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Qui faria millors resultats
com a cap de llista de CiU
a les eleccions europees?

Opinió

scot@avui.cat

Salvador Cot

La pregunta
d’avui:

¿La llei de la
dependència
ha solucionat
els problemes
de les famílies?

● Sí, del tot
● En part
● Ben poc
● Gens

L’enquesta

Director
d’edicions

Apoc a poc, a mesura que es va acostant la
data –incerta, però pròxima– de la sentència
del Tribunal Constitucional, els partits
catalans comencen a empènyer la societat,

amb cautela, cap on a ells creuen que els interessa.
El primer moviment va ser la famosa visita a domi-

cili del president Montilla a Josep Antoni Duran Llei-
da. En sortir tots dos van dir que després de la sen-
tència calia “una resposta al més unitària possible”.
Bé, lloable intenció.

Dies després, el mateix Montilla va insistir que cal
una “resposta unitària” davant l’enèsima amputació
d’allò que un dia va sortir del Parlament. Sobretot,
sense caure “a la trampa de proposar al poble de Ca-
talunya horitzons improbables i camins inviables”. I
ara ha estat Josep-Lluís Carod-Rovira qui ha volgut

ser més explícit encara:
“La resposta amb més
força nacional només pot
ser aquella que representi
la majoria de la nació. No
pas, doncs, la que provoqui
satisfacció només a una
part dels catalans”. Caram.

Ara ja només queda
saber què vol dir resposta
unitària per al PSC, que
serà l’encarregat de la de-
finició.

“Resposta
unitària”

Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

Cada cop
anem pitjor
@Estic del tot d’acord amb
la carta del Sr. Joan A. Ro-
mero del dia 24 de novem-
bre. Aquesta carta l’hauri-
en de llegir tots els polítics
que actualment estan al
poder, i reflexionar sobre el
tema, perquè si no, no sé
què passarà amb Catalu-
nya, el meu país. Entre el
tripartit, que està lligat de
peus i mans amb Espanya i
els seus membres no tenen
el valor de defensar Catalu-
nya com cal, i que l’oposi-
ció no fa res per no perdre
vots, és una pena veure
com Catalunya, que en
temps del president Jordi
Pujol va ser molt respecta-
da a Espanya i a la resta del
món, cada cop va pitjor.
Llàstima que no tinguem
cap polític que li arribi a la
sola de la sabata.

Carme Vilabella
Barcelona

La sanitat
als EUA
@A l’article de la senyora
Eulàlia Solé Política sanità-
ria als EUA (AVUI, 24 de no-
vembre) hi voldria afegir
un comentari. La senyora
Solé afirma: “Només els
pobres tenen accés al Me-
dicare”, i jo hi afegeixo els
pobres i els que no poden
treballar per una incapaci-
tat laboral greu. Dit d’una
altra manera, si una perso-
na està en edat laboral i pot
treballar les despeses sani-
tàries no estan cobertes
per l’Estat. Aquesta idea

que l’Estat es fa càrrec de
tot repugna als ciutadans
nord-americans. D’altra
banda, quan nosaltres tre-
ballàvem allà (ara no ho sé,
d’això ja fa uns anys) les
primes de l’assegurança o
les pagava l’empresa per a
la qual treballàvem, o es
compartien. Hi havia diver-
ses fórmules: cobertura
gratis per al treballador i
amb un petit càrrec per als
familiars, gratis per a tota
la família, compartides, etc.
La gent de seixanta-cinc
anys i més estan coberts
per Medicaid, que es pot
suplementar amb un paga-
ment ja que Medicaid co-
breix el 80% de la despesa
mèdica.

Un altre tema és que una
cobertura sanitària nacio-
nal significaria un augment
dels impostos que pagari-
en els ciutadans i això és
una altra situació que no
volen els americans.

Pel que fa a si més val
viure als Estats Units o a
Europa, és una opinió per-
sonal seva i, com a tal,
l’havia d’haver expressat.
Tant els EUA com Europa
tenen coses bones i altres
que no tant!

Inés Tell i de Palejà
Barcelona

La retallada
de l’Estatut
@ Ferran Sáez Mateu i Sal-
vador Cardús són, sens
dubte, dos dels intel·lectu-
als més importants del pa-
norama català. Els seus es-
crits sempre aporten refle-
xions de gran interès en la

confusa realitat del nostre
país. Especialment relle-
vants m’han semblat els ar-
ticles del 18 i 21 de novem-
bre publicats en aquest
diari, on analitzen de forma
brillant la incerta situació
política actual. El Sr. Sáez
conclou que si el Constitu-
cional anul·la articles bà-
sics de l’Estatut, les incon-
gruències del govern que el
va promoure fan impossi-
ble que puguem mostrar
una posició de força. El Sr.
Cardús tampoc veu possi-

ble una resposta adient
dels partits catalanistes, in-
capaços d’oferir un horitzó
polític i una estratègia con-
vincents, però creu que la
sortida a aquesta situació
és òbvia: l’emancipació i la
plenitud nacionals. Una so-
lució que és al cap i al cor
d’una gran majoria de cata-
lans, per bé que de mo-
ment no trobi un lideratge
polític de confiança per ex-
pressar-la de manera clara,
madura, organitzada i efi-
caç. Crec que té raó, i una

prova en són les mobilitza-
cions massives de l’1 de de-
sembre del 2007 i del 18 de
febrer del 2006, gens testi-
monials, que van molt més
enllà del que representen
els partits. Com diu el Sr.
Cardús, molts saben que
només ens queda aquesta
solució, però encara no
gosen mirar-la de cara per-
què intueixen quines res-
ponsabilitats i compromi-
sos se’n deriven.

Garcia Ruiz
Manresa

El teatre de
Ramon Vinyes
@Acabo de llegir que el
TNC està mirant de fer una
obra de Ramon Vinyes. Ja
era hora!

La gent de Berga ens l’es-
timem molt, el Ramon Vi-
nyes, fins i tot li hem fet un
monument. I l’Agrupació
Teatral La Farsa l’ha estre-
nat moltes vegades. Ara bé,
sabem que de les seixanta i
escaig de les seves obres
teatrals, només n’hi ha tres
o quatre que poden interes-
sar el públic actual. I Peter’s
Bar, que és la que diuen
que es miren els del TNC,
em sembla que no és pas la
que podria atreure més pú-
blic. Jo abans faria Ball de
titelles, Viatge o fins i tot
Arran del mar Caribe. No
són tan tràgiques. De totes
maneres, enhorabona per
aquest interès del teatre
oficial a fer conèixer els
nostres autors oblidats.

Climent Vilella
Berga

L’Obama
català?
@ Des del meu punt de
vista, quan un polític perd
l’autenticitat, perd la cre-
dibilitat; i n’ha sortit un
que obertament s’ha de-
clarat com l’Obama català.
Això comença a ser surre-
alista.
Ara, a l’hora de refundar
la Casa Gran del Catalanis-
me, està emulant totes i
cadascuna de les estratè-
gies que han portat
Obama a la Casa Blanca: Si
sumem, podem, desple-
gament a la xarxa, valors,
il·lusió, compromís...
només falta que surti als
cartells mirant avall (cosa
que només havien fet
Kennedy, Montilla i, darre-
rament, Obama). Cal dir
que entre ells hi ha una in-
finitat de diferències, però
dues són cabdals: mentre
un aporta sang nova,
il·lusió i esperança al món
sencer, l’altre no pot fer-
ho ni als del seu propi par-
tit, i mentre un encara no
ha demostrat el que pot
fer, l’altre ja ha fet tot el
que sabia.

En aquests moments
necessitem creure en els
nostres dirigents polítics
per agafar confiança i sor-
tir d’aquesta crisi al més
aviat possible. Per tant
necessitem referents seri-
osos i autèntics, que pen-
sin a resoldre problemes i
no en les properes elecci-
ons, almenys d’una mane-
ra tan descarada.

Sergi López Milla
Balsareny

Carta del dia

El drama d’un
conflicte oblidat
@ Tinc la sensació que el de Darfur és el drama d’un
conflicte oblidat, ja que no se’n parla però mentres-
tant la tragèdia humanitària segueix el seu curs. Tra-
gèdia que en xifres té una lectura atroç: 300.000
morts i més de dos milions de desplaçats, als quals
s’uneixen fam i malalties. I jo em pregunto: tot això
per què?

Cal no oblidar dues coses: primera, que la base de
tot està en la ferotge repressió portada a terme pel
govern del Sudan, un règim militar musulmà, contra
la minoria cristiana de Darfur. Per fer això ha comptat
amb la inestimable ajuda de la milícia islàmica Janja-
wid i amb el silenci de l’ONU. La segona, per desgrà-
cia, és que Darfur no té petroli.

Totes dues coses van pel camí de convertir-lo en un
altre d’aquests conflictes llunyans que avergonyeixen
la dignitat humana i amenaça de convertir-se en una
catàstrofe humanitària de proporcions dantesques.

Jesús D. Mez Madrid
Girona
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