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dels mateixos perills que 
pretenia evitar. És una irò-
nica victòria de l’enemic. 
Seria bo reconsiderar –al 
meu entendre- que el risc 
no es venç només amb la 
protecció i que a cada me-
sura l’acompanya la seva 
pròpia contraindicació. 
El sentit comú ens diu 
que la tragèdia del copilot 
alemany només es podria 
haver evitat des d’un grau 
de comunicació perso-
nal més directe entre les 
tripulacions i l’empresa, 
amb més confiança, hu-
manitat i proximitat. No 
amb portes bloquejades, 
sinó amb transparència 
i familiaritat. Aquest és 
un bon exemple perquè 
no ens condicionin tant 
les pors, que no ens con-
demnin a més aïllament. 
No evitarem mai tots els 
perills, però no destruïm, 
en aquest atac de pànic, 
allò que encara hem de 
preservar. De llarg, la mi-
llor recepta per encarar 
els problemes entre éssers 
humans no passa per des-
humanitzar la societat i les 
nostres activitats, sinó per 
mirar d’humanitzar-les 
una mica més. 

Mentre intentem refle-
xionar, obrim la nostra 
curiositat de saber allò 
que en un moment de-
terminat han pogut dir 
(ho fem cada setmana) 
personalitats diverses: “el 
veritable home té la seva 
superioritat en reveren-
ciar allò que realment el 
supera. El cor no abriga 
sentiment més noble ni 
beneït”. Thomas Carlyle 
(1795-1881). Historiador, 
pensador i assagista anglès.                                                                                            
“Observa tot el blanc que 
hi ha entorn teu, però re-
corda tot el negre que exis-
teix”. Lao-tsé (570 aC- 490 
aC) Filòsof xinès”.                               

publicació de caire em-
presarial Indicador de 
Economia, lloc en el qual 
fa uns anys va dirigir un 
consultori jurídic de gran 
acceptació. També actu-
alment publica articles 
jurídics a la revista La fa-
çana que edita el Gremi 
de la Construcció del Baix 
Camp.

El format del consulto-
ri jurídic serà de pregunta 
amb resposta breu d’aque-
lles qüestions que els lec-
tors de El Vallenc vulguin 
formular i que poden  
dirigir tot escrivint al 
correu cjust@paresiaubia.
com.

Mensualment, el diari 
publicarà les preguntes i 
respostes que es formulin 
sense cap tipus de cost per 
a la persona que interro-
gui, tot advertint que 
les respostes donades no 
tenen perquè ser aplica-
bles a totes les situacions 
que puguin assemblar-se, 
ja que cada cas ha de ser 
analitzat i qualificat jurí-
dicament.

 Tots els que es relacio-
nen amb la medicina saben 
que molts medicaments et 
curen un mal però te’n po-
den causar un altre. No és 
fàcil trobar un remei que 
no contingui perilloses  
contraindicacions. Fa poc 
vam patir la commoció 
del vol de la marca bara-
ta de Lufthansa estavellat 
pel copilot. Per a molta 
gent, la dada amb menys 
morbo va ser saber si no 
s’haguessin extremat les 
mesures de seguretat en els 
vols arran dels atemptats 
de l’11–S als Estats Units, 
quan els avions van ser 
utilitzats com a bombes, 
la tragèdia s’hauria pogut 
evitar. Si la porta de cabi-
na no es bloquegés fins a 
fer impossible que algú hi 
accedeixi des de fora sense 
autorització de l’interior, 
el copilot suïcida potser no 
hauria aconseguit arrosse-
gar en la seva crisi psicò-
tica tants innocents. Cap 
dels laments solucionarà el 
que ha passat, però si que 
ens pot oferir una perspec-
tiva general sobre les pors 
ciutadanes. El bloqueig de 
portes va ser una mesura 
adoptada amb urgència 
pel pànic, ara es reformarà 
amb noves variants, fins a 
la pròxima tragèdia.

L’avanç del terrorisme 
de coartada religiosa està 
destrossant les regions 
àrabs, a les qual castiga 
amb la mort directa de 
milers d’innocents, però 
també amb l’enfonsament 
de les seves propostes de 
democràcia i el sabotatge 
de les seves economies ba-
sades en el turisme i l’ober-
tura als estrangers. Es trac-
ta d’una batalla de costums 
i per tant ataca tot el que 
representa progrés i mo-
dernitat. Quan destrueixen 
les riqueses mil·lenàries, 

Primer de tot volem 
remarcar què l’única he-
rència que des de la CUP 
recollim és la de saber 
que no n’hi ha, d’herèn-
cia, que l’Ajuntament, com 
qualsevol altra institució, 
pertany a tot el poble (en 
aquest cas les planenques 
i planencs) i, per tant, el 
consistori no és herència 

Pares i Aubia Assessors 
d’Empresa inicia una col-
·laboració amb el diari El 
Vallenc mitjançant la pu-
blicació d’un consultori 
jurídic mensual obert a 
tots els lectors.

Aquest consultori ju-
rídic serà dirigit directa-
ment per Carles Just Faro, 
advocat que forma part de 
l’equip de Pares i Aubia 
Assessors d’Empresa des 
de l’any 2002.

El lletrat Carles Just 
exerceix d’advocat des de 
l’any 1990 i és professor 
del Màster de l’Advocacia 
que organitza la Univer-
sitat Rovira i Virgili jun-
tament amb els Col·legis 
d’Advocats de Reus, Tar-
ragona i Tortosa. És espe-
cialista en les branques de 
dret civil i mercantil, si bé 
la seva trajectòria profes-
sional, vinculada des de 
sempre al món de l’asses-
soria, li ha permès també 
especialitzar-se en l’àmbit 
empresarial i societari.

Actualment és col·lab-
orador-articulista de la 
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les peces de valor històric, 
el que intenten és inventar 
un món que neixi al seu 
caprici, en la data que mar-
ca la religió com a origen 
de tot. La primera reacció 
internacional es bloquejar 
les portes. No permetre-hi 
l’accés. Però potser, com va 
passar amb l’avió, no és del 
tot savi procedir al tanca-
ment absolut. Inclòs en el 
procés de crisi econòmica, 
hi ha una recepta reaccio-
nària que parla de recuperar 
les nacionalitats i tancar-se 
sobre si mateixos com a so-
lució a tot, però potser lla-
vors estarem condemnats 
a quedar-nos tancats amb 
un altra monstre similar 
del qual  no ens podrem 
escapar. 

El tancament propi con-
verteix la nostra vida en 
una presó, potser invisible, 
però presó al capdavall. La 
por empeny a l’aïllament. 
Un aixeca les tanques més 
altes, però arriba un dia que 
no és capaç de traspassar-
les i a més es veu envoltat 

d’uns pocs. I perquè això 
sigui així tant grans com 
joves hem d’agafar respon-
sabilitats.  I així és com ho 
remarquen les cartes de su-
port dels exalcaldes del Pla.

Nosaltres farem la nostra 
pròpia oposició, ja que no 
existeix herència d’altres 
governs o oposicions ante-
riors. Serem una oposició 

transparent, constructiva, 
valenta, com és el nostre 
grup, un grup jove i ben 
preparat (coneixedors de 
normes, decrets, lleis...) que 
vol un poble millor per a 
una societat millor.

Volem agrair a les 414 
persones que el dia 24 de 
maig ens van donar el seu 
vot. Estem molt orgullo-

sos d’aquest gran suport re-
but la primera vegada que 
ens presentem i demos-
trarem clarament amb el 
nostre treball que ens el 
mereixem.

També volem explicar a 
totes les planenques i pla-
nencs, sense cap excepció, 
que des de la CUP EL Pla 
seguirem treballant per 
totes i tots tal com sempre 
hem dit. Ara tenim més for-
ça amb aquests quatre regi-
dors dins l’ajuntament i la 

resta de persones i gent del 
poble que volem contribuir 
en aquesta tasca.

Estem preparant feina i, 
com ja tothom es pot ima-
ginar, exigirem el compli-
ment de propostes i pro-
meses, sobretot aquelles 
en què hi ha una extraor-
dinària coincidència entre 
programes.

Iniciem un nou projecte 
amb molta il·lusió i ganes 
de començar.

Moltes gràcies.


