
 

 

007 torna, però no a Caldes  

 

Aquesta setmana hem presenciat la nova estrena del mític agent secret 007. James Bond va 
aparèixer fa 50 anys a les pantalles i com diu l’espia en la seva última entrega, el seu hobby és 
ressuscitar. Després de 25 pel·lícules plenes dels dolents més dolents, res no ha pogut amb 
l’agent 007 i encara segueix en actiu. Afortunadament pels que són seguidors d’aquesta saga, 
això ha estat així perquè el destí no l’ha portat pels voltants de la nostra vila o bé perquè els 
serveis del MI6 l’hi han informat que l’últim 00,7% ja fa un any que va passar a millor vida en 
els pressupostos aprovats per l’actual govern de la vila. 

El 00,7% és el pressupost per cooperació al desenvolupament acordat per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides l’any 1980 i es calcula sobre el Producte Nacional Brut. A nivell 
local fa més d’una dècada que ha estat un compromís de la vila de Caldes amb els països i 
persones més necessitades d’arreu del món que ha possibilitat per exemple reduir la malaltia 
de la malària en comunitats de l'Amazones o formar i capacitar joves per al desenvolupament 
de l'agricultura al Senegal, entre d'altres. L’actual govern municipal ja va reduir aquest 
compromís amb un món més just als pressupostos de l’any 2012 i preveu accentuar-ho a l’any 
2013 excussant-se en la situació econòmica actual.   

Aquest fet ens porta a plantejar els següents pensaments. Primer, el 00,7% és un valor relatiu, 
de manera que quan menys en tenim, menys en dediquem en termes absoluts. Tot i així es 
tracta d’un compromís constant amb projectes que ajuden a persones que realment ho 
necessiten (i el nostre alcalde ho va poder comprovar durant la seva visita a Senegal quan 
érem més rics). En segon lloc, ens espanta pensar que aquesta vila s’empassi silenciosament 
la idea del govern local de rebaixar el compromís al 00,35%, justificant-se en la situació 
econòmica actual. Això confirmaria la idea que quan més pobres som, menys sensibles som a 
la pobresa i ens situaria no només en una crisi econòmica sinó també en una crisi de valors. 

Després de 50 anys d’aventures, James Bond torna i des de Caldes Solidària esperem que el 
hobby de ressuscitar del 007, no només es limiti a ell sinó també al compromís de la nostra vila 
amb el 00,7% per la cooperació al desenvolupament. 

 

Caldes Solidària  
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