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La unió fa la força

Sr. Director:
L’altre dia vaig veure, amb

gran tristesa, com la companyia
de dansa deDavid Campos feia
la seva última representació.
Això em produeix a mi una
gran pena, com a amant que sóc
de la dansa i del ballet, així com
de la música.Va ser un gran dis-
gust.

Per altra banda, penso que
en aquests temps difícils per
l’economia els polítics no en-
certen amb lesmesures i cal un-
ir els nostres esforços, sense
pensar en competències estèrils.

Si a Barcelona hi ha dos com-
panyies de dansa clàssica, no
seria millor que s’uneixin i no
anar cadascuna pel seu costat?
Si s’uneixen no els caldria tan-
car com ara, que de dos com-
panyies finalment no en que-
darà cap.

En aquest país no s’està pre-
parat i educat per a certes dis-
ciplines com la dansa i la músi-
ca clàssica i només sembla que
estem preparats per al futbol i
els toros.No tinc res contra l’es-
port, però amb una bona distri-
bució hi hauria lloc per a tots.

Sense perdre més temps, cal
unir-nos i ajudar-nos, si volem

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
El deute de laGeneralitat deCatalunya amb

lesAgrupacions deDefensaVegetal (ADV) po-
sa en perill l’assistència tècnica de gairebé la
meitat dels cultius catalans. LesADV són en-
titats sense ànim de lucre que tenen per ob-
jectiu col·laborar amb el departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca,Alimentació i Me-
di Natural (DAAM) de la Generalitat, per llui-
tar de manera col·lectiva contra les plagues,
malalties i males herbes dels cultius i assesso-
rar els pagesos.ACatalunya, hi ha una impor-
tant xarxa d’ADV, amb 129 tècnics que do-
nen serveis independents, i això permet que
les recomanacions que proporcionen siguin
molt ajustades a les autèntiques necessitats
dels cultius. L’assessorament tècnic realitzat
per aquestes entitats cobreix entorn del 50%
de la superfície cultivada de Catalunya i ac-
tualment és imprescindible per garantir la se-
guretat dels aliments i la seva producció.

Altres tasques de lesADV tenen a veure
amb la innovació, la recerca i la transferència
tecnològica al sector. Es potencia una agricul-
tura més racional, amb la difusió i implanta-
ció d’estratègies tècniques avantguardistes.

En molts casos assessoren sistemes produc-
tius com la producció integrada, l’agricultu-
ra ecològica i la implantació de bones pràc-
tiques agrícoles amb un màxim respecte per
l’entorn.Així mateix complementen la la-
bor dels tècnics del DAAM a l’hora de la de-
tecció de nous paràsits arribats de fora el te-
rritori. Però totes aquestes iniciatives i accions
es poden veure fortament frenades i en algun
cas desaparèixer. I és que, pel fet de col·labo-
rar amb el Departament d’Agricultura en
aquesta gestió, lesADV percebien uns ajuts
des que van ser creades, que reforcen les apor-
tacions econòmiques que fan els productors
associats a lesADV,però a data d’avui no han
rebut les ajudes corresponents al 2011 ni les
del 2012, i ara per ara no estan convocats
els ajuts del 2013.

Mentre esmantingui aquest deute de laGe-
neralitat, que només representa el 0,3 % del
total del DAAM, lesADV es veuran sotmeses
a l’ofec econòmic i abocades a disminuir el
seu ventall d’acció i en algun cas deixar d’exis-
tir.Una desaparició que empobriria sense re-
mei un dels pocs sectors quemostren capaci-
tat de resistir en aquests temps de crisi.

TÈCNICS ADV DE CATALUNYA

Laqualitatde l’agriculturacatalanaperilla

continuar endavant, i amb la
unió podrem tornar a surar en
aquest mar de problemes.

MERCÈMORA I CORDERROURE

L’arxiu de la Diputació

Sr. Director:
Vaig anar fa uns dies a con-

sultar l’arxiu de la Diputació de
Lleida, com havia fet en algu-
na altra ocasió, i quina va ser la
meua sorpresa quan se’m va dir
que s’havia suprimit la sala de
consultes.On hi havia la biblio-
teca i sala de consulta, s’hi ha
instal·lat un servei que res té a
veure amb el de l’arxiu. Per la
discreció del personal del de-
partament, molt diplomàtic i
amable, com sempre,més aviat
vaig ser jo qui va haver de de-
duir que no havia estat una de-
cisió pròpia, sinó d’esferes su-
periors, entenc que de Presidèn-
cia.Amb un Palau i un altre edi-
fici de sis plantes a la rambla de
Ferran, a part d’altres immo-
bles, és que la Diputació va jus-
ta d’espai? La supressió de la
sala de consulta, és una decisió
per atansar el servei als ciuta-
dans? Què hem de fer ara per
consultar l’arxiu?

FRANCESCA GILI

A BEN pocs els pot sorpren-
dre la suspensió de la cimera
econòmica social, Entre tots
ho farem tot, prevista pel Go-
vern aquest cap de setmana.
Entre la prioritat d’aquesta co-
alició CiU-ERC que governa
la Generalitat, no hi figuren
les prestacions socials que po-
sen en perill la situació
d’emergència econòmica que
es viu a Catalunya.

Naturalment, la culpa es
continua atribuint al dèficit
fiscal: “Espanya ens roba.” Pe-
rò cada vegada resulta més di-
fícil ocultar el monstruós deu-
te que ens ha deixat elTripar-
tit, un dels socis del qual és
qui veritablement mana ara a
Catalunya, i que s’ha vist am-
pliat per l’actual Govern ni
més ni menys que en 50.000
milions d’euros. El cas és que
la Generalitat no té diners,
és la comunitat més endeuta-
da d’Espanya i no paga a nin-
gú.

Què fa amb els diners, la
Generalitat? Com és possible,
quan no es paga el transport
escolar o a les farmàcies, que
segueixi el dispendi en sub-
vencions identitàries, la des-

pesa en tants canals autonò-
mics de televisió i empreses
públiques, o en el groller grei-
xatge a uns mitjans de comu-
nicació entregats a la causa so-
biranista? La resposta no és
difícil d’imaginar encara que
sembli desgavellada.

Perquè no és gaire intel·li-
gent ni raonable l’intent de re-
cuperar el diàleg —econò-
mic— amb el Govern de Ma-
drid i no menysprear alhora
cap ocasió per col·locar-lo con-
tra les cordes, encara que si-
gui de forma tan grotesca com
la de plantejar al Parlament la
reprovació de la delegada del
Govern, Llanos de Luna, per-
què ha tingut la gosadia d’exi-
gir que la bandera espanyola
figuri també als edificis i ins-
titucions públiques.

No, no sembla raonable el
camí iniciat cap a Ítaca per qui
l’endemà de perdre deu es-
cons per a la majoria indes-
tructible demanada per arri-
bar a la meta, ha fet el contra-
ri del que expressaven les ur-
nes. Els models s’han anat suc-
ceint i empitjorant.

D’Escòcia, vist el declivi se-
paratista que expressen els

sondejos al conèixer-se les au-
tèntiques conseqüències de la
independència, hem passat al
model Kosovo, és a dir, a la
declaració unilateral d’inde-
pendència.

Tota una gran mentida, un
autèntic despropòsit que no
pot conduir sinó a un desas-
tre per a Catalunya. Sens dub-
te es busca l’empara interna-
cional. Perquè el dret a deci-
dir inunda les nostres vides i
pretén tapar-ho tot, però en
realitat és una proposta in-
completa.Així, en abstracte,
el dret a decidir pot resultar
democràticament atractiu.A
molts els agradaria decidir so-
bre el pagament de les hipo-
teques, o sobre una rebaixa
de l’IBI, que a Lleida paguem
quatre vegades. I no faltarien
els que voldrien decidir sobre
la pena de mort per als terro-
ristes o fins i tot sobre la per-
manència d’alguns veïns de la
seua comunitat.

Però, afortunadament, el
dret a decidir que exercitem
tots quan votem té les seues
limitacions, que són el respec-
te a l’Estat de dret i a la Cons-
titució, que ens legitima a tots.
Per tant, el dret a decidir... so-
bre la independència de Ca-
talunya, que és el que real-
ment i en el fons planteja la
qüestió a la qual donen suport
els nacionalistes i socialistes,

no és sinó un driblatge a la le-
galitat nacional i a la interna-
cional, i un dret que va con-
tra la legalitat no és tal.

El dret a decidir la indepen-
dència d’una part del territo-
ri li correspon al subjecte de
la sobirania, que és el conjunt
del poble espanyol, com esta-
bleix la Constitució, que tam-
bé contempla els mecanismes
perquè es reformi.

El dret a decidir la indepen-
dència d’un poble, Kosovo, és
a dir, l’autodeterminació, és
un dret universal reconegut
per l’ONU en tres supòsits, si-
tuació colonial, ocupació mi-
litar i apartheid, que evident-
ment no es donen a Catalu-
nya, encara que alguns els ha-
gin descobert després de la
manifestació de l’11-S del
2012.

Hi ha un altre dret que aquí,
a Catalunya, on fins fa poc es
presumia d’oasi, no es respec-
ta. No em refereixo al fet que
es compleixin les sentències
o al valerós exercici de les uni-
versitats catalanes que han de-
cidit no supeditar l’excel·lèn-
cia acadèmica a les imposici-
ons lingüístiques. Es tracta
d’un dret natural i universal,
el dret a saber la veritat.

Quan Catalunya percep més
de la meitat del Fons de Liqui-
ditatAutonòmic, concretament
7.133 milions, no es pot con-

tinuar alimentant la confron-
tació amb qui ens ajuda.

L’últim menyspreu al rigor
i a la veritat, un més entre mil,
l’han protagonitzat en la in-
auguració de la Fira de Molle-
russa el conseller Pelegrí i l’al-
calde de Mollerussa, el dipu-
tat Solsona, a l’afirmar que si
Catalunya no compleix el dè-
ficit els nostres pagesos no co-
braran la PAC. És una infor-
mació falsa, tendenciosa i
equívoca, de la qual segons
sembla no es va assabentar el
diputat quan l’hi va pregun-
tar, tres dies abans, al minis-
tre d’Agricultura a la Comis-
sió.

Les ajudes de la PAC, que
només es perdrien en una Ca-
talunya independent, com la
que alguns defensen, perquè
quedaria fora de la Unió Eu-
ropea, tenen una destinació
finalista, i encara que el Go-
vern d’Espanya volgués no po-
drien destinar-lo a cap altra fi-
nalitat que no fos ajudar els
agricultors i ramaders.

Segurament als dirigents na-
cionalistes els traeix el sub-
conscient perquè és el Govern
de la Generalitat el que des-
via ajudes a altres finalitats de
les previstes, ja siguin fons so-
cials europeus o fons proce-
dents del Govern central, que
no arriben al pagament dels
proveïdors.

COL·LABORACIÓ

JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

DIPUTAT AL CONGRÉS DEL PARTIT POPULAR
PER LLEIDA

El dret a saber la veritat
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