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El resultat
es tanca a

les 21 hores

Total vots

3.718

Sí, a
la baixa

43%

No, l’oferta
serà inacceptable

54%

Sí, a l’alça

3%

¿Hi haurà acord sobre
finançament?

Opinió

scot@avui.cat

Salvador Cot

La pregunta
d’avui:

¿És coherent que la
ministra de Defensa
sigui vicepresidenta
del centre per la pau
de Montjuïc?

● Sí, del tot
● No gaire
● Gens

L’enquesta

Director
d’edicions

De moment, a la totalitat dels dirigents
polítics del món, començant per Barack
Obama, només se’ls ha acudit una única
idea per tractar de combatre la crisi que

se’ns menja: diner públic. La majoria dels
economistes hi estan d’acord, tot i que ningú no
s’acaba de creure que amb això n’hi hagi prou.

El cas és que ara s’està discutint, justament, la
quantitat de diner públic de què disposarà Catalu-
nya durant els pròxims anys. La xifra final del finan-
çament serà, doncs, una de les vies realistes per in-
tentar escapar, de la manera més ràpida possible,
d’una recessió devastadora.

El problema és que tot indica que el diner públic
disponible continuarà en mans de l’Estat i, en conse-
qüència, serà a Madrid on es decretarà quines són les

urgències i les prioritats en
aquests temps en què tot
sembla enfonsar-se.

Aquest és el moment,
per tant, en què es deci-
deix el destí immediat de
l’economia d’aquest país i
si hi haurà suport, o no,
als sectors estratègics.
La societat catalana ja no
es pot permetre continu-
ar injectant un 10% del
PIB als veïns.

Ensla
juguem
ara

Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

La TDT
@Ha arribat un punt en
què desisteixo de voler
veure certs canals de TDT.
La manca de qualitat del
senyal d’entrada fa que o
no els vegi o que els vegi,
com es diu aquí a l’Ebre, a
estropades. Comprem des-
codificadors de TDT o tele-
visors que ja els incorporen
al preu d’un bon funciona-
ment, no al preu d’un se-
nyal en emissió de proves.
Cal ser comprensius, però
fins a un cert punt. Ara que
s’ha anunciat que ja es pot
tirar endavant la TDT de
pagament, què passarà
amb la recepció dels canals
de pagament? ¿Continuarà
fallant o, miraculosament,
no hi haurà problemes?

Manel Zaera
Amposta

Pregunta a Jordi
Argelaguet
@ L’article de Jordi Argela-
guet del 14-4-2009 m’ha
deixat confusa. No ens diu
gaire clar qui, a parer seu,
ha de tornar a governar Ca-
talunya. Potser ens insinua
que, decebuts pel govern
tripartit (què a mi no m’ha
decebut perquè ha fet jus-
tament el que calia espe-
rar-ne, o sia, res), la “bona
gent” de la qual jo, natural-
ment, sóc part, ens hem de
decantar novament per la
política de Senyor Esteve
de CiU, que en temps pujo-
lians va ser tan influent a
Espanya. ¿Vostè creu, se-
nyor professor, que hi gua-
nyarem alguna cosa, sor-

tint del foc per caure a les
brasses? M’agradaria que
ens suggerís a la “bona
gent” i als “carallots” una
solució més engrescadora
perquè, si no, ja sap què
passa: ens abstenim.

Rosa Jordà i Tomàs
Barcelona

Viatjar com a
català
@Hi ha qui quan surt del
país s’oblida del que predi-
ca quan és a casa. Hi ha
molts nacionalistes que
quan viatgen a fora es ren-
deixen i obliden que són ca-
talans. D’altres, en canvi,
mai no ho obliden i aprofi-
ten la distància per interna-
cionalitzar la causa. Aques-
ta Setmana Santa he viatjat
a la Xina amb una petita
colla de catalans, entre ells
grans nacionalistes que han
aprofitat per explicar fora el
que passa a casa. Mentre
aquest grup de catalans en-
traven a Hong Kong i a
Macau omplint els papers
d’immigració, un català es
venia al govern de Zapate-
ro. Els turistes escrivien
“nacionalitat catalana” al
full d’immigració, s’arrisca-
ven a no poder entrar al
país i perdre les seves va-
cances, però per què auto-
retallar l’Estatut si més del
90% dels catalans identifi-
quen Catalunya com a
nació? Així ho van fer, amb
un passaport imposat, gra-
natós i espanyol, van apos-
tar per Catalunya i només
aquest fet els va fer feliços.
Mentrestant, l’eurodiputat
Ignasi Guardans signava un

contracte amb Espanya per
fer-se càrrec de l’Institut de
Cinematografia i de les Arts
Audiovisuals (ICAA) del mi-
nisteri de Cultura espanyol.
És trist que Guardans treba-
lli per a Espanya, però no és
trist que en temps de crisi
econòmica un pare de famí-
lia accepti una feina adver-
sa. El que és penós, brut i
trist és que Zapatero aprofi-
ti que Guardans no té bona
relació amb CiU –no tornarà
a repetir a les llistes euro-
pees– i faci servir el minis-

teri de Cultura per atacar
Convergència i Unió. Si Za-
patero volia proximitat
amb la federació, el que se
li ha de donar és l’esquena i
puntada de peu.

Lluís Feliu i Roé
Sant Cugat del Vallès

Felicitació a
les seleccions
@Voldria felicitar els inte-
grants de les seleccions
sub-16, sub-18 i sub-21

d’hoquei herba per l’èxit
aconseguit en el 4 Nacions
disputat a Sevilla el cap de
setmana passat. Veient els
resultats i la quantitat de
fitxes existents d’aquest es-
port, podem qualificar-ho
d’èxit rotund. Llàstima de la
poca o nul·la cobertura me-
diàtica d’un esport que sí
que dóna medalles. Aquest
èxit ens omple d’esperança.
Felicitats, campions.

Albert Usé
Sant Cugat del Vallès

Contra Déu i
la religió
@ Ja no em ve de nou el tret
anticlerical de molts col·la-
boradors del nostre estimat
diari. Tothom ho ha pogut
comprovar, darrerament,
amb el suc que han tret
d’unes paraules del Papa
sobre la sida i els preserva-
tius, tretes de context i fins
tergiversades. Fa poc, Isa-
bel-Clara Simó escrivia un
article sobre el Vaticà real-
ment antològic. Endavant,
admirada escriptora! L’AVUI
també dedicava tota una pà-
gina a una entrevista amb
Juan Eslava Galán, escriptor,
que exhibia sense vergonya
la seva ignorància i el seu
desconeixement dels estu-
dis que s’han fet ja fa anys
(sobretot en l’àmbit anglo-
saxó) des dels diversos ves-
sants científics, inclosa la
neurologia, sobre la religió,
el seu sentit, orígens i signifi-
cació antropològica, i dona-
va carn a la fera amb els tò-
pics més tronats, però que
sempre són rendibles. Em
sap greu pel descrèdit que

això comporta per al nostre
diari, que estimo i que llegei-
xo cada dia des del primer
número. Encoratjo els que hi
treballeu a continuar enda-
vant. Però introduint-hi, on
cal, algunes correccions.

Josep M. Totosaus
Barcelona

Xirgu,
recordada
@De l’article de Juan Carlos
Olivares Margarida in me-
moriam (AVUI el 30 de
març), estic d’acord amb el
poc record que la ciutat de
Barcelona té per aquesta in-
signe actriu que queda palès
amb la situació vergonyosa
del seu monument davant el
Teatre Romea. Discrepo,
però, que només l’actor Al-
bert Closas s’hagi recordat
d’ella. Des de la temporada
1972-73 la penya teatral Car-
los Lemos concedeix el
Premi Margarida Xirgu a la
millor actriu de l’escena ca-
talana o espanyola. Grans
actrius, com Núria Espert,
María Jesús Valdés, Rosa
Maria Sardà, Anna Lizaran i
Emma Vilarasau han rebut
aquest guardó. L’acte de
concessió del premi se cele-
bra anualment a l’Institut del
Teatre i en els últims anys té
la col·laboració i el suport de
l’Ajuntament de Molins de
Rei, població on va néixer
Margarida Xirgu. No cal dir
que el senyor Olivares està
convidat a assistir a aquesta
modesta aportació anual a
recordar el nom de Xirgu.

Isidre Clapés i Andreu
Barcelona

Carta del dia

Els irreductibles
gualbencs
@Tot Catalunya està ocupada per la tecnologia. Tota?
No! Un poblet habitat per ciutadans amb una paciència
sobrehumana resisteix encara i sempre contra els aven-
ços de la humanitat. I la vida és tan fàcil per a les empre-
ses de Correus i Telefónica, que no han de treballar....

Així podria començar una entrega d’Astèrix i Obèlix
en el poble de Gualba, si no fos que no es tracta de cap
fantasia sinó de la pura realitat. Al nucli Can Pla de
Gualba encara no ens arriba la línia telefònica ni
l’ADSL, tot i les promeses de Telefònica i les protestes
dels veïns. Tampoc hi arriba el correu, ja que a base de
tracamanyes pseudolegals es divideix el poble en sec-
tors i només es porta el correu a alguns veïns, mentre
que la resta ha d’anar-lo a buscar en unes bústies a
l’entrada. Ni tan sols les cartes de reclamació i ajuda a
diferents càrrecs polítics, tant de l’Estat com de la Ge-
neralitat, no han portat a res. És una vergonya que en
ple segle XXI encara hi hagi catalans que visquem al
segle XIX.

Junta de veïns del nucli Can Pla
Gualba
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