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EL PUNT X Divendres, 18 de novembre del 2005

LA POLÈMICA AMB LA COPE

Pluja d’aplaudiments al bisbe de Girona
pels seus retrets a l’emissora COPE
La majoria d’enquestats coincideixen que s’hauria d’haver pronunciat abans sobre les crítiques de la cadena a Catalunya
EL PUNT / Girona

J Les desqualificacions fetes dimecres pel
bisbe de Girona, Carles Soler, contra l’emissora COPE, finançada amb diners de
l’Església catòlica, han desencadenat una

pluja d’aplaudiments a favor seu entre
representants dels diferents àmbits socials. Gairebé totes les persones enquestades per aquest diari coincideixen a donar suport al bisbe argumentant que ja

era hora que algú es pronunciés en relació
amb les crítiques que des de fa molt
temps fa la cadena en contra de Catalunya
a través dels seus programes i comentaris.
Només la presidenta del PP, Concepció

Les manifestacions dels
enquestats són rotundes a
favor del bisbe Carles Soler i en contra de la COPE,
per les opinions de periodistes de la cadena en contra de Catalunya.

Veray, equipara la COPE a una altra
emissora, en aquest cas Catalunya Ràdio.
D’altres persones consultades creuen que
els bisbes i arquebisbes haurien de tenir
més llibertat d’opinió.

LES REACCIONS

Quim Masferrer. L’actor
de Teatre de Guerrilla
creu que cal agrair la tasca
de la COPE i del seu periodista Jiménez Losantos
perquè gràcies a ells la gent
s’adona dels greuges que
fan a Catalunya.

e

Ramon Torramadé. El
cronista jubilat de Salt
pensa que la gent és contrària a replicar les emissions que fa la cadena. «És
correcte el pronunciament
del bisbe de Girona.»

e

Sandra Navarro. La secretària de l’Associació
d’Hostaleria de la Selva
diu que la COPE tracta
Catalunya com si «fóssim
rars i crea conflicte». Creu
que el PP també és responsable del que passa.

SERGI NUSS

C. VERAY

PERE BOX

MARTA SUBIRÓS

PERE TUBERT

DIRECTORA D’ART

PORTAVEU DE L’ANG

PRESIDENTA DEL PP

«Estic d’acord
amb el bisbe
de Girona. La
COPE actua
d’una manera
molt salvatge,
no només
respecte a
Catalunya sinó
pels
comentaris i la
premsa»

«Jo sento
opinions
contradictòries
de la COPE,
però no crec
que les seves
informacions
siguin més
distorsionades
que les d’altres,
com Catalunya
Ràdio»
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«La posició de
la COPE és
dividir de
manera
agressiva. Per
tant, va en
contra del que
defensa
l’Església. En
aquest sentit,
estic d’acord
amb el bisbe»

DIRECTOR DEL TEATRE DE
BLANES

«El bisbe de
Girona té més
raó que un
sant. Crec que
els bisbes
haurien de
tenir més
llibertat per
poder dir les
coses, cosa que
potser ara no
tenen»

«La COPE ja
fa massa temps
que predica el
que no ha de
predicar, i ja és
hora que algú
ho digui.
Esperem que
s’hi afegeixi
més gent, a dir
el que s’ha de
dir»

Miquel Gotanegra. Vicepresident de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt
Empordà, creu que «hi ha
qui en fa un gra massa contra Catalunya». «El bisbe
demostra que és una persona intel·ligent que coneix Catalunya.»

e Martí Sabrià. Membre
de la Unió d’Hostaleria
Costa Brava Centre, creu
que el bisbe ha fet el que
s’ha de fer, i que és predicar amb l’exemple.

e Joaquim Boadas. Director general de la Federació
Catalana d’Associacions
de Locals d’Oci Nocturn,
opina que la llibertat d’ex-

e Santi Vilanova. El president d’Una Sola Terra
afirma que «ja era hora
que un bisbe català fos tan
raonable».

e

pressió té el límit del respecte a la llibertat.

Nanci Rovira. El coordinador de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès considera que la COPE «no
accepta la pluralitat».

e

e Ariadna Romans. Membre del Grup de Joves de
Camprodon, creu que amb
el seu anticatalanisme, la
COPE provoca l’efecte
contrari al que busca.
e

Francesc del Forn. Por-

«Segons la
meva opinió,
crec que
l’Església és
qui ha de
posar ordre a
casa seva. Jo
entenc que
n’hi hauria de
posar, però el
que acabi fent
és cosa seva»

taveu de l’Associació del
Comerç d’Olot, diu que la
COPE s’ha equivocat amb
l’anticatalanisme.

i director de la Revista del
Baix Empordà, diu que la
COPE dóna les notícies
plenes de «verí».

e Francesc Subirats. President de la Confraria de
Pescadors de Palamós,
qualifica de «denigrant» el
to i l’insult de la cadena.
Creu que el pronunciament del bisbe és el que
molta gent esperava.

e Pere Figuereda. El jutge
de pau d’Anglès qualifica
d’«absolutament lamentable i reprovable el que està
fent la COPE».
(Informació elaborada
per M. Barrera, A. Puig,
L. Juanola, D. Brugué, R.
Carmona, J. Casas, A. Vilar i J. Trillas.)

e

Lluís Molinas. Escriptor
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«La posició del
bisbe de
Girona és la
que haurien de
prendre els
bisbes catalans,
perquè si no
poden evitar
els excessos de
la COPE, que
se’n
desmarquin»

e

Maria Eugènia Serrat.
Hotelera de Tossa de Mar,
qualifica la COPE de monocolor, repetitiva i que
té una fixació amb Catalunya. Es mostra d’acord
amb el bisbe i diu que «fomentar l’odi com fa la
COPE no és cristià».
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