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POLÍTICA CATALANA

Noble però utòpic

Elisabet Suñé
Manresa

El candidat d’ICV ha fet públics el seu 
patrimoni i el seu sou, i ha convidat 
la resta de candidats a seguir el seu 
exemple. Ho fa, diu, per lluitar con-
tra la corrupció i les polítiques d’aus-
teritat, tapades pel debat per l’auto-
determinació. No hi està en contra, 
però es postula com a defensor dels 
drets socials, «oblidats» en aquesta le-
gislatura i de ben segur durant aques-
ta pròxima campanya. La ciutadania 
no ho ha oblidat. El senyor Herrera 
ha fet una proposta molt noble per 
aconseguir notorietat mediàtica, pe-
rò penso que el seu programa electo-
ral és una utopia. Si fins ara no s’han 
preservat més els drets socials és per-
què mentre pertanyem a Espanya no 
hi haurà diners per fer-ho. Seria més 
útil que mostréssim una imatge més 
unitària que no ho desacredités. Una 
vegada ho haguem aconseguit, ja hi 
serem a temps de lluitar pels drets 
socials.

El PP ens estima

Jordi Marina
Barcelona

M’he quedat astorat al sentir dir a 
María Dolores de Cospedal que «el 
Partit Popular estima Catalunya». 
Se m’amunteguen al cap idees 
com l’aclaparador dèficit fiscal de 
Catalunya, convenientment ocultat 
pel PP, que té les balances fiscals pe-
rò no les publica, i que té moltes con-
seqüències: el col·lapse financer de la 
Generalitat, presentada com la gran 
malgastadora; l’aprofitament per 
part de dirigents de comunitats re-
ceptores de recursos de l’Estat amb 
frases de l’estil «La meva comunitat 
paga i Catalunya demana»; la colos-
sal deixadesa inversora en les infra-
estructures bàsiques de Catalunya; 
amenaces de tota mena, tant de mi-
litars com de  dirigents del mateix 
partit; les campanyes contra l’Es-
tatut, que a la pràctica eren contra 
Catalunya; el continu assetjament a 
la llengua catalana promogut i exe-
cutat pel PP;  i tantes i tantes altres. 
¿És aquesta la seva manera d’estimar 
Catalunya? ¿A qui volen enganyar? 
Com diu el refrany castellà: obras son 
amores, y no buenas razones.

INFRAESTRUCTURES

Carril VAO, limitat

Josep Parés Canadell
Barcelona

Em sembla sorprenent la decisió 
de donar un servei tan limitat al 
recent inaugurat carril VAO entre 
Barcelona i Ripollet. Sóc usuari habi-
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tual de la C-58; cada dia utilitzo l’au-
tobús d’empresa que recorre el tra-
jecte Barcelona-Sant Cugat i m’he 
quedat molt sorprès a l’assabentar-
me que el nou carril VAO no dóna 
servei als vehicles que al matí surten 
de Barcelona, ja que en aquest hora-
ri només es permet accedir-hi als ve-
hicles que ho fan d’entrada. Pensava 
que els 80 milions d’euros invertits 
en la monumental obra i el patiment 
d’aguantar al llarg de quatre anys les 
corresponents retencions tindrien 
la seva recompensa per a tots els usu-
aris que utilitzem el transport pú-
blic o busquem altres alternatives de 
transport que fomenten la sostenibi-
litat a la ciutat. Una vegada més, esta-
va equivocat.

TRANSPORTS

Taxi i sida a Madrid

Luis Díaz Rodríguez 
Martorell

La Coordinadora Estatal de VIH-Sida 
ha posat el crit al cel davant el nou 
projecte d’Ordenança Reguladora 
del Taxi de Madrid de l’alcaldessa de 
Madrid i el seu Govern: per ser taxis-
ta serà necessari «no patir malaltia 
infectocontagiosa». És lògic que un 
taxista no condueixi temporalment 
amb la grip, la varicel·la o el xaram-
pió, però ¿què té això a veure amb 
atorgar-li o no una llicència de ta-
xi a una persona? És cert que la sida 
és una malaltia crònica, però és de 
transmissió sexual. ¿Què fa Ana Bote-
lla quan agafa un taxi que troba tan 
necessari articular aquest text discri-
minatori? A vegades tinc la convicció 
que totes aquestes sortides de to es-
tan maliciosament dissenyades per 
distreure’ns mentre ens roben la car-
tera. ¡Vagi-se’n, senyora d’Aznar!

LA VIDA CULTURAL

Gràcies, Cesc Gelabert

Mercè Mora Corderroure
Lleida

Dissabte passat vaig assistir a la Llotja 
de Lleida al taller de dansa per a per-
sones de 3 a 100 anys del ballarí i core-
ògraf Cesc Gelabert. Les persones que 
hi participaven es movien al compàs 
de la música i coordinaven els seus 
moviments i, el més difícil, els que 
anaven per terra s’aixecaven. Això, 
a certes edats, té molt mèrit perquè 
tots sabem que de gran ja no s’està 
tan àgil com quan ets jove. Jo no vaig 
poder participar en totes les sessions 
del taller, però vaig poder assistir a 
la demostració final. Vull donar les 
gràcies a Cesc Gelabert per haver fet 
aquest taller de dansa, i perquè, en 
data propera, en farà un altre. Gràci-
es també a les persones i entitats que 
han fet possible que en puguem gau-
dir les persones menys joves.

@EPentretodos
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Apostar per la recerca
S ent estudiant alguns pro-

fessors em van comentar el 
canvi que es va produir a 

les nostres universitats durant els 
anys 80 i 90, i com es va començar 
a apostar per la recerca. Aquest 
canvi es va fer sense el suport de 
dos pilars fonamentals. Per un cos-
tat, sense l’apreci de la classe polí-
tica, ja que ara s’ha demostrat que 
simplement es va comprar el pas-
satge d’un tren que estava de pas, 
sense que s’entengués el motiu 
per emprendre el viatge i sense 
que hi hagués cap mena de preo-
cupació pel destí. Per l’altre cos-
tat, sense el suport social de la ciu-

tadania, que, progressivament, va 
rebaixar el seu concepte de la uni-
versitat a mer trampolí per al futur 
laboral dels seus fills (un futur que 
per a molts ja és present; un present 
bastant fosc) oblidant altres objec-
tius i serveis que la universitat en 
general pot complir i aportar a la so-
cietat. A ningú el sorprèn llavors 
l’onada de retallades que està vivint 
aquesta institució educativa pel 
que fa a la recerca. Els joves investi-
gadors estem en una situació labo-
ral crítica, especialment quan el 
que està en joc no són tan sols uns 
llocs de treball, sinó la gran quanti-
tat de recursos i de diner públic des-

tinats a la nostra formació i que li-
teralment s’acabaran perdent, 
just en el moment en què podem 
entregar els fruits d’aquesta inver-
sió. I, precisament, mentre alguns 
somien amb un Estat propi, la tris-
ta realitat és que cada vegada són 
més els joves preparats que se 
n’han d’anar fora per guanyar-se 
les garrofes lluny de casa. Bon ca-
mí per fer país.

Alejandro Luque

Investigador de la UB.
Barcelona

LA UNIVERSITAT PÚBLICA

Yoko Ono
Els Beatles segueixen sent imbatibles. L’avanç d’una 
entrevista per a Al-Jazira de Paul McCartney en què 
afirmava que Yoko Ono no va ser la culpable de la separació 
dels ‘Fab Four’ va ser un dels temes del dia a Twitter.

trending topic
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Sobreocupació i 
retards a Renfe
Aquesta fotografia mostra les condi-
cions en què els usuaris de Renfe 
vam fer ahir el trajecte Portbou-
Barcelona. La gent havia d’anar dre-
ta en un vagó amb sobreocupació, 
cosa que ratlla la il·legalitat pels ris-
cos per a la seguretat, i amb una ca-
lor preocupant, sobretot per a la gent 
gran. A més a més, s’havia d’afegir 
els 15 minuts de retard, ja habituals. 
Davant aquesta situació, m’alegro 
que molts usuaris decidissin no abo-
nar el bitllet abans de pujar, una con-
ducta que estic considerant imitar 
fins que el problema no se solucioni. 

Joaquim Oller. Cassà de la Selva

La difícil situació de moltes persones 
que pateixen els efectes de la crisi i 
l’atur es veu pal·liada en part per una 
xarxa informal de solidaritat: la famí-
lia, els amics, els veïns... ¿És aquest el 
vostre cas? Expliqueu-nos-ho.

¿Heu recorregut a la 
família per la crisi?

EL PERIÓDICO publicarà al suplement 
dels dissabtes ‘Més esport’ les fotogra-
fies que els lectors comparteixin a Insta-
gram fent esport i també  com a especta-
dors amb el ‘hashtag’ #EPmomentses-
portius. 

Moments esportius 
dels lectors

El fòrum de debat d’EL PERIÓDICO, 
Primera Plan@, organitza una sèrie de 
debats amb els candidats a les elec-
cions autonòmiques per promoure la 
reflexió. Us convidem a participar-hi 
enviant-nos les vostres preguntes.

Preguntes als 
candidats del 25-N

en comunitat entretots@elperiodico.com


