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SOBIRANIA

Límits democràtics

Moisés Gómez 
L’Hospitalet de Llobregat

L’alcaldessa de l’Hospitalet s’ha 
mostrat a favor del dret a decidir 
dels catalans per «radicalitat demo-
cràtica». Tot i això, ha afirmat que 
ella votaria no en un hipotètic refe-
rèndum sobre la independència de 
Catalunya. El seu posicionament és 
lloable, no només perquè no és am-
bigu sinó perquè ho diu la persona 
amb més poder municipal del soci-
alisme català. Malgrat això, caldria 
indicar que una democràcia no so-
lament consisteix a votar, sinó a po-
sar-se d’acord en qui vota i sobre 
què podem votar. Ni qualsevol terri-
tori es pot erigir en sobirà per deci-
dir sobre qualsevol tema que l’afecti 
ni tampoc es pot votar sobre qualse-
vol cosa. Així doncs, ni els hospita-
lencs podem decidir si ens indepen-
ditzem de Catalunya, ni els espa-
nyols podem en referèndum 
restringir els drets humans a un col-
lectiu concret. La democràcia té lí-
mits, i són precisament aquests els 
que la fan tan valuosa.

Existeix i funciona

Henry Ettinghausen
La Pera

Diumenge passat, al suplement Més 
Periódico, Alfonso Guerra afirmava 
en una entrevista que el moviment 
sobiranista «no ve del poble cata-
là sinó dels seus polítics» i que «el 
dret a decidir no existeix en cap ma-
nual». Mentida. Les manifestacions 
del 10 de juliol del 2010 i de l’11 de 
setembre del 2012, així com els re-
sultats de les eleccions parlamen-
tàries catalanes del 25 de novem-
bre passat, demostren que el movi-
ment independentista ve del poble. 
I el fet que dotzenes de països arreu 
del món s’hagin fet independents 
al llarg dels últims 100 anys demos-
tra que el dret a decidir existeix i 
funciona.

ECONOMIA

Salari mínim

J. Ribas
Barcelona

L’últim informe del Banc d’Espa-
nya recomanava, entre altres coses, 
suprimir el salari mínim interpro-
fessional, que ja és prou baix (645 
euros al mes). Aquesta decisió em 
sembla humiliant per a tot aquest 
sector de la societat que ho està pas-
sant tan malament per culpa de la 
crisi, de la qual les entitats finance-
res en són en part responsables. A 
mi m’agradaria conèixer als autors 
de l’esmentat informe i saber què 

pensen en realitat. O millor encara, 
proposo un joc: imaginem-nos que 
els impulsors i els autors d’aquest 
informe cobressin el salari mínim 
interprofessional. ¿Canviaria això 
el contingut de l’informe? És fàcil 
veure els toros des de la barrera.

XIULADA AL pRíNCEp

«Una grolleria»

Joan Giménez Ràfols
Puigcerdà

La grolleria i la mala educació es 
van donar cita en el Gran Teatre del 
Liceu, en la representació de L’Eli-
sir d’amore, el 30 de maig passat. Els 
xiulets i l’escridassada fora i dintre 
del teatre als prínceps d’Astúries, 
és un exemple més de la mala edu-
cació avui regnant en molts indrets 
de la societat catalana. Fa uns anys, 
quan a l’Ajuntament de Barcelona 
hi governava José María de Porcio-
les, el director de Protocol, Esteban 
Bassols, va llançar al món l’eslògan 
Barcelona, ciutat de fires i congressos, 
catapultant la capital catalana com 
a ciutat acollidora de tot tipus d’es-
deveniments. No m’imagino la ca-
ra d’estupefacció dels turistes de la 
Rambla davant l’atronadora xiula-
da o la d’aquells que van comprar 
les seves localitats i van viure la ma-
teixa escena a l’interior, a càrrec de 
gent molt ben vestida i engomina-
da. Rentar-se les mans després dels 
fets de dijous implica una falta de 
responsabilitat dels qui, en qualse-
vol cas, haurien de ser els primers a 
donar exemple de maduresa. Reco-
mano als honorables que, d’una vega-
da i per totes, portin a terme una ac-
ció de govern; així no podem seguir. 
I no oblidin que «qui sembra vents, 
recull tempestats».

tRANSpORt 

Alternatives reals

Yolanda Torralba
Abrera

Visc al Baix Llobregat. Treballo a 
Barcelona i per desplaçar-me dispo-
so de dos autocars, Renfe i els Fer-
rocarrils (FFCC). Intento viatjar en 
transport públic però, d’un temps 
ençà, és una odissea. La freqüèn-
cia de pas del metro a partir de les 
22.00 hores és de fins a vuit minuts 
–els autobusos, ni esmentar-los– 
i això dificulta els transbords a 
Renfe o els FGC. Els autocars que 
em porten fins a la feina no circu-
len a la tornada. Suposo que no sóc 
l’únic cas, però per a TMB, Renfe, 
FGC, Monbus i autocars Julià això 
no té importància. Els horaris no te-
nen sentit i els usuaris busquem al-
ternatives que es redueixen al trans-
port privat. ¿No hauríem de tenir 
opcions reals que no impliquin ar-
ribar a casa gairebé dues hores més 
tard de la sortida de la feina? 
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QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan conside-
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Activitat alegal, però no un delicte
Sóc treballadora sexual i es-

cric molt indignada des-
prés de llegir la carta de 

Susana Fuentes, Prostitució. Neces-
sitem lleis, publicada el 26 de maig 
passat. Sóc una activista que, des 
del 1991, defenso els drets de les 
treballadores sexuals des de di-
versos centres de planificació fa-
miliar; oenagés com Àmbit Pre-
venció; l’Oficina per a la No-Dis-
criminació de la regidoria de 
Drets Civils de l’Ajuntament de 
Barcelona (com a orientadora); LI-
CIT ((Línia d’investigació i coope-
ració amb immigrants i treballa-

dores sexuals), associació creada 
per l’antropòloga Dolores Juliano; 
i entre els anys 2002-2003 vam for-
mar partit polític, Els Verds i més. 
He aparegut en diversos mitjans: 
premsa, televisió, ràdio; en debats, 
xerrades, manifestacions…
 Per tot això i per altres coses (no 
vull estendre’m més), puc afirmar 
que tant la societat com els polítics 
estan molt mal informats i confo-
sos en el que respecta a la prostitu-
ció. Segons el Codi Penal, a Espa-
nya la prostitució és alegal, però 
no un delicte, i no es castiga amb 
quatre anys de presó com afirma a 

la seva carta la senyora Fuentes. 
El que estableix el Codi Penal en 
el seu article 188 és que es casti-
garà amb quatre anys de presó el 
proxeneta, explotador de la pros-
tituta, i tot aquell que s’aprofi-
ti econòmicament d’ella, encara 
que sigui amb el seu total consen-
timent. Abans d’oferir informa-
ció i donar dades errònies convé 
contrastar-les. 

Blanca Fernández

Treballadora sexual.
Barcelona

pROStItUCIÓ

@Enriquehr2 
¿Neymar? il·lusiona. Però 
ara mateix, que no me’l 

comparin amb Ronaldinho, Ronal-
do, Rivaldo, Romário... Estan encara 
a anys llum d’ell.

@CarmentereLibr  
Molt bombo se li està do-
nant al Neymar, i ara per-

què us passi el mateix que amb Ibra-
himovic.

@MisterBarca1899 
Estic d’acord amb Iniesta: 
«Neymar creixerà amb 

Messi i Messi amb Neymar».

@Davidlopezdj Ja 
veureu la clatellada que li 
clava Messi a Neymar tan 

bon punt comenci a fer tonteries 
amb la pilota. A aquest l’enfonsa 
també.

@abzabaleta La gent 
té molt poc a fer a 

Barcelona per anar a veure la pre-
sentació de Neymar, la veritat.

@Chosqui Vaig sentir 
dir a un analista que tenir 
Messi i Neymar és com si 

haguéssim tingut junts Diego i Pelé 
(valgui la comparació).

@Adrian_Gamero_G 
Neymar arriba com a es-
trella i el que passarà és 

que s’estavellarà.

@Djsheyalvarado Me’n 
recordo de quan van fitxar 
Villa: va ser grandiós. Ara veig 

Neymar i és espectacular que hagi es-
collit el Barça.

@AntiaRiobo ¿Sóc l’úni-
ca a qui no li agrada Neymar i 
que pensa que fracassarà al 

Barça?

@JuacoJd Espero que 
Neymar no defraudi el barce-
lonisme, tenim molta confian-

ça en ell i volem que segueixi demos-
trant la seva màgia en aquest club.

@JulianaFCB9 No es 
tracta de pressionar Neymar. 
S’ha de deixar que les coses 

flueixin, que amb l’ajuda de Déu 
s’adaptarà de meravella. Confiança.

@LuisdelRosal M’en-
canta el nou jugador del 
Barcelona. Neymar em sem-

bla un xaval que té molt carisma, no 
com Cristiano Ronaldo.

@OrelisJ Puf, ¿Neymar? Si 
encara estem sense porter 
sense defensa i sense davan-

ter, i encara ens falta trobar un segon 
Xavi i Iniesta.

@SainzVortex Jo reco-
nec que no volia Neymar, pe-
rò cada vegada estic més 

convençut que farà un bon paper al 
Barça.

@MiRondo Veient 
Neymar, me’n recordo del 
prim Robinho que va arri-

bar a Espanya. Suposo que farà una 
«operació múscul» al Barça.

@AnalistaDepicks 
Em ve de gust veure 
Neymar amb Messi, però 

la publicitat que se li fa al brasiler no 
s’adiu als seus mèrits esportius.

@UnYoAnormal No 
parlin de Neymar com un 
dels millors jugadors del 

món, davant d’ell n’hi ha molts.

@josepbobe El mateix dia aco-
llim Neymar i li clavem la 
puntada de peu a Thiago. 
Això de l’11 és això, ¿no? 

@oscarpandiello Tot aquest 
enrenou de Neymar em re-
corda aquell que va mun-
tar Ronaldinho el 2003. 

Veurem si està a l’altura en màgia.

@robertmessi Els amics de 
Neymar posen amb la no-
va samarreta del Barça 
amb el dorsal 11. ¿Se’n va 

Thiago? ¿Li ha cedit el dorsal? 

@Rou_Shaw No pretenc confiar 
cegament en Neymar ni 
en la possibilitat que ens 
ho faci guanyar tot. És jo-

ve i ens ho passarem bé durant 
anys.

trending topic

Neymar
L’arribada ahir a Barcelona de Neymar i la seva presentació 
com a jugador del Barça va ser un dels temes estrella a 
Twitter, on els usuaris es van dividir entre els que dubten del 
rendiment que donarà el jugador i els que ja somien amb la 
parella que formarà amb l’argentí Leo Messi.
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