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EL RACÓ
DELS LECTORS

Crispació i PP
@No estic d’acord que
només es culpi el PP de la
crispació d’avui dia. Tan
responsable n’és el PP com
l’Església catòlica, amb la
seva emissora de ràdio. Le-
gint l’Apocalipsi de Sant
Joan, em pregunto si no
tenim ja entre nosaltres
l’Anticrist, els símptomes
són esfereïdors.

Ramon Pàmies Arnau
Barcelona

Llei d’igualtat
per a les dones
@ El Congrés va aprovar fa
poc més d’una setmana la
llei d’igualtat efectiva de
dones i homes. Sembla que
és una bona notícia, però
no sé fins a quin punt, ja
que si no hi ha un nombre
de dones suficient que vul-
guin dedicar-se a la política
o a perdre la seva vida en
un consell d’administració,
hauríem de fer-ho per llei?

Jo vaig estudiar Ciències
Empresarials i sempre he
estat molt contenta de no
haver-me dedicat a l’em-
presa. Quan veig quants
perden la seva vida i la seva
família per la feina, veig
amb més claredat que ca-
dascú ha de dedicar-se a
allò que li agradi i que esti-
gui d’acord amb les seves
aptituds.

I per tant, pot ser que a
moltes dones no ens vingui
de gust ser polítiques ni
empresàries. Què faran lla-
vors amb els que no com-
pleixen aquesta llei? Ens
obligaran a dedicar-nos a
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¿ZP ha d’escoltar la societat civil i el món
empresarial catalans en les seves reivin-
dicacions sobre l’aeroport del Prat?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

Retalls

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA

Data: 23/03/2007 07:25:38

Si no s’escolta la societat civil
i el món empresarial, a qui
s’escoltarà? Dubto, però, que
faci alguna cosa a favor
nostre, perquè és un
president massa feble.
Per Eduard Gich

Data: 23/03/2007 09:13:19

No ens fem respectar i, per
tant, no ens prenen ni ens
prendran mai seriosament.
Escoltar-nos? I ara!
Per Pep Mes

Data: 23/03/2007 08:04:31

Si ara no dóna resposta
satisfactòria a les
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aquestes funcions per com-
plir els requisits de paritat?

Pilar Crespo Álvarez
Tarragona

Renfe, esports
d’aventura
@ L’any 2007 ha vist la ir-
rupció, en el món de les
empreses dedicades als es-
ports d’aventura, de l’em-
presa Renfe, de professió lí-
nies ferroviàries.

Per uns preus ajustats i
que estan a l’abast de tot-
hom se’ls ofereix:

Travessa de vies amb
trens en circulació. Estació
de Cerdanyola i Montcada i
Reixac.

Ocupació de les vies a
càrrec dels passatgers (Mar-
torell) amb assistència de la
Guàrdia Civil, Cos Nacional
de Policia, Mossos d’Esqua-
dra i policia local, segons
disponibilitat de servei.

Segrest de trens a càrrec
dels passatgers: Opció a
partir de Sant Andreu, alter-
nativa d’arribada a Sant Ce-
loni, Vic o pagant un suple-
ment a Puigcerdà.

Allargament de la durada
del viatge: En totes les línies.

Empresaris del sector de
les comarques del Pirineu,
tremoleu perquè ha arribat
un competidor amb més de
seixanta anys d’experiència.

Romul Izard Gavarro
Barcelona

Broggi i
‘Esther’
@ L’Oriol Broggi diu que
d’aquí a cinc anys tornarà a

fer una altra Esther. Jo tor-
naré a anar a veure-la, però
aquesta vegada m’agrada-
ria sentir-la, escoltar-la, en-
tendre allò que diuen els
actors, allò que deia Espriu.

Climent Vilella
Barcelona

On és la
piscina?
@Mesos abans de les elec-
cions municipals anteriors,
l’any 2003, l’Ajuntament de

Lliçà de Vall (CiU) va sor-
prendre a tothom plantant
cartells anunciant la prope-
ra construcció de la piscina
municipal coberta. A dia
d’avui, el cartell encara hi
és, la piscina, no!, ni rastre…
Particularment, em faria
molta gràcia tenir piscina
municipal, però reconec
que Lliçà de Vall té d’altres
mancances.

El més còmic de tot això
és que a Lliçà no tenim pis-
cina, però tampoc tenim un
clavegueram com cal, ni un

enllumenat com cal… en
podria fer un bon llistat.
Això sí!... Els impostos, més
alts que ningú!

Rosa Ventura i Gramache
Lliçà de Vall

La gran festa de
Barcelona 2010
@ La passió que desperta
l’hoquei al Quebec no l’en-
tendré mai, de la mateixa
manera que la gent del meu
voltant no va poder enten-
dre la meva reacció en el
tercer gol d’en Messi. L’es-
port és això, la identificació
amb uns colors i una passió
desbordant. Passió que no
he sentit mai quan veig
jugar Espanya. No sóc
l’únic; un escocès m’expli-
cava que ens els darrers
mundials Anglaterra li im-
portava ben poc, i a l’estadi
Olímpic de Montreal hi ha
un panell immens amb el
títol “els quebequesos a les
olimpíades”, on expliquen
les fites dels seus esportis-
tes als jocs.

El Catalunya-Euskadi va
mostrar perfectament com
la identitat nacional i la pas-
sió s’uneixen en una gran
festa. Olimpíades de nacions
sense Estat, de segona divi-
sió? És possible que per una
vegada deixem de posar-
nos pals a les rodes? Quan
caigui alguna marca impor-
tant i s’escoltin Els Segadors
en parlarem, de qui s’afanya
per sortir a la foto. Cal tirar
aquesta proposta endavant.

Ramon Brugada
Montreal (Quebec)

La Marató de
Barcelona
@ No han estat gaires les
queixes dels automobilistes
pel tancament del trànsit en
la darrera Marató de Barce-
lona, però algunes, bastant
radicals, han aparegut en
els diaris.

Responent als seus argu-
ments, caldria dir que la in-
formació en els mitjans de
per on passaria la Marató va
ser exhaustiva durant dies, i
es recomanava agafar el
metro en lloc del cotxe per
no tenir incomoditats. A
més, no es podia obrir el
trànsit alegrement, perquè
durant tot el matí hi va
haver milers de corredors
pels carrers que tractàvem
d’acabar-la.

Aquest circuit no s’ha de
tocar, ja que passa pels llocs
més emblemàtics de Barce-
lona, una de les raons per les
quals l’increment de partici-
pants ha estat espectacular.

Un diari ha fet una en-
questa als lectors pregun-
tant-los si veuen bé que la
Marató es faci pel centre de
Barcelona, i la resposta ha
estat aclaparadora: el 68%
dels més de tres mil ciuta-
dans que han contestat han
dit que sí.

Posats a ser radicals, cal-
dria dir que el millor seria
que alguns diumenges –no
tan sols una vegada a l’any–
la ciutat romangués parcial-
ment tallada a la circulació.
És a dir, que la ciutat fos per
als vianants, i no per als auto-
mobilistes.

Miquel Pucurull i Fontova
Barcelona

Carta del dia

Estic trist
@ Estic trist perquè tampoc no puc veure el concert de
Lluís Llach a Verges. He intentat anar a veure’l a Barce-
lona, Sant Cugat, etc., durant aquesta última gira, però
sempre les entrades estan exhaurides.

Jo vaig anar per primer cop a un concert de Llach al
Masnou a finals dels 70 (no tenia encara 14 anys), i
després he seguit més o menys la seva carrera, he as-
sistit a diversos concerts i he comprat molta de la seva
obra editada en vinil, primer, i en CD, després. Ara tinc
41 anys i tres fills d’entre 7 i 4 anys i intento començar
a explicar-los què és Catalunya, d’on venim i cap on
anem com a país, i això no ho puc fer prou bé si no els
porto a un concert de Lluís Llach, perquè vegin com
connecta amb el públic, perquè sentin el que diu, com
ho diu i què significa el que diu.

És per això que estic trist, i és per això que m’agra-
daria, a mi també, que aquest no fos l’últim dels seus
concerts, i que en fes un al Camp Nou, com va fer als
80. Estic convençut que l’ompliria, i jo em sentiria més
tranquil perquè els meus fills podrien veure i viure un
dels referents culturals del nostre país.

J.R.V.
El Masnou

L’enquesta

A la web de l’AVUI
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La pregunta
d’avui:
¿Creieu que les
operacions
estètiques es fan
amb prou garanties?

● Sí
● No

reivindicacions que li estem
plantejant, serà realment
perquè no vol, i les habituals
pressions del PP són el seu
subterfugi.
Per Raimon (Teià) ]

Data: 23/03/2007 09:04:28

El dia que totes les nacions,
puguem tenir un Estat propi,
s’hauran acabat tots aquests
problemes de competències.
És per aquest camí que hem
de treballar: que els catalans
tinguem un Estat propi.
Per Rafel Climent

Data: 23/03/2007 09:38:32

Evidentment que els ha
d’escoltar. El seu problema,
(i nostre) és que està més
pendent de les enquestes
que del progrés real.
Per Oreig

Data: 23/03/2007 10:49:16

Ja era hora que tots aquests
poderosos que manen el
país, que empenyen polítics a
negociar a la baixa Estatuts i

lleis, que mouen campanyes
mediàtiques en contra de qui
no els interessa, que
dominen els mitjans, que ens
fan beure a galet i combregar
amb rodes de molí, ja era
hora que es manifestessin
pel bé comú i no tan sols pels
seus interessos particulars
com és l’aeroport, que també
és un problema particular
per continuar fent-se la
barba d’or.
Per Un pardal lligat pel coll

Data: 23/03/2007 11:51:15

El problema no és si ens
escolta o no ens escolta, el
problema és que dins del seu
partit li facin cas. Fins ara
hem vist que se’n riuen.
Per I-Barra

Data: 23/03/2007 12:47:37

Si no ens vol escoltar, que ens
doni la independència i ens
espolsem aquesta España
que ens escanya i ens
destrueix dia a dia!
Per Mercè (Girona)
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