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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

Ignasi Medà Calvet Barcelona

A ls meus 23 anys no m’havia trobat mai amb un panorama tan des-
coratjador en les nits barcelonines. Durant les tres últimes setma-
nes, la llei de l’oferta i la demanda de l’oci nocturn no ha funcio-

nat: a la ciutat del Fòrum, de la Fira d’Abril, del metro obert les 24 hores,
molts joves ens trobem que a partir de les tres de la matinada no podem en-
trar a determinats locals. És una frustració compartida per molts però que
ningú denuncia.

Podem caure en la temptació de sentir-nos-en culpables i creure’ns el que
segur que a molts els deu resultar familiar: «Si no teniu invitació no podeu
entrar»; «No aneu amb l’estil del local»; «No porteu la roba adequada»; «És
una festa privada»... Els motius dels amos i dels porters de les discoteques
són molt variats, i un pot arribar a pensar que és una coseta rara. Sentir-se
culpable és el més fàcil, i encara més quan ets jove. Quan un està fent cua i
veu que els grups del davant entren un sí i un no, és que alguna cosa falla.
Quan un pot entrar en una discoteca una setmana sí però les dues següents
no (potser la cosa rara hagi patit una mutació durant aquest temps), és que
alguna cosa falla. Quan un aprèn que si va en grups de dos o tres persones
tindrà més possibilitats d’entrar que si el grup és de sis o set, és que alguna
cosa falla. Quan un veu que un grup majoritàriament femení entra amb
més facilitat que un altre que no ho és, alguna cosa falla.

La raó de tot això és simplement que, durant les tres últimes setmanes,
la demanda d’oci nocturn a Barcelona ha estat superior a l’oferta. La qües-
tió és qui ha de pagar per aquest desajust. Els rars, els mutants, als quals no
conviden mai a cap festa privada, també tenen dret a sortir i disfrutar els
dissabtes a la nit.

La nit barcelonina no
és per a tothom

Davant del número 29 del carrer de la Garrotxa, a Barcelona, Parcs i Jardins
va arrencar, l’estiu passat, un arbre. Al fer-ho van aixecar rajoles que ningú
ha reparat i amb les quals diversos avis han ensopegat. La situació s’ha
denunciat a l’ajuntament tres vegades, però segueix igual. La tanca i la
pintura, que indiquen el perill, les han posat els veïns.

Terra en mal estat

Jordi Rubio Barcelona

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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LES DECLARACIONS DE MARAGALL

Decisió encertada
M. Serra
Tiana

La decisió de Pasqual Maragall em
sembla molt encertada. Si no et dei-
xen exercir de president i et canvien
per un funcionari que es limita a
gestionar la Generalitat de manera
freda i desapassionada, sense grans
declaracions de principis que inco-
modin el cap, el millor que pots fer
és el que ha fet ell. Quan, des de Ma-
drid, proclamen que Catalunya té
un gran Estatut, però que aquest ha
de passar prèviament per la censura
malgrat les promeses de Zapatero, el
millor és anar-se’n. Es pot estar
d’acord o no amb Maragall, però en
aquest sentit ha demostrat tenir dig-
nitat. Que s’apliquin la lliçó els al-
tres que prefereixen seguir al rovell
de l’ou, calladets i ben apoltronats.

Federalisme impossible
Enric Ferreras
Badalona

Em sorprèn que Maragall digui ara
que l’esforç per canviar l’Estatut no
ha valgut la pena. Qualsevol persona
amb dos dits de front sabia de bon
començament que la reforma esta-
tutària no ens portaria a l’Espanya
federal, ni molt menys a la inde-
pendència de Catalunya, sinó que
era tan sols un pas per introduir
aquest debat sobre la taula d’una Es-
panya amb síndrome centralista.
Fins i tot els nens de bolquers saben
que per constituir un Estat federal a
Espanya cal una profunda reforma
de la Constitució que en aquests mo-
ments, i per la correlació de forces
que hi ha a l’Estat, esdevé una qües-
tió del tot impossible. Els que vàrem
votar sí en el referèndum ho férem,
almenys en el meu cas, convençuts

que no només milloràvem l’autogo-
vern, sinó que per primera vegada es
començava a debatre seriosament la
necessitat d’una nova estructura de
l’Estat. Per això no entenem les de-
claracions de Maragall, a qui sem-
pre li vam suposar idees molt clares
en aquesta qüestió.

Aclarir l’evidència
Pau López Ruiz
Mataró

Es pot dir més alt, però no més clar.
L’expresident Maragall ha deixat
ben palès el que molts sospitàvem:
el PSC ha fet un evident gir espanyo-
lista, fent seguidisme del PSOE, i de
mica en mica ha desplaçat tots els
catalanistes d’esquerra.

PREVENCIÓ D’ACCIDENTS

Mal exemple
Josep Dalmau
Barcelona

Vull expressar la meva indignació
amb Tele 5, ja que en plena campa-
nya de conscienciació contra els ac-
cidents de trànsit va donar un exem-
ple molt dolent diumenge. Durant
la retransmissió del Mundial de su-
per bikes, es va veure Fonsi Nieto re-
transmetent la volta de reconeixe-
ment muntat en una escúter, sense
casc, amb el micròfon a la mà i fent
veure que donava puntades al cotxe
dels càmeres. Espero que la cadena
dels 12 meses, 12 causas, en prengui
nota i no repeteixi aquests fallades
monumentals.

POLÈMIC VÍDEO DELS MOSSOS

Confiar en la policia
Victoriano Sánchez
La Palma de Cervelló

L’ésser humà pot desenvolupar dos
vessants: el bé, amb el qual desenvo-
lupa també la majoria de les apti-
tuds bones, i el mal. L’Estat té uns
instruments –la policia i la justícia–
per controlar les aptituds negatives
d’alguns individus contra els interes-
sos de la comunitat. En aquests
temps d’inseguretat, l’emissió de les
imatges dels Mossos de la comissaria
de les Corts no fa més que crear des-
concert, i el ciutadà corrent pot pen-

sar que si no pot confiar en la poli-
cia, ¿en qui ho farà? Les persones
han de posseir una actitud crítica
amb el que passa i la forma com es
narren als mitjans, i procurar no
emetre cap mena de judici sobre fets
tan lamentables fins que no siguin
jutjats. Aquest succés ha de ser in-
vestigat per la instància judicial, i si
no constitueix un il.lícit penal i hi
ha existit una mala pràctica dels
funcionaris, que s’iniciï un procedi-
ment sancionador.

NU A ‘INTERVIÚ’

L’eròtica del poder
Joan-Carles de Blas
Barcelona

Que una exregidora del PP de Lepe
surti nua a la revista Interviú és una
anècdota sorprenent. El poder, lluny
de suscitar per ell mateix tot l’erotis-
me que desperta en gran part de la
humanitat, ha quedat transformat
en un mitjà al servei de la morbosi-
tat. Els poderosos i convincents ar-
guments de l’exregidora del PP de
Lepe queden clars i ben exposats.
Aquest fet possiblement es quedarà
en una anècdota, però el que més
sorprèn són les declaracions que ha
fet sobre aquest tema la presidenta
de la Comunitat de Madrid, Esperan-
za Aguirre (PP), en què diu que a ella
també li agradaria fer un posat així.
Podria quedar com un posat proage,
però per una banda li va faltar valen-
tia, i per l’altra dubto que un progra-
ma seriós d’una formació política in-
clogui que el seu candidat posi per
a Interviú.

EL MUSICAL ‘GREASE’

Felicitació pública
Carmen Coté
Castelldefels

He tingut la sort de veure l’obra mu-
sical Grease, i he vibrat amb la seva
música i fins i tot he plorat d’emo-
ció. Vull felicitar el grup d’actors
que han fet possible aquesta obra
per la seva gran actuació, les seves
grans veus, la música en directe,
una posada en escena impecable i
una gran adaptació de la pel.lícula.
Recomano a totes les persones, tin-
guin l’edat que tinguin, que no per-
din l’oportunitat de veure-la.


