acte obert a tothom i que començarà a les 20.00 h al
Casal del Joves.
Més d'una setantena de persones van escoltar la xerrada de Jaume Barberà al Casal de Joves,
que va començar amb unes paraules de benvinguda del regidor de Desenvolupament Local,
Miquel Caelles. Entre les persones assistents es trobava l'alcalde Josep Maria Canudas i
diferents membres de la corporació municipal.
Jaume Barberà va exhibir la seva capacitat de comunicació en una xerrada que va ser molt
aplaudida. Segons el conegut periodista, "el poder el tenim nosaltres, i moltes vegades ens
n'oblidem i no ens concentrem en allò que és important". En un altre moment de l'acte, va criticar
els "despropòsits" comesos en els darrers anys a Espanya i a Catalunya, posant com a exemples
l'extensió de les línies d'AVE o la línia 9 del metro de Barcelona, entre d'altres.
Per a Jaume Barberà, "Espanya és víctima d'una oligarquia que només vetlla pels seus
interessos, amb les seves franquícies territorials". També va es va mostrar a favor de la
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participació en el procés participatiu del 9 de novembre sobre el futur de Catalunya "per dignitat" i
per fer "una societat diferent", bo i remarcant que "a les democràcies avançades, les urnes no
provoquen urticària".
Jaume Barberà es va referir al Pla de Desenvolupament Local Suriacció com una bona experiència
de participació per planificar el futur del municipi i adaptar-se als canvis. Segons el conferenciant,
"Súria ha fet el que li correspon", i va criticar la falta de previsió que es detecta en altres àmbits.
"Algú sap de veritat quin és el pla estratègic d'Espanya en els propers deu anys?", va demanar.
Per aquest motiu, "a Catalunya hem de fer un pla de país perquè Espanya no ho fa".
La xerrada va ser presentada pel periodista surienc Santi Sanz, director d'El Setmanari de Súria
i participant en alguns dels espais de diagnosi de Suriacció. El periodista surienc va parlar de
Jaume Barberà com "un referent mediàtic" i un exemple de la cultura de l'esforç que ell mateix
defensa en els seus llibres i els seus programes televisius.
Les xerrades de Jaume Barberà i de Xesco Espar són el pròleg de la presentació del document final
del Pla de Desenvolupament Local Suriacció, que tindrà lloc dijous 30 d'octubre al Casal de Joves,
en un acte que començarà a les 20.00 h i que inclourà la taula rodona ?Fem Vila!' amb persones
representatives del teixit econòmic i social de la vila.
Visita a les instal·lacions de l'empresa Iberpotash
Altra de les activitats prèvies a la presentació del document final de Suriacció ha estat una visita a
Iberpotash, en la qual van participar una dotzena de persones. La visita va ser dirigida per
responsables de l'empresa minera, i va permetre veure de prop les instal·lacions que Iberpotash
està construint a les seves instal·lacions centrals, dins del pla Phoenix. La visita va tenir lloc el
passat dissabte 18 d'octubre.
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