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darrer moment com un home va-
lent capaç de sortir-se’n. Tenia mo-
tius per fer-ho: una família que se 
l’estimava, dues filles que l’adora-
ven i una dona molt enamorada. 
I amb això en va tenir prou per no 
deixar-se anar. Ja ho diu la seva ma-
re que el cor és un òrgan que s’ei-
xampla perquè dins seu hi càpiga 
tot i tothom. I ara en Pere i el seu cor 
immens ens falten, i ens falten molt. 
Però en Pere no se’n va, no desapa-
reix. Perquè sempre més serà esti-
mat, admirat i enyorat. Per tots nos-
altres. Descansa en pau, Perico.

lar quan no ens entenem a nosaltres 
mateixos perquè saben escoltar-nos, 
dir-nos allò que han de dir i ajudar-nos 
a buscar solucions. Gent que ens con-
forta, ens fa riure i ens fa costat.  

El meu amic Pere ha estat una 
d’aquestes persones. Un home amb 
una energia per viure de la qual tots 
nosaltres hem après. I, tot i així, ha 
mort. Va morir el dissabte 3 de juliol 
després d’haver passat un any i mig 
lluitant contra el càncer amb una for-
talesa i un bon humor desbordants. 
Perquè tot i que va témer i fins i tot va 
pensar que no en sabria prou, en Pere 
no es va rendir i mai no va permetre 
que els que érem al seu voltant ho fés-
sim. Sinó que es va comportar fins al 
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pere, pare, fill, 
marit, germà, 
tiet, cunyat, amic

A 
vegades tenim la sort de co-
nèixer i conviure amb gent 
excepcional. Persones com 
cal que proven de fer les co-

ses ben fetes. Gent que no necessita, 
ni busca, ni vol cap reconeixement pú-
blic, sinó que s’esforcen, dia a dia, per-
què la gent que els envolten i que s’es-
timen tinguin una vida millor. Gent 
digna i amb una capacitat per viure i 
fer viure els altres extraordinària. Gent 
de qui tots aprenem i que són les nos-
tres referències quan no sabem cap on 
hem de tirar. Gent que no té grans co-
miats i no són coneguts fora del seu 
entorn, però que seran eternament 
enyorats i que per sempre més ens fa-
ran falta. Gent amb qui voldríem par-

Dimecres, 7 De juliol Del 2010

blogs.publico.es/andreu-mayayo

Fora de joc

andreu
mAyAyO

participa a:

tres universitaris i degana de la 
Facultat de Dret de la Universitat 
de Harvard. Tanmateix, els se-
nadors republicans poden inten-
tar posar pals a la rodes a la se-
va candidatura pressionats pels 
fonamentalistes religiosos, que 
han posat el crit al cel després 
d’escampar-se el rumor sobre la 
presumpta homosexualitat de 
Kagan, desmentida per la Casa 
Blanca. El silenci de la interessa-
da és interpretat, seguint la lògi-
ca perversa i intolerant de la caça 
de bruixes, com una confirmació 
de la seva orientació sexual.

Igual que Kagan no és propo-
sada per ser lesbiana, tampoc 
ser-ho pot ser un entrebanc per 
arribar al Tribunal Suprem. Se-
guint aquest criteri, no s’hauria 
aprovat el document polític més 
important del segle XX: la De-
claració dels Drets de l’Home, 
en bona mesura fruit de la intel-
ligència i la tenacitat de l’ambai-
xadora dels EUA a l’ONU, Elea-
nor Roosevelt. De segur, l’ameri-
cana més influent de segle XX.

M
algrat els atacs 
preventius per ra-
ons d’una hipotè-
tica homosexua-

litat, el president Barack Oba-
ma no ha dubtat a proposar la 
procuradora general dels Es-
tats Units, Elena Kagan, per ocu-
par una plaça vitalícia al Tribu-
nal Suprem. Ara el Senat haurà 
d’aprovar el seu nomenament 
i farà realitat el somni d’aques-
ta jueva de cinquanta anys, nas-
cuda a Nova York, formada a les 
millors universitats americanes i 
europees, col·laboradora en l’ad-
ministració Clinton i que no ha 
amagat mai la seva simpatia pel 
Partit Demòcrata. 

Tot i la seva falta d’experiència 
com a jutge, ningú discuteix els 
mèrits d’una persona que ha tre-
ballat com a assistent d’un ma-
gistrat del Tribunal Suprem, ha 
estat professora en diferents cen-

nova caça  
de bruixes als 
estats units

Ser lesbiana no pot 
ser un entrebanc 
per arribar al 
Tribunal Suprem
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Reflexions

E
s parla aquests dies d’ac-
cés a la informació, pri-
vacitat i protecció de da-
des personals, i se n’ha 
parlat, molt especial-

ment, en termes jurídics i polítics. 
S’ha fet amb relació a casos que, en 
principi, s’haurien d’analitzar amb 
molta cautela, sempre amb la pre-
venció que s’ha d’observar des de les 
més altes institucions cap a un doble 
dret: l’accés a la informació i el dret a 
la privacitat. 

Per això, és convenient recordar al-
guns aspectes que estableix la Llei Or-
gànica de Protecció de Dades. La pro-
tecció de dades personals consisteix 
que les persones adequades tinguin 
la informació adequada per a les fina-
litats adequades i la tractin de mane-
ra adequada. Només els professionals 
o funcionaris autoritzats haurien de 
manipular dades amb un objectiu le-
gítim, que hauria de ser conegut tam-
bé per la persona de la qual es recu-
llin les dades. És obvi que els poders 
públics han de tenir les dades dels 
ciutadans per oferir-los prestacions i 
serveis, en definitiva, per a l’exercici 
de les seves competències. El ciutadà 
hauria de confiar que tractaran les se-
ves dades amb la deguda seguretat i 
confidencialitat. Però la confiança del 
ciutadà també requereix que sàpiga 
com es gestionen els serveis. D’aques-

ment, relacionar-se, reunir-se, as-
sociar-se i no ser discriminat, sen-
se deixar de banda altres interes-
sos legítims a tenir en compte, pe-
rò que s’hauran d’analitzar en cada 
cas concret. 

Tornant a la transparència, la 
protecció de dades i l’accés a la in-
formació són considerats com du-
es cares de la mateixa moneda. Així 
es recull en les nombroses legisla-
cions que regulen les polítiques in-
formatives. Perquè, com es gestio-
na la distribució de la informació? 
A qui se li lliura? Quin tipus d’infor-
mació? Amb quin propòsit i per a 
quins usos? Qui hi està interessat? 
Sota quines condicions es reque-
reix i amb quines finalitats? Quan 
s’hi dóna accés i quan es denega la 
informació? 

La transparència o accés a la in-
formació pública no suposa tant 
un desafiament al dret a la privaci-
tat com un element necessari en el 
moment d’equilibrar interessos pú-
blics amb les necessitats de la per-
sona. Només així podrem definir i 
delimitar amb exactitud de forma 
útil i satisfactòria el dret a la protec-
ció de dades personals.

ta manera, la transparència de l’actu-
ació dels poders públics i la informa-
ció del que fan permet al ciutadà par-
ticipar en la vida política. 

En democràcia, la regla és la se-
güent: que els poders públics retin 
comptes de la seva actuació i siguin 
transparents. Urgeix, doncs, una llei 
d’accés a la informació i de transpa-
rència com tenen la majoria de paï-
sos. Un document amb informació 
personal en mans de l’Administració 
no és un xec en blanc. Així, per acce-
dir i tractar la informació associada a 
una persona física, primer cal com-
provar si es tracta de dades personals 
i, a continuació, quan la seva possi-
ble comunicació a tercers sigui d’in-
terès públic, obtenir la seva autorit-
zació prèvia. És més, l’obligació d’in-
formar el públic sobre assumptes del 
seu interès requereix, en alguns pa-
ïsos, mantenir un registre de docu-
ments. Seria necessària, doncs, una 
normativa que regulés el dret d’ac-
cés a la informació pública i que de-
terminés la legalitat o no de la comu-
nicació de la informació quan aques-
ta inclogui dades personals. Això, tret 
de quan es tracti d’informació perso-
nal del mateix afectat, ja que alesho-
res s’aplicaria la normativa de protec-
ció de dades.

En aquesta normativa de protecció 
de dades hi hauria d’haver una habili-

tació, com passa en la directiva comu-
nitària, respecte als tractaments amb 
finalitats periodístiques, en connexió 
amb la llibertat d’informació de l’arti-
cle 20 de la Constitució.  

La privacitat no és opacitat i tam-
poc ha d’impedir la persecució de les 
infraccions penals. Repressió legíti-
ma i legal. Els drets no poden ser un 
obstacle per a la correcta defensa de 
la societat i d’una seguretat pública 
eficaç davant de terrorisme, tràfic de 
drogues, corrupció o qualsevol altre 
tipus de delinqüència organitzada. 

Els drets no són absoluts, tenen lí-
mits, encara que aquesta limitació si-
gui només els drets dels altres, com 
ara el dret a un govern transparent 
i a un espai per poder exercir altres 
drets, com és el d’expressar-se lliure-

la informació 
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urgeix una llei d’accés a la 
informació i de transparència 
com a la majoria de països 
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Cal que el ciutadà 
pugui saber com es 
gestionen els serveis 
amb les seves dades
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