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"Actualment en alguns àmbits de les nostres vides com a ciutadans s'ha
instal·lat una percepció infortunada i poc pràctica sobre l'estat de la «salut»
del civisme. Aquesta impressió parteix de la idea que hi ha ressorts en la
dinàmica social, política, econòmica i cultural que no acaben de rutllar.
Consegüentment, la fallida d'una d'aquestes dimensions ens duu a la
insolvència de la nostra capacitat professional i a la disminució en la creença
en l'esdevenidor de la col·lectivitat, rebaixant la consciència de ciutadania, que
és la base del civisme tal com l'entenem avui. En aquesta tessitura, tots els
àmbits en surten ressentits i de retruc afecten els que havien ocasionat la
crisi, tancant un cercle. Alguns argumenten que es tracta d'un «cercle viciós»,
i ho fan amb més afany de lamentar-se d'uns greuges que de participar
activament en l'avenç del civisme com a element de redreçament davant dels
reptes del present."
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Mark Planellas-Witzsch
D'origen alemany i català, Mark Planellas-Witzsch és membre de l'Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana, tot i que compagina l'escriptura amb
l'activitat professional en el comerç internacional.Master in Business
Administration per la UPC, és llicenciat en Ciències de la Informació (UAB),
llicenciat en Filosofia i Lletres i magister en Ciències de la
Informació.Guardonat Mombusho per a estudis d'economia i llengua japonesa
a la Universitat de Nagoia, s'estigué tres anys al Japó. Als Estats Units va
realitzar estudis de postgrau en Comerç Internacional i Administració
Pública.Finalista de l'Ateneu Barcelonès per Quan les lletres cremen
(desembre de 2005), l'any anterior escriví el llibre Dalí Silenciat (DUX). També
ha estès les activitats a l'àmbit de les arts plàstiques i la fotografia (Primer
Premi de Pintura del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Barcelona, 2004), i
participa regularment en activitats associatives, polítiques i periodístiques, i
com a conferenciant arreu de Catalunya, sobre temes d'actualitat social i
cultural.
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