
Ala vida i en la política,
les coses no passen
mai per casualitat.
Moltes persones es

pregunten com és que hem arri-
bat fins aquí i, tothom, dona la
seva versió. Uns diuen que Ma-
drid ens roba, que som una co-
lònia, que un català no se sent
espanyol; altres diuen que Es-
panya és un país indivisible, que
Catalunya és de les regions
d’Europa més descentralitza-
des, i etc.
Del que sí que estic segur és
que, de moment, hem arribat a
un punt de crispació molt alt;
que, si no busquem una solució
entre tots, serà molt difícil avan-
çar. 
La política és dialogar i, per
tant, no s’haurien d’haver bus-
cat solucions a través de la llei,
del que no s’ha pogut solucio-
nar parlant. Però la culpa ningú
la vol i la culpa és de tots.
Quan entrem en l’àmbit judi-
cial, se sap com comença però
no com acaba. Les proves les te-
nim darrerament amb el cas de
l’expresident Puigdemont a Ale-
manya. 
Jo no sóc qui per qüestionar les
decisions dels jutges, ni ale-
manys ni espanyols, però el que
sí que tinc clar és que Europa, o
ens fiquem tots d’acord, co-
mençant pels temes judicials,
seguint pels econòmics i so-
cials, o no serà l’Europa que tots
volem. 
Les fronteres entre els països no
són ni més ni menys que les ci-
catrius de la història marcades a
sang i foc, i s’ha de reconèixer
que no havíem viscut mai un
desenvolupament tan benefi-
ciós per a tots des de la forma-
ció de la Unió Europea. Junta-
ment amb l’adveniment de la

democràcia. 
En aquest sentit, si existeixen
punts de discòrdia, ens hem
atorgat suficients mecanismes
per tractar-los. Les lleis que ens
hem donat no es poden saltar, si
no agraden o estan obsoletes, es
canvien en la casa de tots, que
és el Parlament, perquè són la
màxima garantia de la demo-
cràcia.
Espero que el bloc sobiranista
comenci a governar d’una for-
ma urgent; millor si l’escollit és
un polític no encausat, perquè
ens podem trobar amb un “más
de lo mismo”, i a aquestes altu-
res, no ens convé ficar-nos més
pals a les rodes, sinó tot el con-
trari.
Fins aquí, el que penso de la si-
tuació, i a partir d’aquí, el que
pot passar: mentre segueixin les
causes pendents dels imputats
per les turbulències del procés,
passat l’estiu, tot i tenir un go-
vern, la pregunta que faig és si
podrà aguantar la pressió oca-
sionada per les decisions judi-
cials i la pressió d’uns CDR des-
controlats... espero que sí. 
Perquè del que estic segur és
que el partit polític de Lliures
ens presentarem a les eleccions,
tant a les municipals com a les
autonòmiques, perquè, com a
catalanistes, no volem veure
que, per les males decisions
preses pels uns i pels altres, les
nostres institucions es trobin
novament intervingudes.
La nostra voluntat és poder fer
que Catalunya torni a ser la pri-
mera regió d’Espanya i de les
tres primeres d’Europa, i això
sols ho podem aconseguir amb
l’esforç de tots. 
Des del centre del catalanisme
polític, hem de saber eixamplar
el camí del mig, perquè entre
tots, i respectant-nos els uns als
altres, puguem sortir del final
d’aquest malson. 
“Lliures. En defensa de les lli-
bertats”.

EL DIFÍCIL
CAMÍ DEL
MIG…

OPINIÓ
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«La nostra voluntat és 
poder fer que Catalunya torni 
a ser la primera regió d’Espanya 
i de les tres primeres d’Europa»

«Les fronteres entre 
els països no són ni més 
ni menys que les cicatrius de 
la història marcades a sang i foc»

L’equip del Síndic de Greuges
de Catalunya es desplaçarà a Ro-
ses el  d’abril, per atendre les
persones i entitats que vulguin fer
consultes o exposar les seves
queixes o reclamacions. Les visi-
tes es duran a terme a les depen-
dències de l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de
Roses (edifici de l’Oficina de Tu-
risme) i cal reservar cita prèvia. 

Els plantejaments que es for-
mulin a l’equip del Síndic de
Greuges són en relació amb la vul-
neració dels drets dels ciutadans
per part de les administracions
públiques o de les empreses que
presten serveis d'interès general
(llum, aigua, gas, etc.). Per dema-
nar consulta, prèviament cal con-
certar l’entrevista al telèfon 
  o enviant un correu a sin-
dic@sindic.cat. 

REDACCIÓ ROSES

L’equip del Síndic atén les
queixes dels rosincs el 24 d’abril

La Delegació de l’Alt Empordà
del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya ha organitzat, fa uns dies, la
taula rodona La Casa Rozes a de-
bat, amb motiu de “l’inadequat es-
tat de conservació d’una de les ca-
ses més emblemàtiques de l’arqui-
tectura moderna catalana dels
anys seixanta, que ha esdevingut
icona internacional”. En el debat,
que es va celebrar a l’Hotel Spa Te-
rraza, van intervenir Ferran Adrià,
cuiner i propietari del Bulli; Fer-
nando Amat, empresari del món
del disseny i propietari de la Casa
Ugalde de l’arquitecte José Anto-
nio Coderch; Celestino García, ar-
quitecte i vicepresident de la Fun-
dació Docomomo Ibérico; José
Antonio Donaire, doctor en geo-

grafia i vicerector de Comunicació
i Relacions Internacionals de la
Universitat de Girona; Xavier
Monteys, doctor en arquitectura i

catedràtic de l’Escola d’Arquitec-
tura Superior de Barcelona (UPC)
i Mar Pèlach, arquitecta, que es va
ocupar de moderar la taula.

REDACCIÓ ROSES

Debaten sobre l’estat de
conservació de la Casa Rozes
L’acte ha estat organitzat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FACEBOOK MONTSE MINDAN

Els ponents de la taula rodona, a l’Hotel Spa Terraza.
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