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EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeri-
ments d’interès general, respectuosos amb les persones
i institucions. No es consideraran les cartes de més de
15 línies, que podran ser extractades. Tot i així, resulta
impossible publicar-les totes. Tampoc es mantindrà cor-
respondència 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 te-
mes. Es poden dirigir al Consell de la Informació de Cata-
lunya trucant al 93 317 19 20.

Horacio Altuna

Lectors

Família tipus

Núria Oliva. Els Hostalets de Pierola

U n dels meus avis m’explicava la història dels seus pares: ell, d’un
poble d’Alacant; ella, d’un poble de Terol. Tots dos van deixar els
seus orígens per instal.lar-se a Barcelona perquè volien treballar.

Era un relat de pobresa, de maletes de cartró, de pisos compartits i famílies
extenses que es reagrupaven així que es podia. Els meus altres avis em parla-
ven de com van deixar els seus petits pobles de Lleida i Tarragona per anar a
treballar a la ciutat.

La meva mare em va explicar que gallecs i valencians, primer, i andalu-
sos i extremenys, després, van venir a Catalunya, i van contribuir, amb el
seu treball, a fer un país pròsper que va créixer també amb l’esforç d’immi-
grats i pluriempleats. Eren històries d’enyorança i d’il.lusió, de voluntat de
superació, d’integració i d’esperança per un futur millor.

Però, injustament, i sent fidel a la realitat, la història que explicaré als
meus fills serà molt diferent. Hauré d’explicar com, des d’Europa, es permet
que centenars de persones morin ofegades davant els ulls impassibles de so-
cietats benestants. Els diré que abandonar el que més estimes per buscar un
futur millor et converteix en il.legal. Intentaré justificar que aquests nous
veïns no s’integren i obviaré que són escassos els esforços que fem nosaltres
per integrar- los o entendre’ls. Parlaré de lleis italianes que censen persones
especificant la seva ètnia i la seva religió. La meva serà una història de ver-
gonya i injustícia que les generacions futures em qüestionaran. ¿Com expli-
caré la nostra passivitat? ¿Com entendran el que jo no sé entendre ni tam-
poc puc explicar?

¿Què els explicarem
als nostres fills?

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.

La pregunta
¿Us quedeu amb
un bon record
de Ronaldinho?

Sí, pel que ens va donar en els
tres primers anys i la temporada
passada, en què va ser criticat,
quan el problema era la falta de
títols. Llàstima d’aquest any.

Sí, al principi Ronnie ho va donar
tot i crec que la decadència va ve-
nir per problemes interns, sobre-
tot quan se’n va anar Sandro Ro-
sell. Que li vagi bé al Milan.

Yanina
Camoletto

Advocada

Sí, és clar, perquè Ronaldinho ha
sigut un jugador d’una conducta
irreprotxable i d’una força gens
habitual. Excel.lent. Ara veurem
si segueix triomfant.

Maria Rosa
Vendrell

Monitora

Ricard
Rodríguez
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¿S’han de tancar les centrals
nuclears d’Espanya?
Responeu a la pàgina web
www.elperiodico.cat

Els vots a la web

La pròxima pregunta

EL CONCERT DE SPRINGSTEEN

Més transport públic
Vicky Cortés Ruiz
Barcelona

Dilluns, una de la matinada. Surto
entusiasmada del concert de Bruce
Springsteen i corrent cap al metro,
que d’aquí a unes hores s’ha d’anar
a treballar, però no hi ha metro ni
taxi i el bus nocturn passa amb tan
poca freqüència que arriba a les pa-
rades a rebentar i no s’atura. ¡Setan-
ta-dues mil persones sense opció al
transport públic a Barcelona! ¡Sí,
som una ciutat preparada per als
grans esdeveniments! Part de la gent
afectada era de fora de la ciutat, d’a-
questa ciutat de la qual l’ajunta-
ment tant es preocupa.

Entrepans a 7 euros
Guillem Soriano Ardiaca
Barcelona

Impressionant el concert que va fer
Bruce dissabte al Camp Nou, i no
menys impressionant el nivell de la
restauració als recintes esportius. Ja
estem acostumats, desgraciada-
ment, a pagar set euros per un en-
trepà al Camp Nou, però el que va
passar dissabte em va semblar fortís-
sim: una cervesa, suposadament de
mig litre, calenta i amb espuma,
més un entrepà immenjable: ¡11
euros! ¿És que ningú supervisa els
preus d’aquests recintes i pot posar
una mica de seny a les empreses que
els gestionen?

Un seient sense vistes
Anna Prat Solà
Gurb

Dissabte, a l’arribar al Camp Nou,
vam comprovar que des del lloc que
teníem destinat no vèiem ni l’esce-
nari ni les pantalles. I l’organització
se’ns va treure de sobre. Vam haver
d’espavilar-nos a trobar un lloc (algú
que no hagués vingut, una entrada
sense vendre...), preguntant a la gent
del públic. ¡Quina organització!

HARLEYS A BARCELONA

Un gran màrqueting
Marta M.
Vilassar de Mar

Llegeixo que Barcelona negociarà
que la cita de les Harleys es quedi a
la ciutat. Que no ens venguin la mo-
to. És curiós. Barcelona aposta per
un transport públic sostenible, fins i
tot veiem alguns autobusos amb bio-
dièsel. Em trec el barret. Per no par-
lar del Bicing. ¿Quants barcelonins i
turistes es passegen per Barcelona
sense contaminar i respirant el fum
de tots? També em trec el barret.
Doncs ara resulta que volem ser la
seu de les Harleys. ¿El motiu? Que
atrau turistes que es gasten més que
el turista mitjà. Estranyament,
ningú cau en el fet que tot plegat és
un gran màrqueting per mantenir
l’ús d’aquest vehicle. Per tant, què
fem, ¿anem en bici o en moto? Bar-
celona confon.

CONDEMNA PAPAL ALS PEDERASTES

Una mica tard
Matias Mau Branco
Berga

Em vaig quedar de pedra al llegir
que el Papa ha afirmat davant la je-
rarquia del clero australià la vergo-
nya que l’Església sentia pels abusos
sexuals a menors comesos per al-

guns sacerdots. Aquests abusos me-
reixen una condemna inequívoca,
diu. Les víctimes han de rebre com-
passió i atenció, i els responsables
han de ser portats davant la justícia
i condemnats pels tribunals. ¡Quant
ha canviat! No recorda que als anys
60, sent cardenal, va escriure un co-
di o manual dirigit als bisbes per ac-
tuar davant els suposats abusos co-
mesos per membres de l’Església. I
ell mateix va amagar els escàndols
de pederàstia dins de l’Església i va
promoure una conspiració del silen-
ci entorn d’un tema tan escabrós.

CRÍTICA DE DANSA

Sensibilitat diferent
Francisco Xavier Sarda
Barcelona

El diumenge dia 13 vaig tenir l’opor-
tunitat de disfrutar d’un espectacle
al Mercat de les Flors firmat per Fer-
nando Hurtado i Juan Carlos García,
que ens va deixar als presents com-
moguts per la bellesa i l0energia
ofertes, i les idees i referències cultu-

rals suggerents. Al final, el públic va
aplaudir amb ganes i molts fins i tot
es van aixecar. L’endemà, al llegir la
crítica de Montse G. Otzet en aquest
diari, vaig pensar: ¿hem vist el ma-
teix espectacle? ¡Quines mirades tan
diferents, les nostres, quina sensibili-
tat tan diferent! Entenc que una
crítica hauria d’analitzar tots i ca-
dascun dels ingredients d’una obra.
En cap moment es parla dels ex-
cel.lents intèrprets, de l’enginyosa
escenografia ni de la inquietant il.lu-
minació, tot plegat part imprescin-
dible de l’espectacle.

RETRANSMISSIÓ DE LA CHAMPIONS

Futbol en català
Josep Llagostera Colet
Barcelona

Gràcies, TV-3, per permetre’ns veure
la Champions en català.

A partir d’avui es deixarà de publicar temporalment la secció de les fo-
tos dels lectors, que tornarà després de l’estiu. Si durant el mes d’agost
decidiu fer fotografies d’alguna cosa que considereu curiosa o denun-
ciable, podeu enviar-les a fotosdenuncia@elperiodico.com.

Les fotos dels lectors se’n van de vacances
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