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DEBAT SOBIRANISTA

El PP i TV-3

Isabel González
Llinars del Vallès

Senyora Dolors Montserrat, en la 
seva condició de dirigent del PP de 
Catalunya, no tinc cap dubte que, 
com ha dit, si de vostè depengués 
tancaria TV-3, com van tancar el Ca-
nal 9 valencià. No tinc cap dubte que 
ja fa molt de temps que esperen una 
oportunitat per proposar aquesta fi-
ta. Si de mi depengués, faria propos-
tes després d’escoltar les demandes 
de la majoria del poble de Catalunya. 
Però, ¿qui és la majoria a Catalunya? 
¿El PPC? Potser vostè pensa que el 
president Mas hauria d’escoltar el 
PPC i no aquells que, sent o no polí-
tics, són capaços de mobilitzar dos 
milions de persones. Ah, que això no 
és res; que el PP sí que és majoria a 
Catalunya, però són silenciosos i no 
voten perquè no volen fer soroll, ¿oi? 
Senyora Montserrat, ¿em pot aclarir 
quin és el tant per cent que el PPC re-
presenta al Parlament? Per res del 
món voldria que es prenguessin de-
cisions que no fossin recolzades per 
la majoria del poble que s’expressa a 
les urnes. A qui no s’expressa, no és 
possible escoltar-lo, ni es pot dialo-
gar amb ell. En democràcia, el que 
compta són els vots. Si de mi depen-
gués, potenciaria TV-3. I no perquè a 
mi m’agradi, sinó perquè els seus no-
ticiaris i programes són líders d’au-
diència, i això l’avala. 

¿Qui ens governa? 

M. Teresa Ginés Orta
La Pobla de Mafumet

La setmana passada el president 
Mas anunciava eleccions antici-
pades després d’una llarga reunió 
amb Oriol Junqueras, Muriel Casals 
i Carme Forcadell. Resulta inquie-
tant que les presidentes de dues en-
titats sense representació al Parla-
ment siguin part activa a determi-
nar l’agenda política d’un Govern. 
També Junqueras té molt a veure en 
la situació d’ingovernabilitat, però 
almenys representa un partit votat 
a les urnes. Per tractar sobre la situa-
ció del seu Govern, ¿ Mas no s’hauria 
de reunir amb els representants que 
els ciutadans hem elegit? ¿És legítim 
que el calendari polític el decideixin 
persones a les quals no hem votat 
i que només tenen una reivindica-
ció independentista que ni tan sols 
interessa a la majoria? Superar un 
procés representatiu, elaborar pro-
postes de govern i ser ratificat pel 
vot ciutadà  és l’única via democràti-
ca per a qui aspira a governar. El que 
vam veure és la prova que les repre-
sentants d’ANC i Òmnium són cores-
ponsables de les decisions del presi-
dent, però han entrat en la vida polí-
tica per la porta del darrere, sense la 
legitimitat que donen les urnes.  

Fugida cap al no-res 

Conrado Gallego
Berga

¿Quin Estat de la UE podria donar el 
seu vistiplau a una declaració d’in-
dependència després d’unes elecci-
ons autonòmiques, per molt plebis-
citàries que fossin? I no seria seriós 
ni ètic que un procés tan rellevant es-
tigués encapçalat per un partit tacat 
per la corrupció i una tasca d’adoc-
trinament en els seus anys al capda-
vant del Govern. Això és confondre 
el poble català i portar-lo per camins 
que no són els legals i democràtics. 
El president Mas i el seu partit se la 
juguen al tot o res, en una caiguda 
lliure al buit. Els catalans no ens me-
reixem tants anys de governabilitat 
insuficient pel que fa als problemes 
reals, com l’atur, les retallades soci-
als i la corrupció. Els inversors i em-
presaris tampoc se senten còmodes 
en aquesta espiral de despropòsits. 
Aquesta etapa de la política catala-
na és de molt desgast per a tota la so-
cietat i sens dubte estèril en tots els 
àmbits. Hem de cooperar tots els ca-
talans per trobar una política moral, 
que ens porti a l’entesa entre tots els 
partits i amb el Govern de l’Estat.

EDUCACIÓ

Adscripció forçosa

Ramon Ricart
President de l’ampa de l’Escola Països 
Catalans. Lleida

Després d’haver presentat al·le- 
gacions i haver mantingut diverses 
reunions amb el director dels Ser-
veis Territorials d’Ensenyament a 
Lleida, Miquel Àngel Cullerés, es 
manté la seva proposta de donar 
com a única adscripció per a secun-
dària als alumnes de l’Escola Països 
Catalans l’institut Torrevicens, cata-
logat pel mateix departament com a 
centre de màxima complexitat. En 
cap cas hi ha hagut arguments sò-
lids per justificar per què la majo-
ria dels centres de la ciutat de Lleida 
tenen una doble o triple adscripció 
i nosaltres no; per què s’ha modifi-
cat la doble adscripció existent a les 
escoles de Balàfia fins a l’any passat, 
i per què l’escola Sant Jordi es con-
sidera de la zona escolar i l’institut 
Montsuar no. Davant d’aquesta greu 
discriminació envers l’escola Països 
Catalans i el conseqüent perjudici 
per als alumnes, creiem que la desig-
nació d’única adscripció no s’ha fet 
atenent criteris tècnics, sinó subjec-
tius i de caràcter polític.

Fe d’errates

33 L’escriptora Agatha Christie és la 
creadora del detectiu Hèrcules Poi-
rot, i no del comissari Maigret 
–personatge de Georges Simenon–, 
com es deia a la pàgina 54 de l’edició 
d’ahir.
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Contra els abusos policials
L’ abús policial, polític i ju-

dicial que mostra Ciutat 
morta ha entristit i ha en-

rabiat els ciutadans. El reportatge 
presenta un cas extrem i de conse-
qüències terrorífiques, i sosté que 
els poders públics, sabedors que 
mentien, van reprimir brutalment 
ciutadans i els van condemnar in-
justament amb uns danys morals i 
psicològics atroços i empenyent al 
suïcidi Patricia Heras. És la siste-
màtica que empra la policia, amb 
el suport dels poders polítics, per 
dir que s’han resolt tots els casos, 
per fer constar en una estadística 
l’eficiència policial o tenir la cons-
ciència política que durant el man-

dat del conseller o alcalde de torn 
s’ha castigat els culpables, ho siguin 
o no.
 El meu fill ha passat per aquest 
procés. Detingut aleatòriament, 
acusat d’atemptat contra l’autori-
tat per dos policies, als quals s’apli-
ca la presumpció de veracitat. El jut-
ge només pot resoldre d’una mane-
ra: la paraula de dos agents contra la 
d’un jove, condemna segura. I tema 
resolt per a Interior: un problema, 
un culpable.
 Això és el que crec que va passar 
amb els acusats del cas 4-F, i està pas-
sant contínuament en molts altres 
casos. En conec sis més que han pa-
tit aquesta aberració del sistema. És 

immensament trist el cas 4-F i és in-
dignant que problemes d’ordre pú-
blic es resolguin d’aquesta mane-
ra. El sistema està podrit. Ara que 
el tema és mediàtic potser algú hi 
farà alguna cosa. Potser s’haurien 
de revisar algunes actuacions poli-
cials. Per cert, el Síndic no hi va vo-
ler fer res en el seu moment, no era 
a les seves atribucions. Ara sembla 
que sí que hi veu abús de l’Admi-
nistració.

‘CIUTAT MORTA’ I ELS COSSOS DE SEGURETAT

Enric Morató

Funcionari.
Camprodon

Escorcoll arbitrari
V ull donar les gràcies a la 

Guàrdia Urbana de Bar-
celona per recordar-me 

els anys 80, quan pel simple fet 
de ser jove i moreno de pell la Po-
licia Nacional em parava pel car-
rer per demanar-me la documen-
tació. Això mateix m’ha tornat a 
passar ara. Al sortir del metro, 
m’han abordat a la mateixa esca-
la quatre guàrdies urbans, amb 
armilla antibales i tot; m’han po-
sat a un cantó, m’han envoltat i, 
com si fos un delinqüent, m’han 
registrat la motxilla, m’han es-
corcollat, m’han buidat les but-
xaques i han revisat que no por-
tés res als pantalons, fins i tot a 

les parts íntimes. Tot plegat sense 
cap educació, al mig del pas de viat-
gers que sortien del metro i hi en-
traven.
 Pensava que les coses havien can-
viat, però m’equivocava; la policia 
continua molestant i tractant com 
si fossin delinqüents honrats ciuta-
dans al mig del carrer, a la vista de 
tothom i amb total impunitat. Com 

Desocupat.
Barcelona

Em van tractar com 
si fos un delinqüent,  
sense cap educació
i a la vista de tothom

Francisco L. Moya

en aquells anys. Per a l’únic que 
m’ha servit a mi la policia és per 
molestar-me i tractar-me com 
un delinqüent. Amb aquestes ac-
tuacions i les informacions que 
apareixen cada vegada més fre-
qüentment sobre ells, és impos-
sible que arribi a pensar algun 
dia que els cossos de seguretat hi 
són per protegir-me; cada vega-
da més penso que som els ciuta-
dans els que ens hem de protegir 
d’ells.

DIJOUS 922 DE GENER DEL 2015

Obres sense sentit 

C om a taxista de Barcelona, alcalde Trias, con-
sidero que les contínues obres que ha fet a la 
ciutat són poc pràctiques. Han empitjorat el 

trànsit en llocs com el Paral·lel i Balmes entre la pla-
ça de Molina i la Travessera de Gràcia, eixamplant 
voreres, suprimint carrils... ¿Per a què? ¿Perquè les 
motos hi puguin aparcar? Per no parlar dels ressalts 
a Vilapiscina: condueixo un Toyota Prius, un cotxe 
amb una estructura molt baixa, amb la qual cosa el 
xassís es pot veure afectat al passar-hi per sobre. En-
cara que el premi gros és per a la Diagonal. ¿Com és 
possible que al lateral hi facin un carril de circulació 
i a menys de 10 centímetres un de bicicletes? ¿I la 
prohibició de girar des del centre? Quan he plante-
jat les meves queixes per Twitter, vostè m’ha respost 
que totes les obres s’han fet amb sentit comú. Estic 
perplex.

Javier Corpas

Taxista. Barcelona

BARCELONA

Salvar el Paral·lel

H e llegit la informació publicada el 16 de ge-
ner sobre el Teatre Arnau, gens optimista 
pel que fa al seu futur, ja que la reforma ac-

tual del Paral·lel l’exclou del projecte. Si el que es 
pretén és recuperar l’essència del Paral·lel, la tenen 
davant dels ulls. L’Arnau té una esplèndida sala mo-
dernista, i adossat, un magnífic bar. Perquè fos ren-
dible, es podria convertir en cafè concert i habilitar-
hi un museu de music hall amb l’extraordinari mate-
rial que hi ha sobre la zona, com va mostrar al seu 
dia una exposició al CCCB. Haurien d’intentar con-
servar la història de la ciutat. Que no ens passi com 
amb Mary Santpere, que es van entestar a fer-li un 
monument al final de la Rambla, i molts barcelo-
nins van i vénen ignorant que allò que veuen, simi-
lar a una font pileta, és l’homenatge de Barcelona a 
la Reina del Paral·lel.

Felipe Barnes

Jubilat. Barcelona


