
que ens fa el govern espanyol
del PSOE, i nosaltres, res,
muts, callats. No cal recordar
el que han promès a Catalunya
i que no han complert. No cal
recordar tampoc com els dipu-
tats del PSC s’han venut als
interessos d’Espanya i als del
PSOE, ni cal recordar la mani-
pulació per camuflar la crisi
econòmica en la qual ens es-
tem endinsant. Si no en teníem
prou amb això i amb moltes
altres coses, ara Rodríguez Za-
patero no vol començar a ne-
gociar el nou model de finan-
çament de l’estatut fins al
2009, per no aplicar-lo fins al
2010, tot i que s’esperarà que
surti la sentència del TC sobre
l’Estatut de Catalunya. A qui
volen enganyar un altre cop?
La sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut
ja està dictada, i si no ho està,
el tema del finançament, com
molts altres, ja és sabut que el
tombaran. No ens serveix de
res que acceptin Catalunya
com a nació, quan no desplega
ni el més mínim efecte jurídic;
no ens serveix de res que pu-
bliquin les balances fiscals,
quan no seran mai les dades
reals; no ens serveix de res que
ens enganyin un dia rere l’al-
tre. Fa anys que suportem unes
inversions per sota dels mí-
nims del que una llei aprovada
pel mateix govern de l’Estat
estableix, fa anys que estem
amb tripartits que no fan res
per reclamar aquests diners
que ens pertoquen per llei; po-
dríem tenir moltes més inver-
sions i moltes més infraestruc-
tures, però fa temps que ha
quedat clar que per al PSC la
prioritat no és Catalunya, sinó

el PSOE i els interessos d’Es-
panya. Amb els congressos de
CDC i ERC, arriba l’hora de
començar-se a plantejar un
projecte nacional entre els par-
tits nacionalistes catalans i dei-
xar-se de tants altres temes que
no ens porten enlloc. O actuem
aviat, o de mica en mica veu-
rem com el PSC continuarà
fent el que voldrà a Catalunya,
fins que no siguem res. / ORIOL

VÀZQUEZ. Tarragona.

Omplint piscines i fent
transvasament
● El conseller ens hauria d’ex-
plicar per què, si el transvasa-
ment de l’Ebre a Barcelona ti-

ra endavant, quan deixin d’es-
tar les conques internes de Ca-
talunya en fase d’excepcionali-
tat 2 i passin a excepcionalitat
1, ja es permetrà omplir pisci-
nes i regar jardins. Si el decret
que autoritza la interconnexió
continua vigent, és a dir, que
cap de les disposicions finals,
de vigència, es pot aplicar,
com és que es dóna llum verd
a usos d’aigua que van contra
la política d’estalvi pròpia
d’èpoques de sequera? Com
volen que no ens sentim en-
ganyats a l’Ebre si, a més de
veure com ens fan un transva-
sament, la cadena de contra-
diccions continua? / MANEL

ZAERA. Amposta.

Conduir sense carnet
● M’agradaria que algú em
pogués respondre una pregunta
que em té totalment intrigat:
considerant que les persones
que circulen per les carreteres
espanyoles sense el correspo-
nent carnet de conduir estan
completament incontrolades,
d’on treuen les autoritats de
trànsit el nombre de 30.000
conductors que infringeixen
l’obligació de tenir aquest do-
cument? Com es pot saber el
nombre dels que no estan con-
trolats, si sols poden estar-ho
quan precisament s’ha com-
provat que no hi estaven? En
qualsevol ordre de coses, no

resulta paradoxal que se sàpiga
amb anterioritat la quantitat
del que no està comptabilitzat?
¡Ah, misteris de la vida! / JOR-

DI S. BERENGUER. Barcelona.

El dret i la dignitat dels
animals
●  A la nostra terra tenim pro-
blemes polítics, socials, econò-
mics i culturals. Però avui
m’adreço a vosaltres per de-
nunciar un anacronisme san-
guinari impropi d’una societat
moderna: la tauromàquia. Una
majoria dels ciutadans i ciuta-
danes en qüestionem la conti-
nuïtat i volem suprimir-la. El
ritual taurí, en el qual el torero
posa en joc la seva vida per
dominar la força indòmita de
la bèstia, mitjançant el valor,
l’art... té un futur incert en
aquest món globalitzat. Com
també els correbous, bous em-
bolats, capllaçats, la caça, l’ex-
perimentació científica amb
animals, els zoològics, les bo-
tigues d’animals... Per més que
els interessos del poder polític
i econòmic vulguin ignorar la
sensibilitat social, un grup de
ciutadans i ciutadanes recollim
signatures a la plaça de Sant
Jaume cada divendres i convo-
quem protestes mitjançant
pancartes els diumenges de
curses de braus davant de La
Monumental.

Volem aconseguir que el
Codi Penal i/o el Codi Civil
reconeguin els drets i la digni-
tat dels animals. Una llei que
cap govern encara no ha estat
capaç de fer respectar i com-
plir. Gràcies. / LLUÍS VILLACOR-

TA. Barcelona.
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ls Serveis Territorials de
Cultura de la Generalitat
a Tarragona han engegat
un projecte bàsic a l’hora

de planificar actuacions al voltant
de la creació. Sota el nom Territoris
creatius, es pretén fer un cens dels
creadors dels diferents àmbits artís-
tics (arts escèniques, arts visuals, li-
teratura i música) i també radiogra-
fiar el seu treball per tenir una idea
clara de «l’estat de la qüestió» dels
creadors del Camp de Tarragona.
És indiscutible que aquest treball

E donarà com a resultat una eina molt
útil tant per als programadors i ges-
tors culturals com també per als
mateixos protagonistes, als quals es
facilitarà la possibilitat d’establir
xarxes i connexions entre ells.
L’impuls del projecte ha estat una
iniciativa molt bona del director
territorial de Cultura, Adam Manyé,
que també l’ofereix com a base de
treball per al disseny del futur cen-
tre de creació i pensament contem-
poranis de Tarragona. No es pot
planificar sense conèixer.

Radiografiar la creativitat
a societat municipal Reus
Transport i Amersam ha
posat en marxa un centre
de control nou i modern

des d’on detecta i resol a l’instant
qualsevol incidència als pàrquings,
el transport i els mercats de titulari-
tat pública de la ciutat. Més enllà
de l’evident comoditat i tranquil·li-
tat que això proporcionarà als més
de 30.000 usuaris diaris que tenen
aquestes instal·lacions, la mesura
també permet reduir costos en cen-
tralitzar-se i optimitzar-se serveis.

L Cal emmarcar el nou centre, de
fet, en la moderna política de gestió
implantada de fa anys, que ha fet
que el sistema que ara s’estrena si-
gui gairebé pioner en el seu àmbit, i
ja s’hi hagin interessat molts altres
agents públics i privats. Òbviament,
doncs, es tracta d’un model a se-
guir, i molt més encara si, com ja
succeeix, també repercuteix en la
butxaca de l’usuari, que disposa
d’una xarxa d’aparcaments més
àmplia –encara que siguin petits– a
uns preus que realment són públics.

La gestió dels pàrquings de Reus


