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CORREU ELECTRÒNICCORREU FAX

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos amb les persones i les insti-
tucions, amb un màxim de 15 línies que podran ser extrac-
tades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Dema-
nem comprensió, i que acceptin que no podem mantenir
correspondència o contacte telefònic sobre les cartes. 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). Es
poden adreçar al CIC quan considerin que s’han vulnerat els
principis recollits en el Codi Deontològic. Els requisits de
presentació de la queixa els trobaran a la web del CIC
(www.periodistes.org/cic) o bé informant-se directament al
telèfon 93.317.19.20.

En essència
33 Aquest Nadal es podria compen-
sar la disminució de vendes que pu-
gui provocar el boicot als productes
catalans obsequiant els nostres fami-
liars o amics residents fora de Cata-
lunya amb productes elaborats aquí
i adquirits en un establiment amb
capital català. El mateix podrien fer
els empresaris d’aquesta comunitat
amb els lots i les cistelles nadalen-
ques.
X. Ibáñez 8 Barcelona

33 Cada dia he de córrer a agafar el
bus de la línia 141 per anar a casa,
perquè si el perdo he d’esperar 25
minuts el següent. Això per no par-
lar dels festius. És una vergonya que
un bus que circula pel centre de Bar-
celona no disposi de més freqüència
de pas i estigui tan mal condicionat.
M’oblidava de dir que té parada a la
Mina. Després diuen que TMB no
ens discrimina.
Rebeca López 8 Barcelona

33 L’ajuntament té coneixement de
l’estat en què es troba el solar adja-
cent al CEIP Miquel Batllori. Per
aquesta raó, el districte d’Horta-Gui-
nardó està fent gestions perquè el
propietari autoritzi els treballadors
municipals a procedir a la desratit-
zació d’aquell espai de titularitat
privada.
Eduard Vicente Gerent del districte
d’Horta-Guinardó 8 Barcelona

33 Un estratagema per acabar, mo-
mentàniament, amb la barbàrie de
França seria omplir els carrers de
cartells dient: «Prohibit cremar cot-
xes». No cremarien cotxes, però sí
rètols. Hi calarien foc les multinacio-
nals de l’automòbil.
J. Durall 8 Banyoles

33 El dia 10, al migdia, em vaig tro-
bar una càmera als voltants del mer-
cat Galvany, de Barcelona. Qui l’hagi
perdut, que em telefoni al número
616 52 65 48.
Luis Galera 8 Barcelona

Cartes Etiòpia, oblidada

A
Etiòpia, país que s’associa a la sequera malgrat
que gran part sembla Escòcia, es produeixen
greus violacions dels drets humans per part del
Govern davant la indiferència d’Occident, que

només es recorda que existeix per prendre el seu excel.lent
cafè, encara que no s’interessa per les condicions dels seus
productors. Etiòpia va ser notícia per la fam i la solidaritat
occidental i hauria de tornar a ser-ho per la seva situació ac-
tual i perquè a la UE no l’escandalitzen els tancs de l’Exèr-
cit als carrers, els morts i els més de 10.000 detinguts (líders
de l’oposició, periodistes i societat civil) que seran acusats
d’«alta traïció al Govern», i s’hauran d’enfrontar a dures pe-
nes de presó i potser a la mort. El seu delicte: actuar d’ob-
servadors en les eleccions, informar dels intents del Govern
d’ocultar els vots obtinguts per l’oposició, reclamar els seus
escons al Parlament...
Rosa Diez Tagarro 8 Barcelona

Núria Fernández: ¿Hi ha o hi
havia a Montjuïc una estàtua
dedicada a Carmen Amaya?

Respon: Victòria
Mora. Museu d’Història
de la Ciutat de Barcelona.

Sí. A la muntanya de Montjuïc,
als jardins de Joan Brossa, hi ha
una escultura dedicada a la balla-
rina Carmen Amaya, obra de Jo-
sep Cañas, feta de bronze. Va ser
inaugurada el dia 19 de març del
1966 i pertany a la col.lecció de
l’Ajuntament de Barcelona. Si es
vol tenir més informació, es pot
accedir a dades sobre l’escultor i
també a les notes tècniques i artís-
tiques de l’obra a l’adreça d’inter-
net http://www.bcn.es/artpublicH
Pot efectuar la seva pregunta a EL PERIÓDICO per
carta, telèfon (93.484.65.64), fax (93.484.65.13) o a
través del correu electrònic (agenda@elperiodico.com).

Pregunta el lector
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MARXA CONTRA LA LOE

¿Manipulació?
Cartes sobre la manifestació
celebrada dissabte a Madrid

33 Si hagués anat a la manifestació,
hauria preguntat a Esperanza Aguir-
re per què Madrid és una de les dues
comunitats autònomes d’aquest
país que menys pressupost destina a
l’educació, o quan els llibres de text
seran gratis; hauria consultat a l’ex-
ministra de Cultura per què la LOCE
no anava acompanyada de memòria
econòmica, per què va dir que els es-
tudiants que es van manifestar con-
tra aquella llei eren els de «nivell
educatiu més baix», per què el 2.000
van invertir mig bilió menys en edu-
cació que el 1993. I a l’Església li
hauria preguntat per què no van
anar a les marxes contra la guerra
de l’Iraq i la pobresa, o per què no
utilitzen els púlpits i l’emissora que
tots paguem per educar en la fe.
Alberto Ríos Mosteiro 8 Barcelona

33 Jo vaig anar amb tota la família a
la manifestació de dissabte a Madrid
contra la LOE. Em sembla impressio-
nant que es pugui manipular l’opi-
nió pública ocultant les imatges en
gairebé tots els mitjans de comuni-
cació, incloent-hi EL PERIÓDICO.
¿Que potser hi havia alguna cosa
que mereixés més la seva atenció, o
és que tenen por d’informar? ¿Com
poden dir que no hi havia banderes
catalanes? No sé quanta gent hi va
assistir, però n’hi havia tanta que
era físicament impossible moure’s.
Començo a estar fart d’una manipu-
lació tan descarada. Igual que amb
la marxa en defensa de la família.
Agustín Losada 8 Barcelona

33 Em sembla una manipulació
aprofitar la religió com a excusa per
part del PP i la Conferència Episco-
pal per tal de desgastar el president
José Luis Rodríguez Zapatero i fo-
mentar, com sempre, la confronta-
ció dient mentides.
Remei Gras 8 L’Hospitalet

33 Zapatero pensa reunir-se amb els
representants de la manifestació so-
bre la llibertat d’ensenyament. Me
n’alegro. Contràriament pensaria
que té una ideologia antireligiosa i
cap respecte a la societat civil. Com a
professora vull insistir que la religió
–sigui quina sigui– és una assignatu-
ra més que ha d’oferir cada centre
públic o concertat. I que els pares
han de poder prendre la decisió lliu-
re que els seus fills tinguin aquesta
assignatura entre les matèries.
Elisabet Sebastià 8València

33 Quan veig manifestacions com
la de dissabte a Madrid per exigir
que el Govern retiri la LOE, em pre-
gunto, ¿on eren? Són les mateixes as-
sociacions de sempre que s’ama-
guen darrere d’esdeveniments com
aquest i els aprofiten per insultar el
Govern. Però el que em fa més pena
és el fet que la Conferència Episco-
pal recolzi i assisteixi a aquesta ma-
nifestació. ¿On eren el dia que
cridàvem el no a la guerra? ¿On eren
quan vam sortir al carrer per mos-
trar el nostre suport a les víctimes
de l’11-M? Si tant els preocupa l’as-
signatura de religió, que sàpiguen
que és el nostre dret escollir si volem
que ens la imparteixin o no.
M. Teresa Toril 8 Castelldefels

33 Estic molt d’acord amb el que
diu Reyes Mate al seu article sobre el
problema de l’educació, que no és
cap altre que l’anatemització de
qualsevol sistema d’ensenyament
que no accepti que la Religió és la
més important de les matèries edu-
catives. Només dues qüestions. ¿No
han cedit massa ja els que fan del
laïcisme la seva senya d’identitat,
per demanar-los que facin una altra
vegada el primer pas? No és possible
un acord tipus alemany mentre a l’al-
tra part es continuï mantenint que
la seva veritat és l’única perquè és la
veritat de Déu. Una bona porció
d’Espanya ha recuperat la titularitat
de la reserva espiritual d’Occident. I
que es quedi en això la cosa.
Miguel Ángel Blaya 8 Barcelona

LA COPE

El debat ‘número u’
A. Claramunt
Barcelona

Amic Federico, et desitjo el millor.
Ets genial, quan vols. Estem d’acord
que el problema es resumeix en la
pregunta següent: ¿Catalunya és
una nació? Òbviament tens i has de
defensar el teu punt de vista en el
debat número u de tota la teva pro-
gramació, amb tots els mitjans que
et permeti el mercat periodístic (aca-
dèmic, etcètera). Acceptem que sigui
(el dels mitjans) un mercat tutelat,
poc adamsmithià i manipulat. Però
no et preocupis: trobaràs el teu me-
rescut espai en els altaveus de
notícies. Perquè ja deus comprendre
que el debat numero dos, el de si
¿l’Església ha d’intervenir en el de-
bat número u?, el tenim perdut. Vin-
ga, cuida’t i vés buscant-te un nou
espai queipodellanià.

Frenar Losantos
Josep Corbella Niubó
Terrassa

Una vintena de joves van muntar
una paròdia sobre l’intervencionis-
me de l’Església davant de l’arque-
bisbat de Barcelona per reclamar
que s’exclogui l’assignatura de Reli-
gió a les escoles públiques. L’arque-
bisbat ho va qualificar de «grotesc» i
va demanar als joves respecte pels
sentiments religiosos. Jo els diria a
aquests senyors que recordin que hi

ha una emissora de ràdio, la COPE,
que pertany al clero i que està dei-
xant Catalunya i els catalans com
un drap brut. En lloc de reclamar
respecte, haurien de parar els peus a
Jiménez Losantos, perquè l’únic que
fa és alimentar l’odi, ja que tot el
que li surt per la boca són blasfè-
mies i mentides.

‘L’AMIC MADRILENY’

La visió de Reverte
Enric Nart
Cerdanyola del Vallès

Enmig de l’enrenou que genera el
projecte de reforma de l’Estatut, s’ha
de celebrar l’aparició de postures
com la de Jorge M. Reverte al seu ar-
ticle L’amic madrileny. És d’agrair
que se sentin veus que, des de la re-
ticència cap a aspectes del projecte,
manifesten la voluntat de diàleg i
d’entesa amb les propostes dels cata-
lans. Amb el mateix esperit cons-
tructiu, discrepo que Carod sigui un
polític xenòfob. Que Reverte repassi
els articles que Carod ha publicat a
la premsa en els últims anys. Des de
la fermesa de les seves conviccions,
Carod no ha deixat mai d’expressar-
les amb un esperit tolerant i cons-
tructiu, ben allunyat d’actituds xe-
nòfobes.

Ens sentim dolguts
M. A. March
Barcelona

He llegit l’article de Reverte i hi estic
d’acord. Té tot el dret a estimar el
meu país; de venir-hi, de gaudir-ne i
a més d’opinar i de no compartir els
nostres sentiments. Perquè això nos-
tre és un sentiment i contra això no
s’hi pot fer res. Però no he sentit
ningú de fora de Catalunya, no ja
donar-nos la raó, sinó que intentés
entendre’ns o defensés el nostre dret
a sentir-nos catalans. Això sí, boicots
i males paraules, tantes com es vul-
gui. Convindrà amb mi que el fet
que ens puguem sentir dolguts i ex-

closos el provoquen la resta, segur
que no tots, però aquests no obren
la boca.

POLÍTICA

Finançar partits
Mercedes Page Díaz
Barcelona

Des de les files del PP es van llançar
dures acusacions arran dels infor-
mes fets públics pel Tribunal de
Comptes. Que La Caixa hagi condo-
nat part del deute del PSC no hauria
de sorprendre ningú, ja que és una
pràctica habitual. ¿Que potser no va
passar el mateix amb AP? Més preo-
cupats haurien d’estar davant la par-
tida de donacions anònimes, co-
mençant pel PP, seguit de CiU i del
PNB. El mateix Tribunal de Comptes
va mostrar la seva preocupació i el
seu recel en aquest punt, ja que no
s’ha pogut comprovar el compli-
ment del límit legal establert. ¿D’on
provenen aquestes donacions? ¿On
se situa aquí la transparència en els
comptes? Parlem de 3 milions d’eu-
ros en el cas del PP, de 2 d’UDC, de 2
de CDC i d’una mica més d’1,5 del
PNB. ¿Què faran aquests partits
quan es tiri endavant la reforma de
la llei orgànica de finançament de
partits en què es limitaran les dona-
cions anònimes?

SOCIETAT

Petits tallers
Juan Sierra Chiclana
Barcelona

Sóc propietari d’un petit taller d’au-
tomòbils al barri d’Horta. Ja ha en-
trat en funcionament la zona verda
i pot ser la meva ruïna i la dels meus
companys de sector. Tinc set cotxes
de clients aparcats al carrer i en
aquest primer dia m’he gastat 230
euros perquè no els multessin,
quantitat que no puc mantenir dià-
riament. Al 010 no m’han donat cap
solució. ¿On podrem aparcar els cot-
xes els petits tallers?


