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Conversa
oberta amb
l’expresident
Maragall
El Centre Cultural Barradas va
quedar petit per acollir tota la
ciutadania que volia participar
en una conversa entre l’ex
president de la Generalitat, Pasqual Maragall, i el filòsof, pro
fessor d’Estètica de la Univer
sitat de Barcelona i catedràtic
de la Universitat Politècnica,
Xavier Rubert de Ventós. L’acte
va obrir el nou cicle de trobades
Converses amb... que organitza L’H
Espai de debat.
Aquesta nova secció neix amb
l’objectiu de donar veu a persones
que, tant per la seva trajectòria vital i professional com per les se
ves aportacions, han influït d’una
manera o d’una altra en la nostra
societat.
En la conversa amb Maragall es
van tractar diverses qüestions com
l’actual crisi econòmica o l’Estatut.
Pel que fa a la situació de l’econò
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mia, l’expresident va dir que, “en
aquest país hem viscut tots una
mica del cuento, del sol i la platja i
del totxo. És dur però la gent s’hau
rà d’espavilar perquè passarem tres
anys dolents i les persones hauran
d’utilitzar la màxima capacitat i ima
ginació per sortir-se’n”.
Maragall també va fer referència
a l’Estatut de Catalunya, tot dient
que “en el referèndum de l’any
2006 el poble de Catalunya va dir
sí a l’Estatut i és una incongruència
que ara un jutge pugui dir que no a
allò que va votar el poble”. Pel que
fa a les retallades que ha patit des
del principi el text, Maragall va dir
que “no em va fer cap gràcia que
es toqués a Madrid però, si ara els
jutges també el retoquen, hauríem
de canviar la Constitució Espanyola
i votar-la”.
Pasqual Maragall és una de les
figures més representatives de la
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En un nou cicle de L’H Espai de debat

Pasqual Maragall amb el filòsof Xavier Rubert de Ventós

“No em va fer cap gràcia
que es toqués a Madrid
l’Estatut de Catalunya
però, si ara els jutges
també el retoquen, hauríem
de canviar la Constitució
Espanyola i votar-la”

política catalana. Va ser l’alcalde
olímpic, ha estat president de la Ge
neralitat i president del PSC. També
és conegut per la seva personalitat
i, avui dia, afronta amb naturalitat i
força la malaltia de l’Alzheimer que li
van diagnosticar fa un any i mig. Va
dir que l’atenció als malalts d’Alzhe
imer en aquest país “està mal mun
tada perquè la gent té tanta por a la
malaltia que treu de casa els malalts
i els posa en una residència, quan
el millor és que visquin amb la seva
família, en el seu entorn, i així serà

més difícil que s’oblidin de persones
i de coses, perquè formaran part del
seu dia a dia”.
Maragall va acabar repartint pe
tons i dedicatòries de llibres i fins i
tot va respondre un qüestionari de
les alumnes del Centre Educatiu FAX
Laura Romero i Patricia Sánchez,
de 13 anys, per a la revista Torxa d’aquest centre escolar. L’alcal
dessa, Núria Marín, també va assistir a l’ac te acompanyada de di
versos regidors i tinents d’alcalde.
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