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Catalunya, república 
bananera 
■ Es lamentable y muy preocu-
pante cómo actúan algunos po-
líticos en Cataluña en los últi-
mos tiempos. Su prepotencia y 
actitud muchas veces chulesca 
de incumplir las leyes cuando no 
les son favorables, reírse de las sen-
tencias si no les dan la razón o 
pisotear la neutralidad de las ins-
tituciones de todos, haciendo 
ondear la bandera partidista que 
solo les representa a ellos y a su 
opción ideológica, es sencilla-
mente deplorable.  

Se llenan la boca diciendo que 
son muy demócratas cuando su 
populismo está completamente 
alejado de las democracias eu-
ropeas, donde se respeta el es-
tado de derecho. Más bien están 
convirtiendo a Cataluña en una 

especie de república bananera, 
donde los políticos se creen por 
encima de las leyes, haciendo 
aquello que les viene en gana. 
Carmen B. Fernández 
(Calafell) 

Detectives privados contra 
las cacas de perro 
■ La totalidad de acciones de la 
campaña ‘Em comprometo amb 
Tarragona’ ha significado una 
enorme dilapidación de dinero 
público para conseguir que los 
ciudadanos recojan los excre-
mentos de sus perros. Es com-
pletamente inaceptable, espe-
cialmente cuando los políticos 
siempre alegan la falta de me-
dios para rechazar las propues-
tas de mejora de las entidades de 
protección animal. Sin embar-
go, observamos atónitos como 

enormes cantidades de fondos 
públicos se malgastan en medi-
das absurdas relacionadas con 
los animales como ésta. Este di-
nero, bien invertido, salvaría mu-
chas vidas y podría impulsar me-
didas realmente relevantes pa-
ra ayudar a los animales. Por 
ejemplo, se podría emplear a los 
agentes en comprobar la identi-
ficación mediante chip de los ani-
males de compañía (perros, ga-
tos y hurones) obligatoria por 
ley en Catalunya, destinando el 
dinero de las multas a las enti-
dades de protección animal.  

Esos cincuenta euros la hora 
por denunciar al que ensucia la 
acera nos resultan un agravio a 
los voluntarios de protección 
animal, que trabajamos incan-
sables cientos de horas de for-
ma completamente gratuita. Mu-

chas veces tenemos que poner 
dinero de nuestros bolsillos pa-
ra ayudar a los animales porque 
los ayuntamientos nos dicen que 
«no hay medios» para salvar vi-
das. Como cualquier otro ciu-
dadano, consideramos muy re-
probable que ciudadanos incí-
vicos llenen nuestras calles de 
excrementos. Pero es inmoral 
destinar recursos tan altos a erra-
dicar estas conductas, cuando 
vivimos en una situación de per-
petua emergencia, con anima-
les desatendidos, abandonados 
y maltratados a diario. 

Consideramos que esta medi-
da es populista y que está única-
mente destinada a conseguir vo-
tos, pero no ayuda en nada a los 
animales.  
Coordinadora Felina 
de Tarragona 
(Tarragona) 

Gracias por el engaño 
■ Quiero agradecer a gran parte 
de los medios de difusión espa-
ñoles el que durante tantos meses 
me evitaran el gran disgusto de 
ir constatando la victoriosa esca-
lada de Trump. Fue una merito-
ria mentira piadosa, arriesgando 
generosamente su credibilidad. 
Total, poco podía hacer el español 
medio. Otra cosa muy distinta se-
ría si me hubieran inducido al 
error por incompetencia suya, o 
por copiar acríticamente a los pe-
riodistas estadounidenses, inca-
paces o vendidos, que engañaron 
a los que sí podía votar. Esto inclu-
so dañó a Clinton, al fomentar la 
abstención de quienes, creyendo 
que ganaría con facilidad a Trump, 
se abstuvieron de apoyarla, dado 
su perfil tan poco atrayente. 
José María Grandas 
(Madrid)

LA VOZ DEL LECTOR  cartes@diaridetarragona.com Sólo se abrirán los mensajes de correo electrónico que lleguen en formato texto

Las cartas deben tener una extensión máxima de 15 líneas, estar identificadas con el DNI, teléfono y dirección del remitente. 
El Diari se reserva el derecho de publicación y de resumir el contenido de las cartas. Diari no mantiene correspondencia ni comentarios sobre las cartas.✉ 

C atalunya Música obre 
aquesta setmana els ac-
tes de celebració del seu 

trentè aniversari amb un doble 
objectiu: reivindicar el passat i 
encarar el futur amb energia re-
novada. Durant els propers me-
sos lluirem la feina feta aques-
tes tres dècades per normalit-
zar la música clàssica en català 
a la ràdio, així com el suport de 
l’emissora pública al sector cul-
tural i la internacionalització 
dels concerts que es fan al país i 
que enregistrem cada tempora-
da. Catalunya Música, lluny del 
cofoisme, assumeix el repte de 
reinventar l’emissora en els con-
tinguts i formats i de fer-la sos-
tenible econòmicament en un 
context de canvis profunds dels 
hàbits de consum musicals, molt 
marcats pels nous canals de dis-
tribució i la digitalització. És per 
això que proclamem que, de la 
mateixa manera que Catalunya 
Ràdio ha apostat pel lideratge i 
la recuperació dels nivells de 
prestigi i rellevància social que 
tenia històricament, l’emisso-
ra de clàssica ha de fer un pas en-
davant en la popularització i pro-
ximitat, amb un llenguatge i to 

que trenquin estereotips. Igual 
que hem llençat l’etiqueta #Ca-
tRàdioEsMou, ara diem que #Cat-
MúsicaEsMou perquè l’oferta 
cultural del grup d’emissores és 
àmplia i potent, i perquè només 
des de l’ambició per arribar a la 
màxima audiència es pot com-
plir la missió de servei públic 
per promocionar la música i la 
cultura del (i al) nostre país. 

Catalunya Música és des del 
2009 això que ara s’anomena una 
‘estructura d’Estat’ en la mesu-
ra que gràcies a la seva presència 
a la Unió Europea de Radiodifu-
sió (UER) permet projectar in-
ternacionalment un centenar de 
concerts enregistrats a les prin-
cipals sales i auditoris de Cata-
lunya, molts d’ells amb presèn-
cia d’obres de compositors cata-
lans i intèrprets del país. Aquests 
concerts que Catalunya Música 
posa en circulació a la UER reben 
més de 600 peticions de les emis-
sores associades i tenen una au-
diència potencial, cadascun 
d’aquests concerts, de 7 milions 
d’oients. La UER cobreix Europa 
i també països associats d’Amè-
rica i Àsia, i Austràlia. Els con-
certs que Catalunya Música dis-
tribueix a través d’aquest potent 
club d’emissores de ràdio es ba-
sen en els criteris de qualitat, ter-
ritorialitat, recuperació de pa-
trimoni musical i projecció de 
nou talent. Catalunya, doncs, fi-

gura entre els 20 primers dels 86 
països integrants d’aquesta xar-
xa d’emissores pel que fa a apor-
tació de continguts.  

Un concert de la Fundació Vic-
tòria dels Àngels –el 10 de maig 
de 1987, Catalunya Música va co-

mençar les emissions amb un 
concert de la soprano– ha servit 
aquest dilluns per donar el tret 
de sortida a la celebració dels 30 
anys de l’emissora. Durant els 
propers mesos es faran diverses 
activitats, com concerts, l’edi-
ció de discos i accions amb els 
nostres oients, i durant la tempo-
rada 2016-17 l’antena experimen-
tarà una evolució que haurà de 
desembocar en una nova mane-
ra de difondre la música clàssica. 
Volem ser propers i aprofundir en 
la voluntat de servei amb els 
agents i les institucions cultu-

rals, però sobretot aspirem a tro-
bar la fórmula màgica per apro-
par i popularitzar la música clàs-
sica entre nous públics i l’audi-
ència més jove. No és una aspiració 
menor, però entenem que Cata-
lunya Música hauria d’ampliar 
l’audiència –actualment tenim 
50.000 oients fidels, segons els 
últims estudis difosos– i créixer 
en el consum digital, que se si-
tua al voltant de les 20.000 re-
produccions mensuals. Si #Ca-
tRàdioÉsCultura i #CatMúsica-
EsMou, aquestes xifres haurien 
de créixer a partir d’aquesta tem-
porada. 

La nova direcció de Catalu-
nya Ràdio s’ha compromès des 
del primer moment amb l’ob-
tenció d’ingressos per poder 
tancar l’actual exercici pressu-
postari sense dèficit i evitar al-
gunes mesures que semblaven in-
eludibles. En aquest sentit, la 
celebració dels 30 anys de Ca-
talunya Música ha permès arri-
bar a un acord amb la Fundació 
Bancària la Caixa amb motiu de 
l’aniversari de l’emissora. És 
per aquest motiu que agraïm la 
implicació i sintonia aconsegui-
da amb el seu director general, 
Jaume Giró, així com la presèn-
cia del president de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, en el 
concert organitzat per la Funda-
ció Victòria dels Àngels. Tam-
bé cal agrair i felicitar els treba-
lladors de Catalunya Música, 
que han fet d’aquest projecte 
apassionant gairebé un compro-
mís vital. Però el principal agra-
ïment és amb els oients que han 
establert un vincle emocional 
amb Catalunya Música al llarg 
d’aquests anys, i que el conti-
nuaran conservant a través de 
la FM, la web, l’aplicació mòbil 
o les xarxes socials.
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