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El carrer no és un abocador
Hi ha gent que confon el carrer amb un abocador i que es comporta de manera insolidària amb la seva
col·lectivitat. És gent que no s'adona, o que no se'n vol adonar, que les persones tenim el deure cívic de
preservar l'entorn més immediat, que és aquell que ens acull i que forma part de la nostra vida. Hi ha
gent, però, que això de l'entorn més immediat ho redueix a casa seva, de portes endins, i n'exclou tot el
que en queda a fora. És a dir, tot allò que embruta o que fa nosa a la seva llar ho deixa en una vorera
sense importar-li que també embruti o que faci nosa a la resta de ciutadans. L'egoisme és així: els altres
no existeixen, només existeixo jo.
Ja he escrit diversos articles denunciant l'incivisme d'aquelles persones que omplen l'entorn dels contenidors
de tota mena de deixalles, algunes realment fastigoses, sense cap mena d'escrúpol i voluntàriament alienes al
servei de recollida municipal. En tots els casos, a més, hi trobem una mandra absoluta per obrir la tapa del
contenidor de la brossa i, com a mínim, abocar-hi els testos, els orinals, les tasses de vàter, etc.
Això de la mandra, però, es veu que és una cosa força estesa, ja que fins i tot la pateixen moltes de les
persones que fan servir els contenidors de color blau, és a dir, els de paper i cartró. La normativa, i sobretot el
sentit comú, diuen que abans de llançar les capses de cartró, cal desfer-les i plegar-les per tal que ocupin
menys espai a l'interior. Així s'evita que s'ompli de seguida amb poca cosa i es deixa espai per a allò que hi
aboquin les persones que vinguin després. Doncs no. Els contenidors blaus s'omplen de capses amb el mateix
format que van sortir de fàbrica, no fos cas que l'esforç de plegar-les causés un pinçament o una hèrnia al
gentil plegador.
Sincerament, no entenc aquest menfotisme. No entenc tanta desídia amb relació a uns espais urbans que,
precisament perquè ens acullen com a vianants, són una extensió de casa nostra. Per ser cívic no calen diners,
n'hi ha prou de tenir consciència col·lectiva i pensar una mica en els altres. Al capdavall, pensar en els altres és
també una manera de pensar en nosaltres. De la mateixa manera que el nostre civisme beneficia les persones
que vindran després, també nosaltres ens beneficiem del civisme de les persones que han vingut abans.
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