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BARÇA

Tornar a començar

Llorenç Gil
Calella

El principal problema del Barça és 
que els seus interessos polítics i les 
seves maniobres estan per sobre de 
la seva funció com a club de futbol. 
Estic totalment d’acord que Zubi-
zarreta no mereixia un altre final. 
Però hi ha una altra gent al club que 
mereix seguir el mateix camí, com 
tota la directiva (que no va ser esco-
llida per cap soci) i l’entrenador, que 
no té ni classe, ni carisma ni coneixe-
ments per dirigir l’equip, però sí una 
gran prepotència. S’ha de començar 
de cap i de nou des de la base per ne-
tejar i sanejar aquest club, que va ser 
molt gran i al qual han convertit en 
una entitat de vergonya.

DEBAT SOBIRANISTA

L’acord és possible

Dionís López
Barcelona

Molts estem desconcertats davant la 
falta d’acord de Mas i Junqueras per 
com i quan han de ser les eleccions 
plebiscitàries que haurien d’aclarir 
si els catalans volem la independèn-
cia o no la volem. Semblava que l’exi-
tós 9-N obria una expectativa clara 
d’acord. En canvi, ara no ho veiem 
tan clar. Crec que el president de la 
Generalitat va cometre un error im-
portant al proposar públicament 
un pla molt detallat sense haver-lo 
comentat amb Junqueras. Els que 
hem treballat en gestió sabem que 
si vols que t’acceptin una proposta 
cal que el teu interlocutor participi 
en la seva definició i al final la sen-
ti com a seva. Davant la manca de 
diàleg, Junqueras va proposar la se-
va, que ja hem vist que no quadra 
amb la de Mas. Per aquest motiu ara 
Mas hauria d’admetre  el seu error i 
començar el diàleg des de zero amb 
Junqueras. Per la seva part, aquest 
ha de ser generós i pensar que si s’as-
soleix l’objectiu final, ell té moltes 
probabilitats de ser el primer presi-
dent del nou Estat català. Crec que 
ho poden aconseguir.

«Els de casa» 

Raquel C. Cañellas
Barcelona

«Els de casa hem d’anar junts». 
Aquesta frase la podrien haver subs-
crit sense cap problema al Front Na-
cional francès de Le Pen o a la Lliga 
Nord d’Itàlia, però la firma CiU. Per 
descomptat, van esborrar ràpida-
ment el missatge a internet, però ja 
van ensenyar la poteta. I és que su-
poso que per a ells els catalans que 
no som nacionalistes i no volem la 

ruptura amb la resta d’espanyols no 
som dels «de casa». Això sí, contri-
buïm amb els nostres impostos com 
«els de casa» i tenim les mateixes 
obligacions, però per ells som cata-
lans de segona. Encara que, ben pen-
sat, si la casa de CiU és la seu embar-
gada per corrupció i en la qual habi-
ten els Millet, Alavedra, Prenafeta i 
el clan Pujol en ple, gairebé preferei-
xo no ser d’aquesta «casa».

DALTONISME

Estrelles confuses

Daniel Prades
Barcelona

La vida dels que patim alteracions 
en la percepció dels colors transcor-
re plàcidament, entre fascinants in-
terrogatoris sobre la manera com ve-
iem el món, preses de pèl per portar 
roba mal combinada, i pilleria per 
renovar el carnet de conduir. Al llarg 
dels anys he intentat comprendre, 
sense èxit, la perversa ment capaç 
de qualificar indiscriminadament 
amb quatre estrelles personatges 
com Bárcenas, Gaddafi, Mandela i 
Vicente Ferrer, en la secció Noms pro-
pis d’EL PERIÓDICO. Quina sorpresa 
que he tingut al descobrir que hi ha-
via estrelletes vermelles i verdes. El 
fet de complementar els codis de co-
lor amb números, signes o formes 
ens ajuda a tots.
 

APARCAMENT

Possible picaresca

Felip Jounou
Barcelona

Sóc del barri de Gràcia i més concre-
tament de la part dels carrers Secre-
tari Coloma, Providència i Pi i Mar-
gall. Aquí estan proliferant els vehi-
cles amb distintiu de minusvàlid. En 
un trajecte de sis minuts caminant, 
en vaig comptabilitzar 15 aparcats 
en zona blava, verda o de càrrega i 
descàrrega. Ho vaig comentar amb 
uns controladors d’aparcament, 
i em van respondre que en aquest 
mateix recorregut alguns dies n’hi 
ha fins a 20. ¿Quins d’aquests vehi-
cles són de persones minusvàlides i 
quins formen part de la picaresca? 

SALUT

Càncer de pròstata

Jesús Zurbano
Barcelona

Al meu amic Diego de València se’l 
va emportar el dia 30 del mes pas-
sat, després de quatre anys i que se 
li estengués als ossos a l’haver sor-
tit de la càpsula prostàtica. De l’únic 
càncer exclusiu del sexe masculí gai-
rebé no se’n parla mai i (com Terol) 
també existeix.
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Syriza, Podem i la por
S embla que davant la possi-

ble arribada de Syriza al 
Govern grec, la troica ha 

optat per condicionar els votants 
de cara a les pròximes eleccions 
amenaçant i induint la por que no 
arribin inversors internacionals i 
fins i tot plantejant que Grècia 
surti de l’euro. De la mateixa ma-
nera, a Espanya s’està acusant Po-
dem del fet que la reestructuració 
del deute que proposa també afec-
taria la credibilitat del país davant 
els inversors estrangers. Des de 
l’inici de la crisi, se’ns ha intentat 
atemorir i culpabilitzar perquè as-
sumim nosaltres el pagament del 
deute i les mesures d’austeritat. 
Però ¿vostè ha contribuït a engrei-

xar la bombolla immobiliària i a in-
crementar el deute extern? No. 
Doncs miri, jo tampoc. I segur que 
n’hi ha molts més que, com vostè i 
com jo, no han especulat ni invertit 
en construccions faraòniques.
 Hauríem d’analitzar d’aques-
ta manera, cas a cas, els 46 milions 
d’espanyols per poder trobar els 
verdaders responsables de l’origen 
d’aquesta crisi econòmica. I no no-
més a Espanya, també s’hauria de 
buscar els culpables fora d’aquest 
territori. Perquè precisament els 
inversors estrangers, com la ban-
ca alemanya, van contribuir que es 
formés la bombolla immobiliària al 
seu moment.
 Ens sorprendríem de veure com  

els verdaders responsables d’a-
questa crisi són precisament els 
que s’han enriquit gràcies al bo-
om immobiliari. Per aquest motiu, 
no s’ha de témer que no arribin in-
versors estrangers, sinó controlar 
com ho fan i en què s’inverteix. Els 
inversors arribaran des de qualse-
vol lloc si demostrem ser compe-
titius i tenir un model productiu 
que no estigui basat únicament en 
els sectors del turisme i de la cons-
trucció. 

REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA

Manuel Souto

Investigador.
Barcelona

cara no ha fet res, malgrat que es 
vol acostar a tots els operadors ju-
rídics per arribar a consensos, se-
gons manifesta. Un efecte col-
lateral que ha causat la taxa ha es-
tat el descens de feina als despatxos 
professionals dels operadors jurí-
dics i, per tant, la reducció de llocs 
de treball en aquests col·lectius. 
Esperem que el ministre s’atrevei-
xi a fer el que és un clam en la soci-
etat i el món jurídic: la supressió 
de la taxa judicial estatal.

jUSTíCIA

Pel final de les taxes judicials
E l Ministeri de Justícia va re-

introduir les taxes judici-
als com un instrument que 

ajudi, juntament amb altres com 
la mediació, a reduir l’elevat nom-
bre d’assumptes que acumulen 
els jutjats. L’objectiu és lloable, pe-
rò la taxa, que segons l’exministre 
Gallardón era la panacea amb què 
es finançaria el sistema de justícia 
gratuïta, no ha servit per incre-
mentar els honoraris dels malpa-
gats advocats i procuradors del 
torn d’ofici ni per incrementar la 
base de ciutadans que se’n benefi-
ciïn; així, les classes obrera i mitja-
na, que han patit de forma nota-
ble la crisi i a les quals s’impedeix 
l’accés a una tutela efectiva de jut-

ges i tribunals per l’elevat cost de 
les taxes, tampoc han pogut tenir 
accés a justícia gratuïta per no reu-
nir els requisits que marca la llei. 
Una taxa que el ministeri va impo-
sar amb prepotència, emparat en la 
majoria absoluta del partit del Go-
vern central i sense negociar-la amb 
els operadors jurídics, tots en con-
tra seva. I que està pendent que el 
Tribunal Constitucional decideixi 
si s’ajusta a la Constitució, donada 
la seva elevada quantia, que obsta-
culitza l’accés del ciutadà a la justí-
cia. Esperem que resolgui aviat. El 
nou ministre, Rafael Catalá, ha re-
conegut que és necessari reduir 
aquesta taxa des del dia que va arri-
bar, però en aqusests moments en-

jesús Millán

Procurador dels
tribunals. Barcelona

La investigació mèdica s’asfixia
L a meva filla es vol dedicar a 

la investigació cursant un 
doctorat en investigació 

mèdica, cosa que a aquestes altu-
res és molt difícil, ja que no hi ha 
finançament en forma de beques 
perquè els centres d’investigació 
puguin contractar estudiants. Es 
va presentar a diferents convoca-
tòries de finançament públic i, te-
nint un bon expedient, ha vist 
com li han denegat les beques 
una vegada i una altra. L’última: 
una beca de l’Instituto de Salud 
Carlos III, que ha reduït a la mei-
tat el nombre de beques que ara 
feia dos anys que no concedia. Ai-

xò comporta que la meva filla no tin-
gui feina (i potser es veurà obligada 
a anar-se’n a l’estranger) i que els la-
boratoris cada vegada tinguin 
menys treballadors que puguin con-
tinuar els projectes als quals han de-
dicat tants esforços. L’Estat cada dia 
retalla més en investigació; contrà-
riament, en una setmana va reunir 

els 1.380 milions per indemnit-
zar el nyap del projecte Castor. Se-
nyors polítics que decideixen 
com gastar els nostres diners, 
pensin que un estudi recent afir-
ma que dos de cada tres càncers es 
deuen a l’atzar i que una de cada 
tres persones en patirà un al llarg 
de la seva vida. ¿No creuen que 
potser s’hauria d’invertir una mi-
ca més en investigació mèdica?

CIèNCIA

Enriqueta Clopés

Administrativa.
St. Esteve Palautordera

Hi ha menys beques i 
més retallades, però els 
1.380 milions del Castor 
van sortir de seguida
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