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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

Cortina de fum
a TVE
@Des que és l’hora de
Montilla, les cortines de
fum són el pa de cada dia.
Vaig veure a TVE Catalunya
com es perdien uns grans
professionals dels mitjans
de comunicació entre una
immensa cortina de fum. I
allí ningú va dir res. I
aquests dies la premsa ni el
govern, tampoc. Suprimei-
xen hores de programació
en català a TVE i tothom
calla. El govern se’n renta
les mans i els espectadors
en patim les conseqüènci-
es. On és la televisió de qua-
litat? A TV3? Parlem-ne.

Roser Munt
Sant Julià de Ramis

Diàleg
respectuós
@ El passat 26 de març vaig
tenir la sort d’escoltar una
entrevista a un dels perso-
natges públics, no per vo-
luntat pròpia, més esmen-
tats últimament per tot-
hom, l’Oleguer Presas.
Com a persona jove, em
considero profundament
preocupat per l’actual mo-
ment que viu la societat
catalana i espanyola, i va-
loro molt positivament que
aparegui gent com l’Ole-
guer que, expressant les
seves opinions respectuo-
sament, intenta crear dià-
leg, un diàleg que ajudi a
tirar endavant el país en un
moment on estem fins al
capdamunt d’escoltar els
polítics com alimenten la
crispació existent.

CORREU

Enric Granados, 84 - 08008 Barcelona 93 316 39 36

���
���

����
���

�	
�
��

¿Creieu que hi ha risc de coinci-
dir amb bandes juvenils perillo-
ses en els vagons de Renfe?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

Retalls

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA

Data: 05/04/2007 02:08:09

L’estació de Sant Celoni és
un punt negre, tant per als
trens de rodalia com per als
regionals que van a
Figueres. De vegades,
generalment durant els caps
de setmana, hi pugen grups
de joves que un cop a
l’interior del comboi criden,
fumen, es droguen amb
cocaïna i amb la mirada
insinuen que si els dius
alguna cosa t’increparan. La
vigilància és inexistent.
Per Desamparat (Girona)
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Durant les nits dels caps de
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Només desitjo que tot el
linxament que està patint
l’Oleguer, fruit de la intran-
sigència i de la manipula-
ció que ens envolta, servei-
xi per alimentar aquest di-
àleg que ell, i gent que
tinguem altres ideologies,
podem crear.

Aquesta nit somiaré
amb un marc polític on hi
predomini el sentit comú i
les ganes d’avançar com a
país que desprèn l’Ole-
guer. Si fos així, segur que
la participació electoral
que tant supliquen els po-
lítics augmentaria consi-
derablement.

Ferran Pujadas Jaén
Figueres

Alliberats
sense judici
@Absolutament increïble,
però és veritat. Llegeixo
que dos presumptes assas-
sins han passat quatre anys
a la presó esperant ser jut-
jats. Els jutges no han tingut
temps de fer el judici, i els
sospitosos han hagut de ser
posats en llibertat. Alguna
cosa va malament, o molt
malament, en el poder judi-
cial perquè passin coses
com aquesta. Em sona a re-
pública bananera.

No excloc, al fer l’estudi i
la depuració de responsa-
bilitats –cosa que òbvia-
ment ha de ser feta–
d’aquest cas concret, i de
molts altres que hi deu
haver, que després d’exigir
compromisos a les dife-
rents instàncies intermit-
ges, s’arribi fins i tot al ma-
teix ministre de Justícia.

Com es pot comprendre
que dues persones sospito-
ses –amb una n’hi hauria
prou– passin quatre anys
esperant que se’ls jutgi? I si
no són culpables, qui els
tornarà aquests quatre
anys? I si són culpables, ara
podran fugir de la justícia.

En conjunt, és un atac
tan gran a la dignitat de les
persones que estan en
presó preventiva, que
penso que s’havia d’haver
mantingut tancada la jutge
encarregada del cas per-

què estudiés el procés fins
que es fes el judici.

S’ha d’invertir més en
Justícia i també exigir més
eficàcia, perquè són mol-
tes les persones que es
queixen de la lentitud de la
justícia. Seria millor que
als jutges els sobrés temps
per dedicar-se a estudiar
que no que hi hagi casos
endarrerits molts anys,
com aquest.

Carles Clavell
Tarragona

El teatre i
els sords
@Dijous passat vaig anar a
veure Follie en Famille a la
Sala Beckett, era l’última
sessió subtitulada per a
persones sordes.

La meva gran decepció
va ser veure com la part de
l’obra en què parlaven en
llengua de signes no es va
subtitular, tot i que una de
les tres actrius que hi havia
a l’escenari ho anava tradu-
int amb veu, però d’esque-
na al públic (ni tan sols se li
podien llegir els llavis).

Com a persona sorda
oralista, em vaig sentir es-
tafada. Vull pensar que
només s’ha tractat d’un as-
sessorament desafortunat
al director de l’obra, que
l’ha portat a pensar que
totes les persones sordes
tant entenem la llengua de
signes com llegim el subti-
tulat. Això no és així, per-
què hi ha un grup més
nombrós de persones sor-
des que ens comuniquem
oralment i no hem tingut la
necessitat d’aprendre llen-
gua de signes. El nostre re-
curs és la subtitulació, i la
millora acústica.

Montserrat Garcia Prat
Barcelona

40 anys de
l’AEEF Montbau
@ Enguany fa 40 anys que
al Barri de Montbau l’Asso-
ciació Excursionista d’Etno-
grafia i Folklore (AEEF) va
iniciar les seves activitats.
Per aquesta entitat hi hem
passat molts socis i sòcies

que hem fet possible que
tots gaudíssim de la munta-
nya amb l’Agrupament
d’Escoltes Pompeu Fabra,
que poguéssim ballar amb
l’Esbart Joan Rigall, que
anéssim a la neu amb el
centre d’esquiadors i que
féssim activitats tan diver-
ses com el tir amb arc, visi-
tes culturals, etc.

Aquest abril volem cele-
brar aquests 40 anys tal
com es mereix la nostra
entitat i ens agradaria
molt que ens hi acompa-
nyéssiu tots aquells que
d’una manera o altra hi
heu estat involucrats.

És per això que posem a
la vostra disposició la pàgi-
na web de l’associació, on
podreu trobar més informa-
ció i on tindreu l’oportunitat
de deixar les vostres dades i
qualsevol element que ens
pugui ser d’utilitat per a l’ex-
posició de fotografies que
tenim previst d’organitzar.

La nostra adreça és
www.aeefmontbau.cat i el
nostre correu electrònic és
aeefmontbau@aeefmont-
bau.cat. També podeu tru-
car al telèfon 93 427 82 94 i
us farem arribar la corres-
ponent invitació.

Maria Teresa Rosell
Barcelona

Toca riure
@ Sembla que els progra-
mes nous que es fan per
ràdio i TV hagin de fer riure.
No hi ha més imaginació?
És necessària tanta broma?

M.B.
Barcelona

Carta del dia

Solucions ‘progres’
@ Fa uns dies es va aprovar al Congrés l’anomenada
llei d’igualtat. Totes les forces autoanomenades d’es-
querres van estar-ne molt cofoies, i fins i tot algun
col·lectiu feminista. Fins on arribarà l’estupidesa pro-
gre? Una llei que fixa quotes d’homes i dones en dife-
rents àmbits de la vida no ens fa iguals, ens fa dife-
rents, és discriminatòria per raons de sexe, un supòsit
que està expressament exclòs a l’article 14 de la Cons-
titució. Una de les principals raons (no l’única) per la
qual la dona pateix discriminació laboral és la baixa
maternal. Té un cost empresarial evident i resta possi-
bilitats de promoció. I la solució progre és imposar
aquesta promoció. Vigileu no acabin posant models
als consells de direcció, perquè la promoció continua-
rà sense funcionar fins que la llei no parli de progeni-
tors, amb les mateixes 16 setmanes de baixa, simultà-
nies o consecutives. Llavors el problema empresarial
anirà lligat a l’edat reproductora i no al sexe. Llavors
serem iguals davant la llei.

Daniel Vives i Casals
Barcelona

L’enquesta

A la web de l’AVUI
www.avui.cat

La pregunta
d’avui:
Qui creieu que serà el
candidat més votat a
la primera volta de
les presidencials
franceses?
● Nicolas Sarkozy
● Ségolène Royal
● François Bayrou
● J.M. Le Pen

setmana caldria que a cada
tren hi hagués un vigilant
amb porra, pistola i gos, ja
que de vegades fa por
viatjar-hi.
Per Josep Andreu

Data: 05/04/2007 08:14:13

Sí que hi ha risc, i un dels
fracassos de Renfe és que
ningú amb quatre dits de
seny vol anar en aquest
mitjà de transport per
caòtic. I si no, veieu l’èxit de
públic en la línia de Sant
Cugat a Barcelona.
Per Joan Grau

Data: 05/04/2007 09:23:31

Primer cal vigilar, controlar
i, si pot ésser, eliminar
aquestes bandes i no hi
haurà problemes als trens i
a altres llocs
Per Núria Olivas

Data: 05/04/2007 09:57:26

Tot depèn de l’hora en què
es viatgi. La meva filla
adolescent l’agafa cada dia

per anar a escola i no ho viu
com a perillós. A primer
hora del matí i a última de la
nit, el risc s’incrementa
considerablement.
Per Laura (Maresme)

Data: 05/04/2007 10:50:16

No es poden tenir les
estacions abandonades i els
trens sense cap vigilància ni
control de seguretat. A
Renfe només la preocupa
reduir despeses. Els trens
els hauria de gestionar la
Generalitat, i les estacions,
els Ajuntaments.
Per Ramon (Juneda)

Data: 05/04/2007 12:51:33

Mentre les lleis siguin tan
toves amb aquesta genteta,
hi ha perill de trobar-te’ls a
qualsevol lloc, i
evidentment els trens de
Renfe, sense cap vigilant en
tot el tren, és un lloc ideal
per a la seves actuacions i
per a la seva impunitat.
Per B.A.
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