
¿Catalunya ‘is different’?
E n un article d’opinió publicat 

el dia 16 d’agost passat a EL 
PERIÓDICO, Ernest Benach 

parlava del futur Estat propi com 
d’un Estat modern a Europa, que se-
ria el que fóra desitjable en una de-
mocràcia ja madura. Crec que això és 
el que molts catalans voldríem, però 
de moment no he sentit encara cap 
polític que parli d’un Estat en què els 
ciutadans anirien a votar partits amb 
llistes obertes, com ja passa en altres 
països europeus. Els ciutadans haurí-
em de tenir dret a decidir a qui votem 
sense sentir-nos lligats en absolut a 
polítics que molts no voldríem tenir 

a l’escenari polític del país, ja sigui al 
Parlament de Catalunya o bé als dife-
rents municipis. 
 Ja comença a ser hora que al-
gun polític parli de Catalunya com 
d’un Estat modern a Europa, enca-
ra que el senyor Benach tampoc ex-
plica què significa exactament això 
per a ell. Han passat més de 35 anys 
d’aquesta democràcia (o partitocrà-
cia, que és el que hi ha realment a 
Espanya i també a Catalunya) i con-
sidero que els ciutadans ens merei-
xem alguna cosa molt millor. No 
és suficient que paguem impostos 
i anem a votar, els polítics catalans 

han de ser atrevits i anar més en-
llà. En el transcurs d’aquests anys 
encara no ha desaparegut l’opaci-
tat. Ara estem ficats en el dret a de-
cidir, però els ciutadans també vo-
lem poder decidir i votar i escollir 
lliurement a qui votem. Diem que 
Catalonia is different, però en l’àm-
bit polític no som tan diferents de 
la resta de l’Estat espanyol. 

Lluís Vilar

Jubilat.
Barcelona
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torització escrita de la seva editora, als efectes del que estableix
l'article 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

La justícia

¿Per què Millet no?

Francesc Carafi
Sant Sadurní d’Anoia

Bárcenas –amb el PP involucrat–,  
a la presó. Millet –amb CDC invo-
lucrada–, en llibertat. Senyor Mas, 
aquí hi ha gat amagat. Tots dos es-
tan encausats per la justícia i el pes 
de la llei hauria de ser el mateix. Un 
ha usurpat 48 milions, l’altre 33. 
Bárcenas ha posat nerviós el seu par-
tit, que no se sap com acabarà. En 
canvi, a Catalunya el tema estrella 
és el dret a decidir i sembla que la 
resta importa poc. Em sembla cor-
recte aquest anhel, però als catalans 
també ens han robat. Senyor presi-
dent, sembla que s’ha oblidat del se-
nyor Millet, del cas Palau i del finan-
çament irregular de CDC. Tinc un 
amic que diu que la justícia és len-
ta però al final sentencia. A veure si 
és veritat.

energia renoVabLe

Esperances truncades

Ricard Vila
Barcelona

El Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme ha enviat a la CNE una pro-
posta de reial decret per regular l’au-
toconsum d’energia elèctrica que li-
quida a Espanya l’última esperança 
per al sector fotovoltaic, emergent 
en molts altres països amb menys 
sol. Clama al cel que s’hagi de pagar 
una taxa sobre l’energia que un ma-
teix produeix i consumeix. La justi-
ficació que dóna el Govern és sem-
blant a posar una taxa als correus 
electrònics per compensar la dis-
minució de cartes enviades per cor-
reu postal. Sembla que el Govern sa-
tisfà els interessos de les empreses 
elèctriques per sobre dels dels ciu-
tadans. Estava esperant la normati-
va per decidir quantes plaques foto-
voltaiques posava a casa i ara ja ho 
sé: cap. 

eL setge D’oLP

Tradició invencible 

Maria Canut
Barcelona

Olp no es rendeix davant les dificul-
tats que comporta la representació 
teatral anual del setge que aquest 
poble va patir durant la guerra del 
Pallars l’agost del 1485, rememo-
rant així la història i reforçant la se-
va identitat. En aquesta última edi-
ció, cal destacar la direcció i la qua-
litat del text de Toni Alcalde, que va 
aconseguir amb habilitat implicar 
la canalla. Tant de bo que per molts 
anys els olpins puguin portar a ter-
me iniciatives tan plenes de valors.
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En convivència i harmonia
L’ Onze de Setembre només 

serà la festa dels naciona-
listes. Una pena, ja que en 

aquest país, en què CiU presumia de 
convivència i harmonia entre dife-
rents cultures i ideologies, i en què 
realment va aconseguir la seva mis-
sió, actualment s’està tirant tot per 
la borda. És una realitat: segons en 
quins àmbits socials es mou un, con-
vé anar amb cautela al manifestar 
un posicionament polític o un altre 
respecte al tema de la independèn-
cia, ja que condueix a discrepàncies 
entre companys, amics o familiars. 
¿Per què els polítics no diuen la veri-
tat, tant els catalans com els de la res-

ta d’Espanya? ¿Quin saldo fiscal és el 
correcte, el d’aquí o el d’allà? ¿En 
una hipotètica independència, tot 
seria de color de rosa per a tots o no-
més per a alguns? 
 Aquestes i altres preguntes són 
les que em faig al veure que ningú 
és totalment transparent. Per un al-
tre costat, abans de la crisi tot sem-
blava gairebé perfecte, tothom te-
nia feina, no es qüestionava el bilin-
güisme al col·legi públic. Realment, 
a Catalunya s’ha afegit un proble-
ma més, que actualment no és ni de 
lluny el que hauria de concentrar 
tots els esforços del Govern de la Ge-
neralitat. Després de tants segles de 

convivència amb cultures d’Euro-
pa i Àfrica que s’han establert a 
Catalunya al llarg de la seva histò-
ria, ¿no seria millor buscar punts 
de trobada i canviar tot el que sigui 
necessari per poder conviure tots 
plegats en harmonia, abans que 
trencar llaços? Sóc catalanista per-
què estimo Catalunya, però no sóc  
nacionalista català perquè no odio 
Espanya.

conrado gallego

Operari.
Berga

eL ProcÉs sobiranista

El compte enrere per a la celebració de la Diada ha començat i el debat
entre partidaris i detractors de la independència de Catalunya està servit. 

De manera civilitzada

H aurien de deixar d’exigir-nos als catalans que 
contribuïm a mantenir un Estat que no ens 
atén, que no ens compensa en res, que ens 

anul·la, que pretén sotmetre la nostra llengua i la nos-
tra cultura i mantenir-nos en una situació de depen-
dència precària. És l’Estat espanyol el que ha de dei-
xar Catalunyai no a la inversa. Els que vivim aquí ens 
quedem a la nostra terra esplèndida, a la qual esti-
mem i defensem, amb el que som, el que generem, el 
que podem continuar creant i amb el desig de fer foc 
nou, lluny de vicis i de tòpics ja completament ana-
crònics. Tenim confiança en les possibilitats i comp-
tem amb les capacitats de la nostra gent, de les nos-
tres institucions a tots els nivells. Cada dia som més 
conscients que podem aconseguir el nostre objectiu: 
volem deixar de dependre del Govern espanyol. Vo-
lem i podem estructurar un Estat propi, i ho aconse-
guirem amb mitjans democràtics, en pau i de mane-
ra civilitzada.

Mercè Voltas

Filòloga. Barcelona

Un Estat amb valors

E n la nostra societat destaca cada vegada més un 
estil de vida marcat pel pragmatisme de la im-
mediatesa. S’evita abordar certeses i convicci-

ons profundes, cosa que ens porta cap a una societat de 
trivialitats i tòpics, sense consistència interior, que 
s’allunya d’ideals que encoratgin el nostre viure diari 
més enllà del benestar i la seguretat. Però malgrat la 
banal generalització hi ha nombrosos grups de perso-
nes que aporten amb el seu comportament experiènci-
es que permeten confiar en el futur: oenagés, cientí-
fics, acadèmics, gent del món de la cultura i l’econo-
mia que amb el seu esforç va construint l’Estat que 
necessitem. En ells hem de confiar, ells són els autèn-
tics brots verds de la nostra societat, perquè en la seva 
tasca diària donen al nostre país una consistència sen-
se la qual un nou Estat pot resultar feble. Esforcem-nos 
a construir un país ric en estructures cultes i amb con-
sistència social i les noves generacions tindran un bon 
futur.

jordi bufurull

Jubilat. Castellterçol

3L’ajuntament de Cervera 
vol reformar tant sí com no la  
plaça de la Universitat, malgrat  
que hi ha recollides més de 
1.900 firmes en contra. No és 
que estiguem en contra de la re-
modelació, sinó en contra d’un 
projecte que a l’eliminar els apar-
caments de la plaça condemna 
el petit comerç. Aquesta obra 
genera tants dubtes sobre la 
continuïtat dels nostres negocis 
que en el meu cas he decidit  
liquidar els articles de temporada 
per por que es quedin al magat-
zem. Lamentem la falta de dià-
leg de l’equip de govern de  
Cervera i el posicionament del 
membre d’ERC, que amb el seu 
vot negatiu va impedir que es 
portés a terme una consulta  
popular.
Concepció Martí
Cervera.

3al carrer de la Creu, 63, de 
Badalona hi ha una casa que és 
propietat de l’ajuntament i que fa 
anys que està ocupada. S’han 
denunciat les condicions d’insa-
lubritat de la finca i s’ha posat en 
coneixement dels mitjans de co-
municació aquesta situació, fins i 
tot el ‘Telenoticíes Comarques’ 
va emetre recentment un repor-
tatge del cas, però el problema 
no s’ha solucionat. El 15 d’agost 
vam haver de trucar al servei 
d’emergències ja que sortia fum 
de la finca. ¿Fins quan haurem 
de suportar aquestes condici-
ons? ¿Senyor Albiol, hi ha res 
més important que la seguretat 
dels seus ciutadans?
Cristina López
Badalona.

3a la Mar d’en Manassa,  
una platja de l’Escala, s’hi ha 
instal·lat un dels escenaris del 
Festival Portal Blau. Aquest es-
deveniment cultural se celebra 
des de fa tres estius, i durant 
més de 15 dies s’instal·la en 
aquesta platja una tarima amb 
una grada descomunal per a 
quatre concerts molt espaiats  
en el temps. El muntatge de la 
tarima, que ens treu absoluta-
ment la visió perquè està a 10 
metres de la casa on passem 
l’estiu, dura quatre dies. Hem 
demanat que es mesurin els de-
cibels mentre se celebren els 
concerts, però la policia munici-
pal necessita l’autorització de 
l’ajuntament. És un abús per part 
del consistori i de l’organització 
del festival. ¿Tant els costa orga-
nitzar els concerts de forma con-
secutiva, en lloc d’espaiar-los 
tant en el temps i minimitzar  
així les molèsties a tres o quatre 
dies consecutius?
Nativitat París
Sant Adrià de Besòs.
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