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tractat
de
Roma, la creació del Mercat
Comú, el Parlament Europeu, com a tres fites del
cami vers una més gran
integració política, són
desigs, esperances i realitzacions progressives d'una
nova Europa, més justa,
més solidària, més pacífica
i més feliç.
Espanya
s'incorpora
amb totes les seves nacionalitats vives a l'àrea
d'aquestes noves institucions, i, per elles, a aquests
projectes d'una Europa
renovada.
Són moltes les coses
que, un cop rebaixat el
llistó de les fronteres,
podem i hem d'assimilar
dels països germans que
componen aquest continent Hem de descobrir

Vers una nova Europa
Alfred RUBIO
quines són les aportacions
millors que ens poden fer i
assimilar-les.
Els nostres països ibèrics poden, en canvi oferir
moltes d'altres coses a la
resta d'Europa. Milions de
turistes procedents de tot
el continent ens «han descobert». Són moltes les
visites culturals que ens
han fet Ells mateixos
saben allò que els plau o
allò que més necessiten de
la nostra idiosincràsia.
Sí que creiem que els
podem oferir tres suggerències per al bé de tots:
1.- Fer-los adonar que si

les coses en la història dels
nostres pobles europeus
haguessin estat diferents
haurien ocasionat que l'esdevenidor històric hagués
estat diferent repercutint
així fins en les coses més
individuals com els encontres, els enamoraments, els
matrimonis i els engendraments.
És a dir, que avui hi
hauria, en aquest continent uns altres europeus,
però de nosaltres, ningú.
Tot el que s'hagi esdevingut en el passat fos bo o
fos dolent per als coetanis,
no obstant això va possibi-

litar per a nosaltres un gran
bé, ja que el fet que els
esdeveniments
històrics
hagin estat com han estat
ha conformant les circumstàncies exactes perquè els presents existim,
perquè tinguem el gran tresor fonamental.
2.- Cap dels presents no
és culpable dels desencerts
dels avantpassats ni tampoc vam ser coactuants
dels seus fets meritoris i
encomiables. Per tant ens
hem de sentir absolutament alliberats de remordiments i de fàtues vanaglòries. Això ens ajudarà a

estar més oberts els uns als
altres.
3.- Lliures, doncs, de
rremordiments i de ressentiments contra els descendents dels que ens van fer
mal d'altres nacions -ja
que no tenen tampoc cap
culpa del passat- estem
tots en una situació saborosa, de plena alegria de
coexistir, oberts sense obstacles a la solidaritat i a
l'abraçada cordial. I a
col·laborar en tots els
camps tècnics, culturals,
científics i d'art per a ajardinar el món present amb
una major justícia comú,
pau i festa. I, a més,
aquesta serà la millor
manera perquè esdevingui
un futur lluminós.
Alfred RUBIO és de TÀmbit
Maria Corral

Un bon enllumenat públic
redueix els accidents
Tomàs HERNANDEZ
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s realment im- acèrrim partidari de portar
portant i fins i tot a terme un esforç impornecessària la vi- tant per a mentalitzar al
sió i la revisió dels òrgans conductor de la necessitat
visuals del conductor de de revisar periòdicament la
vehicles ja que està perfec- vista, sobre tot a partir de
tament demostrat que el certa edat en què la nostra
noranta per cent d'infor- visió pateix un procés de
accelerat
mació que necessita la rep degradació
per via visual, pel que les Molts cops per ganduleria
deficiències que es detec- i altres per ser presumit no
ser
conscients
ten poden comportar greus i volem
conseqüències, ha declarat d'això i pot conduir-nos a
situació
comproper al Butlletí Informatiu una
D. Ramón San
de la Campanya de protec- mesa».
ció Ocular, l'enginyer D. Martín fa vint anys que
Ramón San Martín, Cap presta serveis a la Unitat
de la Unitat d'Il.luminació d'Il.luminació de l'Ajuntade l'Ajuntament de Bar- ment de Barcelona dels
que des de fa poc més de
celona».
cinc anys té al seu càrrec la
«No hi ha dubte, sóc un
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direcció.
Coneixedor,
doncs, de tot quan a il·luminació pública es refereix, D. Ramón San
Martín, ens informa:
-Sí. Barcelona no és de
les ciutats més intensament il·luminades com
altres del mateix continent
i concretament d'Espanya.
Malgrat tot en quant a
certs nivells d'unifoimitat
a Barcelona existeixen
molt poques zones que els
hi manqui un enllumenat
convenient i adient I
encara que uns cent.mil
punts de llum es troben
desparramats per tota la
ciutat bé a carrers, parcs,
túnels viaris, etc. no tinc
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cap noticia d'accidents de
tràfic per causes d'un deficient enlluernat Hi ha
-afegí- nombrossos estudis
realitzats sobre la influència de l'enllumenat en els
accidents de circulació,
havent quedat comprovat
estadísticament
parlant
que un bon enllumenat
redueix en un trenta per
cent tota classe d'accidents
i la proporció és més acusada en el que fa a accidents mortals.
L'enginyer San Martín
no creu que a curt termini
es facin canvis fonamentals a l'estructura d'il.luminació. En canvi es progressa constantment en

Los mejores
preestrenos de
cine. Gratis
para los
lectores de
nuestra revista.

el millorament de la qualitat i conseqüentment en la
reducció del consum. «Si
sabés el que gasta l'Ajuntament de Barcelona en el
capítol d'energia elèctrica... però no és el departament que dirigeixo a qui
correspon la resposta...».
Calculem les despeses
d'una llar qualsevol amb
mitja dotzena de bombetes
i alguns electrodomèstics i
obtindrem la conclusió de
què cent mil punts de llum,
són molts punts de llum
encara que no estiguin en
constant funcionament

Tomàs Hernàndez és periodista
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