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EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos amb les persones i institu-
cions. No es consideraran les cartes de més de 15 línies,
que podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible pu-
blicar-les totes. Tampoc es mantindrà correspondència o
contacte telefònic sobre aquestes. Hi ha de constar: nom i
cognoms, DNI, domicili i telèfon.

QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al
diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al
CIC només quan considerin que s’han vulnerat els principis
recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els
mitjans informatius sobre els diferents temes. Es poden diri-
gir al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93
317 19 20.

Horacio Altuna

Lectors

Família tipus

Fernando Albericio Director general del Parc Científic de Barcelona

E l Parc Científic de Barcelona ha organitzat a la Pedrera el cicle de
tallers d’experiments titulat Fes Recerca!, que té com a objectiu
acostar la investigació a la societat. En la clausura d’un dels tallers

vaig afirmar que una ciutat o un país culte és aquell que genera ciència, i
que aquest ha de ser el motor perquè una comunitat progressi.

Arran d’aquells tallers, un lector denunciava a EL PERIÓDICO del dia 17
de març les dificultats a què han de fer front molts investigadors per poder
desenvolupar la seva trajectòria professional a Espanya. Com a investigador,
coincideixo amb algun dels plantejaments exposats en aquella carta, no obs-
tant, és important remarcar que en els últims anys s’està fent un esforç im-
portant per impulsar la investigació a Barcelona i a Catalunya. La funció
que desenvolupen els parcs científics com a nova estructura de les universi-
tats per a la generació de coneixement i –una cosa que encara és més impor-
tant– la seva transferència al sector productiu són elements clau per a
aquest nou procés. El Parc Científic de Barcelona i molts altres repartits per
la geografia catalana aglutinen sota un mateix entorn investigació pública i
privada, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Ac-
tualment, el nostre centre acull uns 50 grups d’investigació i més de 35 em-
preses, i ha afavorit la creació d’uns 200 llocs de treball anuals en els últims
tres anys.

Per tal de fer possible que Barcelona arribi a ser un centre de reconeixe-
ment científic necessitem l’ajuda de la societat civil. El futur de la nostra
ciutat i la seva projecció com a centre de coneixement és a les mans de tots
nosaltres.

L’aposta de
Barcelona per la ciència

Han finalitzat les obres de la carretera Reial, en el tram que va des
d’Esplugues fins a la rambla de Sant Just. La millora és evident, si no fos per
una exposició diària de motos que un establiment munta davant del número
60 d’aquesta carretera, tot i les denúncies dels veïns.

Exposició de motos al mig del carrer

J. M. N. Sant Just Desvern

Ediciones Primera Plana SA, editora del diari EL PERIÓDICO
DE CATALUNYA, s'oposa expressament a la reproducció comer-
cial dels continguts d'aquest diari, en la modalitat de revistes o re-
copilacions de premsa (press-clipping), sense comptar amb l'au-
torització escrita de la seva editora, als efectes del que estableix
l'article 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.
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L’AMBIENT DE CRISPACIÓ

El boicot a Prisa
Elisabet Torras
Parets del Vallès

¿Fins on haurem d’aguantar? Es de-
fineixen com a partit democràtic i
desitgen la unitat d’Espanya, però
ataquen la llibertat d’expressió
d’aquells que no pensen igual que
ells i provoquen la creació de dues
nacions, la dels bons espanyols i la
dels altres. Totes aquestes històries
del PP i les seves contínues acusa-
cions que afirmen que el Govern es
va sotmetre al xantatge de De Juana,
les seves faltes de respecte pels ciuta-
dans que, a diferència d’ells, no te-
nim l’àguila als nostres cors, i les se-
ves amenaces de boicotejar alguns
mitjans de comunicació no deixen
de ser una cortina de fum davant
del procés judicial de l’11-M. El fet
més dolorós, dins d’una societat de-
mocràtica, és observar la poca res-
posta d’un Govern al qual, encara
que té tarannà, falta grapa. Mentre
uns creixen, anul.lant impunement
les llibertats fonamentals de la na-
ció, altres esperem la reacció dràsti-
ca d’un Executiu que té com a obli-
gació defensar i protegir els nostres
drets més bàsics. Avui és Prisa, demà
pot ser Godó o el Grup Zeta.

Catòlic desorientat
José Antonio Echauri
Barcelona

La jerarquia de l’Església catòlica
insta els polítics catòlics a seguir les
seves consignes en matèries com
l’educació, els estudis amb cèl.lules
mare, l’eutanàsia, els casaments en-
tre persones homosexuals, etcètera.
Però hi ha altres ensenyances, com
per exemple la d’estimar el proïsme
com un mateix, la d’estimar els nos-
tres enemics, la que afirma que si no

jutgem no serem jutjats. I una altra,
de difícil seguiment per part dels és-
sers humans, que diu que s’ha de pa-
rar l’altra galta. No veig pas que cap
dels polítics que recolzen les prime-
res consignes apliquin aquestes se-
gones per a la consecució de la pau i
per evitar que hi hagi més morts.
Tot al contrari: el que fan és dividir
les víctimes del terrorisme, utilit-
zant-ne algunes de manera partidis-
ta.

EL PROBLEMA DE LA VIVENDA

Heroi immobiliari
Patricia Guerrero
Terrassa

Un senyor ha decidit construir vi-
vendes per a joves a 15 milions de
les antigues pessetes. La primera fra-
se que sento és: «¡A aquest home se li
ha de fer un monument!». I és que ja
era hora que algú veiés clarament
que al preu a què està el sòl gairebé
ningú pot optar a una casa mínima-
ment digna, fora que s’hipotequi
fins a minuts abans de morir. Som
davant d’un clar exemple de la llei
de l’oferta i la demanda: en aquests
moments, la demanda demana un
preu del sòl més baix, i aquest se-
nyor veurà com el seu estoc es liqui-
da molt més ràpidament que el dels
altres venedors, que mantenen
preus desorbitats. Esperem que es
creï un precedent i que hi hagi un
verdader descens dels preus de les vi-
vendes, ja no només per part de les
immobiliàries i els constructors,
sinó també per part de la ciutada-
nia, que s’ha de negar a pagar aques-
tes quantitats per una cosa que és
un dret constitucional: una vivenda
digna.

ENTREVISTA AMB ZAPATERO A TVE

Preguntes sense filtres
Laura Panadès
Barcelona

Aquest dimarts, els ciutadans vam
poder ser testimonis d’un debat de
gran interès, un acostament de les
més altes esferes polítiques a la so-
cietat del carrer. Finalment, les nos-
tres preocupacions arribarien, sense
filtres, fins al nostre president. ¿I
què ens trobem? Doncs paraules bui-
des. Un diàleg inconnex que, lluny

de dissipar els nostres dubtes, ens en
va deixar molts més dels que te-
níem: diverses preguntes que no es
van arribar a respondre, sempre em-
parades en la incertesa i en la falta
de concreció. Senyor president, el
camí es demostra caminant. I els vo-
tants exigim i necessitem claredat i
decisió.

¿80 cèntims?
Isabel Ramis
Palma de Mallorca

Senyor president, ¿em pot dir en
quants bars d’Espanya es ven un
cafè a 80 cèntims? Em sembla que
són una minoria. En el meu cas,
com els deu haver passat a tots els
espanyols, he vist com la moneda de
100 pessetes ha passat a convertir-se
en un euro per la via ràpida, quan
tots sabem que un euro són 166 pes-
setes, i no pas 100. El que en realitat
s’ha fet ha estat augmentar brutal-
ment el preu de tots els productes
en 66 pessetes de cada 100, una in-
justícia que els ciutadans patim ca-
da dia.

LES AUDICIONS DE CORELLA

Nul ressò mediàtic
Carolina Masjuan
Vilalba Sasserra

Aquests dies s’estan fent les audi-
cions per a la companyia de ballet
clàssic que Ángel Corella té previst
crear. A Madrid ja s’han dut a terme,
al Teatro Real, i els dies 29, 30 i 31
d’aquest mes continuaran aquí, a
Barcelona, al Liceu. La premsa espa-
nyola no se n’ha fet ressò, tot i la re-
llevància del jurat –format pel ge-
nial ballarí espanyol i per Cynthia
Harvey i Vladímir Vassiliev, la im-
portància dels quals dins del món
de la dansa fa innecessària qualsevol
presentació– i de la massiva afluèn-
cia de ballarins, uns 700 d’arreu del
món. Confio que els nostres mitjans
atorgaran a l’esdeveniment la im-
portància que es mereix. Com han
anunciat les dues personalitats es-
mentades, la creació d’aquesta com-
panyia, que comptarà amb uns 80
ballarins, és un «esdeveniment
històric» per al nostre país i per a
Europa. I com a tal crec que s’hauria
de tractar.


