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EditorialCartes Tuits

Avui parla

Treballar els caps de setmana

Waiki

Quan no tens feina i n’estàs buscant, en descartaries una perquè implica 
treballar els caps de setmana i festius? La resposta és molt personal, però 
a Sabadell hi ha força gent que sí que ho fa. Si heu passejat darrerament per 
la Rambla, veureu molts comerços que tenen a l’aparador un cartell d’“es 
busca dependent/a”. Aquest fet contrasta amb les dades d’atur de la ciutat, 
actualment, de 12.741 persones. Com és possible que els comerços no 
trobin gent per treballar però hi hagi tanta gent sense feina? D’explicació 
no només n’hi ha una, però parlant amb alguns responsables de les botigues, 
molts coincideixen a dir que, en especial la gent jove, no vol treballar els 
caps de setmana ni festius i per això no troben personal. Fa anys aquesta 
resposta seria inimaginable. Sembla que s’ha perdut aquella cultura de l’es-
forç, de guanyar-se les coses començant des de baix, treballant quan no vol 
treballar ningú, i amb el temps i la dedicació, guanyar-se el privilegi de tenir 
els millors horaris. També pot ser un altre símptoma dels aires de bonança 
econòmica que bufen, i aquestes persones que rebutgen feines de cap de 
setmana deuen pensar: “ja en trobaré una altra, segur”. 

Joan Reixach Empresari i emprenedor

A 
finals dels 80 i 
principis dels 90, 
a Sabadell les no-
ies vestien amb 
ombreres, mi-
nifaldilles, caça-

dores d’aviador, cabells crespats, 
maquillatge Tierra del Nilo, amb 
bona roba del Sauquet, porta-
ven arracades de pedres de l’Ho-
medes i, com diu una bona ami-
ga, “todo conjuntado”. Els nois 
vestíem amb pantalons model 
501 d’una famosa marca, tota una 
adaptació innovadora que ve-
nia de dècades anteriors. Ja ho sa-
bem, tot torna, fins i tot ara veig 
jovents a la Universitat Autòno-
ma (UAB) amb el mateix estil que 
nosaltres fa 30 anys i fan ben bé la 
cara d’estar convençuts d’anar a 
l’última moda. 

La música era molt diversa: 
amb els U2 i el seu With or without 
you escoltant-se permanentment 
a la ràdio; enamorant-nos els di-
vendres amb els The Cure; amb 
la banda sonora de Good morning 
Vietnam; amb la reina del mo-

ment, Madonna, i com a rei, per 
mi, l’indiscutible Franco Battia-
to, sempre cercant el seu centre 
de gravetat permanent, tota una 
declaració d’intencions.

Els d’aquella època som privi-
legiats perquè hem viscut en pri-
mera persona l’evolució de l’ana-
lògic al digital, els nadius digitals 
mai no sabran què és escriure 
amb una Olivetti, i que els dits et 
quedin enganxats entre tecles, i 
fins i tot, a vegades, amb ferides 
de sang. No teníem cap sistema 
de comunicació actual, ni Whats-
App, ni xarxes socials, ni pel·lícu-
les en línia, ni res que se li assem-
bli. Les cartes d’amor eren amb 
segell de correus i les fotos d’Ins-
tagram eren les postals de la tie-
ta de torn. Fa vertigen quan mires 
enrere i com ha canviat tot.

Per a la gent que rondem la cin-
quantena, els locals d’oci de Sa-
badell de l’època eren variats i 
per a tots els gustos: discote-
ques com el Concor o l’Albatros; 
bars com el Rubión, Las Mañas, 
el Trelec o el Musical; i pubs com 

el mític Griffin, tot i que els meus 
amics i jo érem del Waiki. 

El Waiki era un local cèntric i 
fosc, prop de l’Uterpe –amb u–, 
dirigit per un senyor enigmà-
tic, amb un cert estil british, i que 
comptava amb un estil decora-
tiu hawaià estrany i on servien una 
beguda que et trencava el conei-
xement anomenada quitapenas. 
Ja us podeu imaginar.

Gràcies a les innovacions tec-
nològiques amb els amics hem 
creat i anomenat al nostre grup de 
trobada digital Waiki, on parlem 
cada dia i acostumem a comen-
tar, una i mil vegades, les mateixes 
bestieses que ens feien riure quan 
érem uns xavals i xavales. Gràcies 
als telèfons intel·ligents, ara tam-
bé vivim junts els moments di-
fícils, i ens permet consolar-nos 
i entendre la importància de 
l’amistat. Crec fermament en la 
tecnologia i en el benefici que ens 
proporciona per poder recordar 
aquells temps a Sabadell i estar 
junts sense estar-hi. 

Molta força, amiga!!!

Nosaltres des de l’OAR 
farem un minut de 
silenci [per les víctimes 
a l’accident de l’AP-7] a 
tots els partits de totes 
les categories del cap de 
setmana.

Conrad Font 
@ConradFont

No creo que sea eso lo 
que toque [la neteja 
veïnal del bosc de Can 
Deu]. Pagamos impues-
tos por todos sitios para 
que se haga cargo el 
Ayuntamiento. O una 
idea: los que cobran pa-
guitas por nada tendrían 
que hacerlo.

Ana
@siroana76

Una iniciativa fantástica 
[a neteja veïnal del bosc 
de Can Deu]. Pero creo 
que si la gente fuera 
más cívica y el Ayun-
tamiento pusiera más 
medios para limpieza no 
haría falta que la gente 
de la ciudad tuviera que 
hacer ese esfuerzo.

Jose H
@josehg81

[Sobre els carrils bici 
entre Sabadell, Matade-
pera i Terrassa] Bravo! 
Ja tocava comunicar la 
capital amb els barris 
perifèrics.

AK-47 Sbd 
@michelKsbd

Tots els tabarnians que 
arrenquen llaços cúter 
en mà per “limpiar el 
espacio público” segur 
que estaran diumenge 
netejant els boscos, oi?

Víctor López
@victorlopezsbd

Si tens alguna cosa a dir, si vols 
que la teva veu sigui escoltada, 
envia’ns la teva opinió a
director@diaridesabadell.com! 

Aquestes últimes 
setmanes s’estan po-
sant en evidència les 
mancances del nostre 
sistema d’atenció a la 
infància i l’adolescència, 
davant l’arribada de 
menors migrants sense 
les seves famílies. A 
més de donar les culpes 
a tercers o organitzar 
màsters sobre el tema, 
l’administració hauria de 
saber com actuar davant 
d’un problema recurrent.

No serveix l’excusa 
que són “allau” i ens 
desborden. El sistema 
no funciona, no accepta 
les innombrables críti-
ques que arriben de tots 
els àmbits. No vol can-
viar. El fracàs amb els 
menors no acompanyats 
és un exemple més del 
fracàs del sistema de 
protecció, també amb 
els menors que sí que 
estan acompanyats pels 
seus familiars, encara 
que molts tècnics de 
l’administració s’en-
testin a no respectar 
aquests vincles. 

Falta de garanties de 
defensa, impotència 
davant l’administració, 
arbitrarietat en les deci-
sions, una organització 
complexa, poc trans-
parent i privatitzada, 
protocols insuficients... 
massa coses que obli-
guen a repensar el nos-
tre sistema i necessiten 
valentia per canviar el 
que no funciona. Co-
mencem ja!

Francesc Cárdenas

No tengo nada en contra 
de los perros, pero [en el 
parc del Taulí] creo que 
lo mejor sería mejorar la 
zona para las personas 
que están ingresadas 
en la Albada o el Quinto 
centenario, personas 
que necesitan salir un 
poco de las habitaciones 
tristes de un hospital y 
ver zonas verdes bien 
acondicionas.

Sole Couto
(Facebook)

Francisco
Resaltado


