ria absoluta
a #Grècia dóna el
#UE que les polítiques
usteritat i retallades
són el camí”

ni, candidat
del PSC
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@JAUMECOLLBONI

esquerranisme
o proposa la federació
a amb Israel o del
b el Marroc? Deu
de fer el ridícul”

anos, regidor de la CUP
t. @ROGERSTAEUGENIA

@ugtcatalunya
e @ciutatmorta és
a imatge de la
bana. Un sindicat
orturadors. Ok”

or de la CUP

@EUDALDCC

dependentista
s seré molt feliç si
iza. Que jo sàpiga la
xclusiva dels progres
spanyolista”

LLUIS_LLACH

vant la constatació
bsolut i davant un
d’enganyar els
de Catalunya”

y.

VERN ESPANYOL

rem unes
lebiscitàries amb
i uts, li agradi [a
joy] o no li agradi”

.

NERAL DE COMUNICACIÓ D’ERC

del PP haurà
a possibilitat que
Catalunya parli a
independència”

ms. PORTAVEU DEL GOVERN

a estat el
més retrògrad
cràcia”

z. SECRETARI GENERAL DEL PSOE

tat són clares. O és que potser no
vanEspaña
existir els sePAÍS:
güents
fets?:
crits de posarPÁGINAS: 20
se el casc per protegir-se
684 €
dels TARIFA:
objectes
que queien del
ÁREA:
107 rapidíssima
CM² - 10%
terrat,
neteja
de
tots els objectes que van
caure, rebuig per part de la
jutgessa d’instrucció de tots
els arguments de la defensa,
únicament es va tenir en
compte l’argumentació dels
dos agents de la Guàrdia Urbana... I me’n deixo molts.
I en el segon judici, part
d’aquesta història, un altre
jutge, va rebutjar el muntatge
dels dos agents anteriors i
els va condemnar per tortures terribles al Sr. Jardine,
ciutadà de Trinitat i Tobago,
des-crites en el sumari.
No crec, per tant, que el
documental Ciutat morta sigui exemple de biaix ni de
sensacionalisme ni de pena
de documental, com vostè
afirma. Els fets exposats són
clars i van existir. L’altra part
no hi va voler participar.
EMILI CHALAUX FERRER
Riells i Viabrea (Selva)

Museu de
Fotografia a
Torroella de
Montgrí
b S’acaba d’aprovar el pla
nacional de fotografia, el qual
inclou la creació del Centre
Nacional de Fotografia, que
s’ubicarà en una futura esplanada de museus a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, al costat del Museu Nacional d’Art de Catalunya i
del qual dependrà orgànicament. Entre els eixos d’acció
d’aquest pla hi ha la creació
i ampliació de la Col·lecció
Nacional de Fotografia, així
com la creació d’un portal
de fotografia per donar a
conèixer el patrimoni fotogràfic de Catalunya. És una
bona notícia per a tots els
amants de la fotografia.
Mentrestant es pot gaudir
del Museu de Fotografia Con-
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temporània (Nacional i Internacional) de la Fundació Vila
Casas a Torroella de Montgrí.
A les sales del Palau Solterra
del s.XV, on residien els comtes de Torroella de Montgrí,
s’hi poden veure unes 200 fotografies d’artistes contemporanis que pertanyen a la
col·lecció i que mai no deixen
de renovar-se per a plaer dels
visitants. A la vegada s’hi fan
exposicions temporals relacionades amb un fotògraf o
tema, i també es convoca cada any un concurs de fotografia. Tot això, gràcies al mecenes privat Antoni Vila Casas,
un empresari farmacèutic
que va crear l’any 1986 la
Fundació Vila Casas amb el
propòsit de promocionar l’art
contemporani català.
EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ
PITARQUE
Torroella de Montgrí i l’Estartit
(Baix Empordà)

Podem i el PP
ens impulsen
b Últimament estava una
mica preocupat per les notícies que llegia sobre l’estancament, fins i tot caiguda,
de la intenció de vot favorable a la independència de Catalunya respecte a Espanya.
Avui m’he tornat a posar
tranquil. Podem farà que
molts indecisos de caire conservador vegin amb uns altres ulls la independència.
Pels indecisos de caire desobedient ja teníem el PP.
La cosa és clara. O el PP, o
Podem o Catalunya. Al Pablo
li diria que per terres catalanes, abans que ell, ja han
passat molts polítics espanyols dient i prometent que
el poble català seria escoltat.

Al final, els catalans som
tractats pels espanyols c
els natius americans pels
colonitzadors. Pablo, esc
ta, molts catalans no vole
ja ser mai més governats
per polítics espanyols
JORDI MARTORELL
Terrassa (Vallès Occidental)

Eradicar la
corrupció

b Amb la derrota de la G
ra de Successió, a part d
castellans ens va envair p
la porta gran la corrupció
Una corrupció que va de
els catalans astorats i qu
va estendre per tot el ter
com si es tractés de la fil
xera. Fa tres-cents anys q
convivim i sobrevivim a u
centralisme fortament ac
nissat i corrupte, un cent
lisme que ens voldria veu
més morts que vius.
Hem conviscut amb la
corrupció i a voltes hem c
gut en els seus mateixos
ranys, però a Catalunya s
se esmentar la paraula re
dual, de corrupció n’hi ha
molta menys que a la res
de l’Estat. Hem d’eradica
com sigui i com més avia
llor quan l’únic camí viabl
per fer-ho és aquell que n
té retorn, marxar d’Espan
i començar de zero.
La corrupció es pot int
pretar i definir de moltes
neres i sempre en funció
context i de l’entorn. Qua
polític transgredeix els co
promisos d’obligat comp
ment com la lleialtat i la c
fiança per tal d’enriquir-s
de finançar un partit polí
de favors a tercers com
requalificacions, etcètera
aquestes corrupteles sem

