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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

M. Àngels Pellicer Barcelona

E stimats senyors de Telemadrid: els vull agrair el seu treball en el re-
portatge Ciudadanos de segunda. Gràcies a ell, he vist la llum. Sóc
mestra. Exerceixo des de fa 31 anys, 17 dels quals vaig treballar en

un barri amb gent d’ètnia gitana, i aquests últims anys, en una escola del
centre de Barcelona, que per cert vostès ja coneixen, ja que hi van entrar per
filmar amb una càmera oculta, i en la qual, em sembla recordar, els van
atendre en castellà. Aquesta escola acull un 70% d’immigrants.

A l’haver aparegut vostès, alguna cosa en el meu interior s’ha revoltat i
em veig en la necessitat de demanar perdó per un munt de coses: per les no-
tes informatives bilingües per als pares, per les setmanes culturals que orga-
nitzem amb l’objectiu de conèixer les diferents cultures dels nostres alum-
nes i acostar-nos-hi. També vull demanar perdó a tots els Somias, Karimas,
Nihads, Imrams, Saids, Jonathans, als quals catalanitzem els noms. A totes
aquestes famílies que, curs rere curs, matriculen els seus fills a l’escola fins i
tot sabent què s’hi trobaran. Als nens acabats d’arribar del Pakistan, de Fili-
pines, per impedir-los parlar un idioma que segurament parlaran millor
que els professors.

Gràcies per retornar-me als anys en què l’alumna era jo per recordar les
veritats i els valors que ens van ensenyar en l’escola d’aquella època. Això sí,
en un castellà obligatori, sense alternatives possibles, sense bilingüisme. En
l’idioma de l’imperi.

L’altra versió del
reportatge de Telemadrid

Aquesta caixa de cablejat de Telefónica és al carrer de Tarragona de la
Torreta (la Roca del Vallès). Té les tapes trencades, i tant la caixa com el
cablejat està menjat per les rates. Quan ens quedem sense telèfon
únicament arreglen el cable espatllat, i si truquem al 1004 i al 1002, com
que no és una avaria personal, no ens fan cas.

Cables menjats per les rates

Xavier Graells La Roca del Vallès

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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REFLEXIONS SOBRE EL PAPA

¿On és Déu?
Ernest Sbert
L’Hospitalet de Llobregat

Benet XVI es va fer una pregunta
quan, en el seu viatge a Alemanya,
va visitar els camps d’extermini na-
zis: «¿On era Déu?». Però no es tracta
d’on era als anys 40, sinó d’on és al
segle XXI. ¿A la selva llatinoamerica-
na, on nens de 12 i 14 anys van amb
un fusell a matar o morir? ¿És a
l’Àfrica, on moren centenars de per-
sones de malalties i misèria? ¿És a
les faveles i abocadors del Brasil, on
nens, dones i vells busquen alguna
cosa per vendre o fins i tot per men-
jar? ¿És possible que estigui entre els
fastuosos salons on es reuneixen els
dirigents del planeta, ben alimen-
tats, amb cara somrient, dient com
s’ha d’arreglar el món per després
oblidar-se’n? La pregunta segueix
sent: ¿on és Déu?

ACEBES I L’11-M

Fantasies fanàtiques
Marçal A. Riba
Palau-solità i Plegamans

Veient la miserable actitud, prepo-
tent i arrogant d’alguns espanyols
que com Ángel Acebes menteixen i
tornen a mentir pensant que amb
això contribueixen a augmentar la
grandesa infinita de ser un bon es-
panyol, em ve a la memòria el poe-
ma A orillas del Duero, del poeta An-
tonio Machado. Sobretot quan repe-
teix la tornada: «Castilla, miserable,
ayer dominadora; envuelta en tus an-
drajos, desprecias cuanto ignoras». Ac-
tituds intolerants com les d’Acebes i
la resta de nostàlgics de la dictadura
de Franco són les que fan que els ca-
talans, els bascos o qualsevol altre
ciutadà educat no tinguem la me-
nor intenció d’assemblar-nos als es-

panyols com ell. Bon profit li facin
les seves fanàtiques fantasies.

Intoxicació pública
Joan J. Alemany
Barcelona

Després de tot el que s’ha vist sobre
els fets contrastats de l’11-M, ¿com
pot ser que Acebes segueixi dient el
que diu i que ningú del seu partit
(de portes enfora) es desmarqui
d’aquesta línia d’intoxicació i enca-
ra vulguin enganyar l’opinió públi-
ca? Amb les dades que tenim, ¿no se-
ria possible iniciar un procés judi-
cial contra aquells que volen i no po-
den enganyar l’opinió pública?

TABAC AL TEATRE

Censurar continguts
Raül Giró
Barcelona

En resposta a la carta de Juan Roca
sobre el tabac en el teatre, publicada
el 14 d’abril, voldria oferir-li un pa-
rell de solucions. En primer lloc, que
qualsevol espectador és lliure de sor-
tir de la sala quan li vingui de gust,
per això suggereixo que ho faci si
tant el molesta el fum dels puros
dels actors de l’obra. També li acon-
sello que no compri entrades de pri-
mera fila. He de donar-li la raó en
una cosa: els espectacles en què es
promociona el tabac haurien d’adver-
tir-ne el públic, com es fa (o s’hauria
de fer) amb els espectacles amb con-
tinguts violents o pornogràfics. Però
seria absurd que es prohibissin.
¿Hem de censurar els continguts?
D’acord, posem-hi rombes. ¡Prohi-
bim els continguts violents, els
sexuals, els que continguin dro-
gues! ¡Visca la Heidi!

SEGURETAT A LA CARRETERA

Tram perillós
Gema Rodríguez Rivas
El Pla del Penedès

¿Com és possible que en una carrete-
ra que té zones amb alta probabili-
tat que hi passin accidents hi hagi
t rams en què es t igui permès
l’avançament? Parlo de la carretera
d’Igualada, en el tram comprès en-
tre Vilafranca i el Pla del Penedès. En

vista de que poc conscients són al-
guns conductors, m’agradaria que
algú de la DGT observés el que passa
en aquest punt. Per posar fi a les
morts per accident de trànsit s’hau-
ria de començar per revisar-les
d’una en una i limitar la permissió
d’avançaments. I fer que la llei sigui
més severa: a aquell que no sigui ca-
paç de controlar els seus impulsos
més supranaturals se’l destina un
temps a la garjola.

EL ‘CAS PÒRTULAS’

Sense proves ni judicis
Jordi Juncosa
Caldes de Malavella

Núria Pòrtulas està empresonada
perquè diuen que és una terrorista.
¿Terrorista de què? No ho saben.
¿Per què? No ho diuen. Tampoc en
tenen proves, ni l’han portat a judi-
ci. Sense proves, ni judicis, ni expli-
cacions, ni res de res. Això sí, la van
detenir els Mossos i ho corrobora el
senyor Boada. No n’hi ha prou. Els
recordo que som en un Estat de
dret, on la presumpció d’innocència
té un pes específic dins de l’ordre de
la justícia; que vivim en un país de-
mocràtic en què la llibertat té un re-
coneixement dins del marc de la
Constitució. Si són capaços de sal-
tar-se tot això, que Déu ens empari,
perquè per una ideologia nacionalis-
ta podem acabar amb els ossos dins
d’un calabós sense que cap dels nos-
tres polítics ens defensi.

PRESSIONS AL SISTEMA JUDICIAL

Jutges acoquinats
M. Javier Climent
Barcelona

No passa un dia sense que algun
polític intenti pressionar el Tribunal
Constitucional perquè es pronunciï
sobre l’Estatut d’acord amb les seves
idees i interessos, amenaçant amb
rebel.lions o catàstrofes socials, i al-
tres rebel.lions cíviques. El cas és fi-
car por al cos als jutges i, de passada,
a la ciutadania. Dubto que això es
produeixi en algun altre país euro-
peu. ¿Per què no deixen treballar en
pau els tribunals? ¿Pot quedar impu-
ne aquesta constant i meditada in-
terferència de membres del poder le-
gislatiu i executiu sobre el judicial?


