
OPINIONOU9EL Divendres, 6 de març de 2020 23EDITORIAL

EL 9 NOU

EL 9 NOU i EL9NOU.CAT 
tornen a fer una crida amb 
la convocatòria de la 14a 
edició del premi Vallesà de 
l’Any. Des que el 2006 EL 9 
NOU va proposar a lectors, 
subscriptors i ciutadans 
aquest reconeixement, l’alta 
participació l’han convertit 
en un referent per distingir 
persones o entitats que s’han 
significat a la comarca. El 
repàs a les 16 persones pre-
miades certifica una comarca 
dinàmica i emprenedora. En 
ordre cronològic els guardo-
nats han estat Mercè Riera, 
d’El Xiprer; el doctor Germà 
Morlans, de la Unitat de 
Cures Pal·liatives de l’Hos-

pital de Granollers; Imma 
Navarro, de l’associació 
Apadis de les Franqueses; el 
pallasso Tortell Poltrona; el 
desaparegut doctor granolle-
rí Carles Vallbona, investiga-
dor del càncer; Carme Grau, 
de la Fundació Oncovallès; la 
garriguenca Laia Guinjoan, 
del Banc dels Aliments; les 
sincronistes granollerines 
Laia Pons, Meritxell Mas i 
Cristina Salvadó; els artesans 

d’escenaris Josep i Jordi Cas-
tells, de Cardedeu; Mercè 
Llauradó, de la cooperativa 
Apindep, de Santa Eulàlia; 
el desaparegut empresari de 
Lliçà de Vall Víctor Martínez 
Vicario; Lluïsa Oller, presi-
denta de Viver de Bell-lloc; i 
Ramon Mora, del Bancs dels 
Aliments, el darrer guardo-
nat, que va morir el juliol de 
l’any passat. Ells i elles són 
els que han rebut el favor 

de més vots, però també cal 
destacar els prop de 200 can-
didats que han optat al premi 
en aquests anys i que van ser 
triats per jurats amb repre-
sentants d’organitzacions 
socials i culturals vallesanes i 
periodistes.

El Vallesà de l’Any està en 
procés de renovació. Per això 
es va obrir als lectors el pro-
cés de proposar candidatures 
i per això també s’incorpora 

el Premi Promesa per distin-
gir un vallesà o vallesana de 
menys de 25 anys, impulsat 
pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, i el Premi 
Lideratge Territorial, que 
reconeixerà personalitats 
del món de la indústria, el 
comerç i l’empresa i que 
impulsa Pimec Vallès Ori-
ental.

Fins al 24 d’abril, els lec-
tors del diari i els internau-
tes a la web d’EL 9 NOU –els 
uns amb la butlleta que es 
publica cada setmana al diari 
i els altres amb un clic– tin-
dran a les seves mans la deci-
sió de qui es mereix el guar-
dó. Els lectors, doncs, tenen 
l’última paraula i tothom és 
convidat a participar-hi.

Els candidats a Vallesà 
de l’Any 2019

No fa gaire, vaig llegir una notícia al diari que em 
va fer esgarrifar. Deia que França havia prohibit 
triturar pollets vius i castrar garrins sense anes-
tèsia. Sí, sí..., triturar pollets vius i castrar garrins 
sense anestèsia! La bona notícia, lluny d’alegrar-te, 
et glaça el cor immediatament perquè de seguida 
n’infereixes que si es prohibeixen aquestes pràc-
tiques cruels és perquè, fins ara, s’han estat fent 
sense cap mena de restricció.

I sí: cada any, se sacrifiquen 50 milions de pollets 
mascles, per aquest cruel procediment, poques 
hores després d’haver sortit de l’ou perquè, com 
que els mascles no ponen i criar-los implica alimen-
tar-los, se’ls considera animals no rendibles. A l’Es-
tat espanyol, sembla que són 35 milions de pollets 
mascles els que se sacrifiquen anualment d’aquesta 
manera esgarrifosa.

Pel que fa als garrins, se’ls castra sense anestèsia 
abans que es compleixin set dies després del naixe-
ment perquè no facin mala olor en el moment de 
la cocció. Es veu que la producció de certes hormo-
nes sexuals és la causa d’aquesta olor desagrada-

ble i, malgrat que existeixen formes alternatives 
que evitarien el patiment de l’animal, com ara la 
immunocastració, que consisteix en l’administració 
d’una vacuna que bloqueja la producció d’aquestes 
hormones, a França, cada dia, 27.000 garrins són 
sotmesos a aquest dolorós procediment.

Aquest nostre primer món, benestant, aparent-
ment civilitzat, aparentment respectuós amb l’eco-
logia i aparentment garant dels drets dels éssers 
vius, ens mostra la seva cara oculta quan som 
coneixedors de notícies d’aquesta naturalesa i apa-
reix insensible, desaprensiu i, sobretot, culpable 
d’una impostura que protegeix l’opinió pública del 
coneixement que aquestes pràctiques es fan d’ama-
gat, potser a escassos metres dels llocs on consu-
mim els aliments que han estat elaborats, en part, 
gràcies a aquestes barbaritats. I que accions cruels 
com aquestes són el pa de cada dia, que es come-

ten a diari sobre animals indefensos i que es duen 
a terme per foteses com ara no haver de suportar 
que els animals que cuinem facin una olor desa-
gradable. 

A Catalunya, la majoria ens sentim cofois d’ha-
ver prohibit la salvatge festa taurina. I molt bé, 
sí... Però no som prou conscients de les atrocitats 
que pateixen encara, els animals, ben a la vora de 
nosaltres. Des d’estabulacions i trasllats de bestiar 
en condicions intolerables, a mutilacions de viu en 
viu, passant per les estèrils tortures que pateixen 
en festes populars, més pròpies d’una mentalitat 
medieval, i que encara es practiquen a diversos 
indrets del nostre país.

Som al segle XXI i encara no hem superat la nos-
tra ancestral agressivitat. No hem educat conve-
nientment la nostra sensibilitat. Simplement, ens 
hem deixat administrar la vacuna del desconeixe-
ment com a procediment per poder consentir de 
manera indolora per a nosaltres tots aquests trac-
tes vexatoris a criatures que tenen, sens dubte, un 
sistema nerviós que els permet sentir dolor i, en 
molts casos, patiment psicològic. Hem triat no ser-
ne conscients i, així, vivim tranquils i ignorants i 
podem permetre totes les atrocitats que es come-
ten en proves de laboratori sobre animals vius, en 
àmbits com la cosmètica o el tèxtil i en festes com 
els correbous i altres, de les quals Catalunya s’hau-
ria d’avergonyir. I això, per no parlar de les que es 
deuen perpetrar en granges particulars i escorxa-
dors d’arreu.

El patiment animal és inevitable perquè així està 
fet el món, on ens hem de menjar els uns als altres 
per sobreviure. En aquesta mesura, puc compren-
dre la necessitat de sacrificar animals, sempre que 
sigui amb el menor patiment possible; i, fins i tot, 
els experiments de laboratori si contribueixen a 
salvar vides humanes, però el grau de sadisme i 
d’insensibilitat que cal, per exemple, per assistir 
impassible a una cursa de braus, on se sacrifica un 
animal després de torturar-lo inútilment, simple-
ment pel gaudi de contemplar-ho, és simplement 
intolerable. Com ho és també que l’ànim de lucre 
o la sàdica diversió en una festa popular passin 
per davant del respecte als drets dels animals i que 
permetem totes aquestes pràctiques que he descrit 
breument i moltes més que dec ignorar.

Amb aquest horitzó, deixem de tenir dret a fer 
servir paraules com ara humanitari o inhumà, per-
què són vocables que perden el seu significat quan, 
a partir del coneixement d’aquestes pràctiques, 
constatem que el terme humà no té dret a originar 
uns mots que prenen sentit a partir del supòsit que 
les persones som civilitzades, sensibles i solidàries 
amb el patiment aliè.

Qui és més animal?
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Puc comprendre  
la necessitat de sacrificar 
animals, sempre que sigui 

amb el menor patiment 
possible

Jordi Sedó 
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