
Benvolguda Sra. Cristina Puig, presentadora del programa de TV3 FAQS 

(Preguntes freqüents), 

 

Acabo de veure el seu programa sobre Podemos que van retransmetre 

dissabte passat i, francament, m'ha sorprès el caràcter tan esbiaixat en contra 

de Podemos, ja que no hi ha cap dels participants, siguin convidats o 

seleccionats de l'audiència, que hagin pogut rebatre les enormes falsedats que 

s'han dit sobre aquesta força política i qüestionar també la conclusió unànime 

del programa que Podemos ha perdut qualsevol capacitat transformadora que 

hagués tingut als seus inicis.  

 

Quant als dos ponents que van escollir, el Sr. Albano Dante és conegut per la 

seva hostilitat cap a Podemos perquè l'Assemblea Ciutadana (la màxima 

autoritat de Podem, formada pels seus inscrits), mitjançant la votació més gran 

en la història de Podem Catalunya, va rebutjar clarament l'estratègia que ell 

dirigia de proximitat amb l'independentisme, i des de llavors vostès (TV3) el 

promocionen constantment sense mai donar l'oportunitat de rebatre'l. I pel que 

fa al Sr. Antentas és també una persona coneguda pel seu antagonisme vers la 

direcció de Podemos. I totes les intervencions dels comentaristes concloïen 

també que Podemos està "col·lapsat", "buit", "mort" i altres adjectius pejoratius 

àmpliament utilitzats durant el programa.  

 

Tot això s'està dient en el mateix període en què, com a resultat del lideratge 

ofert per Podemos, el govern Rajoy, que va fer tant de mal a les classes 

populars catalanes i de la resta d'Espanya, ha deixat de governar. I també a 

causa del lideratge de Podemos, de nou, s'ha pactat un pressupost de l'Estat 

que, en cas de ser aprovat, significaria un canvi molt notable de les polítiques 

públiques a l'Estat espanyol, ja que es revertirien les reformes laborals i les 

retallades que tant de mal han fet, de nou, a les classes populars catalanes i de 

la resta d'Espanya. I ha estat, un cop més, Podemos, el que dins de l'Estat ha 

qüestionat la uninacionalitat d'Espanya, promovent-ne una visió plurinacional 

amb el dret a decidir de les diferents nacions que en formen part, un dret que 



un nombre creixent d'espanyols accepten. I tot això a causa, en part, del 

lideratge de Podemos. Sense aquesta força política res d'això no hagués 

passat. No creu que el que vostès van dir és bastant exagerat i poc sostenible?  

 

Si us plau, vostè està pagada amb diners públics, i no poden arribar a l'extrem 

d'un biaix tan marcat com el que han mostrat en aquest programa. És més, 

l'aliança En Comú Podem ha estat dos cops l'opció política preferida a 

Catalunya a les eleccions de l'Estat. No creuen que s'han passat de rosca? El 

que vostès fan no és informar, és propaganda grollera, de pèssima qualitat i 

clarament antidemocràtica. 
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