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Tots ens alegrem del retorn dels segrestats catalans d’Al Qaeda, no hi ha dubte que ho deuen 

haver pasast molt malament.  Dit això, i passats ja uns dies del seu retorn potser és hora de 

posar sobre la taula com ja han fet certes veus valentes i políticament incorrectes algunes 

altres consideracions sobre Barcelona Solidària. 

En primer lloc, crec que el que fa Barcelona Solidària no serveix per res o per ben poc.  Com a 

liberals i democràtes i sobre tot amb les dades reals que la història ens proporciona sabem que 

la miseria de l’Àfrica no s’arreglarà mai amb donatius, ni amb caritat ni amb viatges ni 

caravanes.  No és que no s’arreglarà res sinò que molt probablement s’espatllen i compliquen 

coses, a causa del total desconeixement de la realitat de la gent d’allà i per la cultura del 

pidolairisme que s’hi va creant a partir d’iniciatives com aquesta. 

Ras i curt, nomès amb economía de mercat i  lliure comerç podran aquest països sortir de la 

misèria.  Com sinò ho van fer Corea, Malasia, Singapur, Taiwan i ho estan fent ara 

vertiginosament Xina i India?  Suprimir una aranzel a l’exportació d’un producte africà, 

eliminar subvencions als pagesos europeus és infinitament més beneficiós per Àfrica que 

qualsevol regal que pugui portar una caravana de Barcelona. 

Tot i així, és ben cert que si algú lliurement, individualment assumint-ne les conseqüències vol 

fer aquest típus de tasques està en el seu dret a fer-ho, això sí: si s’ho paga ell i al seu propi 

risc. 

Però és que resulta que aquestes caravanes viatgen amb subvencions públiques de la 

Diputació, Ajuntament de Barcelona etc. És a dir desenes de persones, molts funcionaris 

(casualment) es diverteixen viatjant a l’Àfrica portant regalets com el Pare Nöel i creient-se les 

millors persones, això sí: pagant nosaltres. 

A més ho fan en zones i països perillosos, on és sabut que Al Qaeda hi té una forta presència, 

després passa el que passa, segrest, rescat molt probablement pagat pel Govern espanyol 

(tornem a pagar nosaltres) perquè Al Qaeda pugui seguir cometent actes terroristes. 

Després algú els reb com uns herois i els diu que han de tornar-hi.  Algú entèn tant 

despropòsit? 


