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Editorial
El  segle  XXI no  sembla  caracteritzar-se  pel
respecte als drets fonamentals. Vegem-ne dos
exemples recents: 

-  La  llibertat  de  manifestació  va  ser  limitada
significativament  el  passat  11  de desembre
amb  l'aprovació  de  la  Llei  de  Seguretat
Ciutadana  pel  Congrés  dels  Diputats.
L'anomenada  «Llei  mordassa»  només  va
comptar  amb  suport  del  PP,  mentre  que
l'oposició la va rebutjar en bloc. Les sancions
previstes per la llei són desproporcionades i
pròpies  de  règims  polítics  autoritaris:  per
exemple, faltar al respecte a la policia costarà
entre 100 i 600 euros de multa, i impedir un
desnonament, entre 601 i 30.000 euros.

- Per altra banda, el Departament de Salut de
la  Generalitat  vol  cedir  les  nostres  dades
mèdiques  per  a  la  investigació  de
determinadades  malalties.  De  moment
anirien a centres públics, malgrat que en un
futur poden fer cap a entitats privades. Això
sí,  ens  asseguren  que  abans  seran
«anonimitzades».  Malgrat  la  bona  finalitat
aparent,  no  deixa  de ser  un atac  contra  el
dret a la intimitat, ja que no s'ha demanat als
ciutadans el seu consentiment previ (qui no
vulgui  cedir  les  dades  haurà  de  fer-ho
mitjançant un formulari penjat a Internet).

Aquests dos exemples de tirar pel dret, en lloc
de fomentar un diàleg previ, no ajuden a confiar
en els nostres dirigents, més aviat al contrari.

Activitats
-Dia 29 d’abril, i de l’1 al 3 de maig Festa 
Major en honor a Santa Caterina. La 
Palma d’Ebre. 
-Dijous, 15 de maig, festivitat de Sant 
Isidre, patró dels pagesos. La Palma 
d’Ebre. 
-Divendres 1 de maig, clotxa popular, en el
marc de la Primavera cultural, a 
Benissanet, a les  10h.
-Dissabte i diumenge, 2 i 3 de maig, 
XXXena edició de la Fira Ramadera i 
d’Artesania, de 10 a 20h. Rasquera. Hi 
podeu trobar artesania i artesania 
alimentària.
-Dissabte 16 de maig, concert de la Banda 
de Música de Benissanet. Casal Municipal.
20h. Benissanet
-Diumenge 24 de maig excursió per visitar 
El teix de la Cova. Al Parc Natural de la 
Serra de Montsant hi podem trobar una 
gran diversitat d’ambients naturals i 
paisatgístics. En aquesta sortida es 
proposa la descoberta dels seus racons 
més amagats. Aquests llocs estan 
impregnats de natura, silenci i aïllament. I 
a més hi podem trobar un teix molt vell 
catalogat com a arbre monumental. De 9 a
17h. Població de trobada: la Morera de 
Montsant. Distància: 12 km. Preu: 16 
euros. Més info: www.catalunyasud.net

http://www.catalunyasud.net/


NACIONALISME, FEDERALISME, INDEPENDENTISME I SOBIRANISME
 
     No és la primera vegada que a Catalunya  vivim un moment de canvi i de repensar-nos. Ho
sabem, però ara ho sentim de manera intensa perquè està passant al temps que ens ha tocat
viure. Ho sabem, però no és nou, és un sentiment i una necessitat recurrents. Ara, al segle XXI,
quan a  poc a  poc  i  amb feina anem deixant  enrere  les  maneres  radicals  de solucionar  els
conflictes pròpies d’èpoques passades, hem de tenir la il·lusió que serem capaços d’encetar un
camí nou.
     Amb tot això, la barreja de conceptes que es desplega pot confondre. De tots el que sentim
parlar -federalisme, nacionalisme, sobiranisme, independentisme...- des del meu punt de vista, el
més adequat, el que recull  millor el sentiment general, i  també el que sembla que ha acabat
imposant-se per entendre’ns tots plegats, és el de sobiranisme. 
     La postura de l’Estat espanyol envers Catalunya ha estat sempre de poc enteniment, per dir-
ho d’una manera suau,  però si ho volem dir d’una manera més crua, de negació de la nostra
llengua i de l’especificitat de la nostra cultura, tot portat a límits d’atac constant i ridícul; la situació
s’ha tornat insostenible, i això no acabarà mai.
     Un no es pensa nacionalista, no té aquest sentiment identitari, per què no dir-ho, amb un
rerefons de superioritat i patriotisme caduc i perniciós. De nacionalistes l’Estat espanyol n’és ple,
encara que no se n’adonen.
     Amb el sorgiment de la idea d’Europa, i a pesar del seu treballós i lent procés de maduració
pel que fa a tot el que no sigui l’aspecte del diner,  un es va fer federalista. Pensava en una
Europa d’Estats i cultures convivint i compartint les seues particularitats culturals, creixent en un
espai  modern,  ric  en  matisos,  i  inigualable.  Però  tot  i  essent  el  federalisme  la  idea  bàsica
d’Europa, almenys a l’Estat espanyol, ningú es volia federar. De fet semblava que ningú sabia
ni el que això significa.
     Parlar de sobirania en el context transnacional en què ens trobem és una mica agosarat.
Segons Montesquieu, la sobirania política rau en la capacitat d’una societat d’exercir com a tal de
manera exclusiva i suprema, sense estar supeditada a cap altra, i el pensador diu també que
aquesta potestat es fa visible en la seua capacitat legislativa, executiva i judicial. Creiem potser
que això  és possible  quan Europa deixa en segon pla les persones i  les  cultures,  i  es fixa
obsessivament  en la  qüestió  econòmica? Creiem que això és possible  quan l’objectiu  actual
d’Europa i els Estats que en formen part és signar un tractat de lliure comerç amb EUA – El TTIP-
que permetrà a les multinacionals denunciar els governs quan considerin que perjudiquen les
seues estratègies comercials per qüestions pròpies de cultura, salut i medi ambient?
     De  qualsevol  manera,  a  poc a  poc.  Un  considera  que per  al  nostre  país, una  situació
estructural pitjor en una societat actual, culturitzada i en pau, és difícil, i, per tant, mitjançant la
independència s’ha d’anar cap a un estat sobirà, un estat amb llengua, cultura, veu  i manera de
viure i  pensar pròpies, que pugui  conviure de forma natural  amb els seus veïns,  aportant en
condicions d’igualtat tots els seus valors de dinamització econòmica i, sobretot, cultural.
 

Francesc Filella Cubells

Si voleu participar-hi posant Reble ens podeu fer arribar els vostres articles:
· Posant-vos en contacte amb qualsevol membre de la junta.
· Per correu ordinari o per correu electrònic.
 Els articles hauran de ser en català, preferiblement en format digital, 
mecanografiats a espai senzill, lletra Arial 10 i en programa Word,
i hauran de tindre una extensió màxima d’una pàgina.

L’Espona no es
fa responsable
de les opinions
expressades en

l’article.
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