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Eduard Punset defensa el
referèndum de l'1 d'octubre: «Vull
que em deixin votar»
En una carta oberta dirigida al president Carles Puigdemont el divulgador científic
es mostra "completament a favor" del referèndum, "pel simple fet democràtic
d'exercir el nostre vot"

El divulgador científic Eduard Punset | Europa Press

Eduard Punset ha publicat una carta oberta al president Carles Puigdemont al diari Público
(http://blogs.publico.es/otrasmiradas/9663/carta-de-eduard-punset-al-president-de-la-generalitatquiero-que-me-dejen-votar/) donant suport al referèndum de l'1 d'octubre "pel simple fet
democràtic de tots els ciutadans de Catalunya a exercir el vot". "Vull que em deixin votar", exigeix
el divulgador científic. En el mateix sentit, agraeix i reconeix la tasca de Puigdemont i del
vicepresident, Oriol Junqueras, de "remar en la mateixa direcció democràtica" que ell sempre ha
defensat.
Aquest ha estat, de fet, l'objectiu que Punset durant la seva "vida activa": "remar cap a aquest
intent d'obertura mental i de millora democràtica". És per això que va acceptar el càrrec de Ministre per
a les Relacions amb les Comunitats Europees "en el primer govern democràtic de Suárez".
També va ser per aquest motiu que va ser Conseller d'Economia i Finances amb el govern de
Tarradellas. "Han hagut de passar molts anys perquè, ara, com a català, reconegui i agraeixi la
tasca del govern de remar en la mateixa direcció democràtica".
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En l'article, Punset repassa la seva trajectòria professional, vinculada a la docència universitària, a
la divulgació científica. Explica la seva etapa com a professor a Londres, on difonia contingut
econòmic a través de la BBC. "Això em va catapultar al meravellós món de la divulgació científica a la
Televisió Espanyola, un camp pràcticament inèdit a Espanya".
També explica com es va adonar que l'estat espanyol podia evolucionar i viure "profunds canvis
en educació i pensament". "Contràriament al que havia pensat fins aleshores, em vaig adonar que
les coses milloraven amb el pas del temps", explica. I, tot i reivindicar el paper d'Adolfo Suárez,
reconeix que "no van acabar d'entendre i potser tampoc d'acceptar, una segona transició com a
culminació de la primera".
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