
dificultats perquè Figueres
s’incorpori a una futura xarxa
de rodalies gironina i perjudi-
car de manera molt important
els altres municipis de l’Em-
pordà.

Cal fer notar que en comptes
de facilitar prioritàriament
l’accessibilitat a peu, en bici-
cleta i en autobús, tal com in-
diquen les directrius nacionals
de mobilitat, s’ha optat per un
emplaçament ferroviari, que
incrementarà la mobilitat en
vehicle privat, als voltants i a
l’interior de Figueres, i s’in-
compliran les normes que ens
han donat per garantir una mo-
bilitat sostenible.

Avui, encara estem a temps
d’enmendallo, encara podem
rectificar i acordar una correc-
ta solució de transport ferro-
viari per a Figueres i la seva
comarca, i per això demanem
a totes les institucions i autori-
tats que reflexionin i no persis-
teixin en l’error, així no serà
necessari que d’aquí a poc
temps un alcalde, conseller o
ministre, després de sostene-
llo, reconeguin que allunyar
l’estació de Figueres del centre
i dels seus usuaris majoritaris
(els que van a peu) va ser un
greu error històric. / LLUÍS CAR-

RASCO, membre de la junta directiva de

l’Associació per a la Promoció del Trans-

port Públic. Molins de Rei (Baix Llobre-

gat).

«Gran gala»
● Aquest és un programa que
RNE a Catalunya emet cada
diumenge de les 10 a les 12 de
la nit, des de fa molts anys,
que únicament parla d’òpera i
de tot el que en fa referència i

també una mica de sarsuela.
Tot l’equip del programa són
uns grans professionals, ja des
de la seva formació, per això
no és estrany que s’hagi man-
tingut durant tants anys.

El diumenge dia 12 d’octu-
bre, Margarita Lluch, directora
d’aquest programa, va fer una
entrevista al nou director del
Gran Teatre del Liceu, senyor
Joan Francesc Marco. En el
marc de l’entrevista dues notí-
cies em van cridar l’atenció: la
primera és que s’està estudiant
fer sarsuela al Liceu. Això es-
taria molt bé. Si Barcelona no
és capaç de tenir, com Madrid,
un teatre dedicat a la sarsuela
almenys que l’aficionat a

aquest genere pugui gaudir
una vegada a l’any d’unes dig-
nes representacions d’aquest
gènere.

L’altra és que, quan Marga-
rita Lluch li va preguntar si te-
nia previst fer-hi algunes mo-
dificacions, va contestar el ma-
teix que la senyora Rosa Cu-
llell quan va prendre possessió
del càrrec: que no serien gaires
perquè ja funcionava molt bé.
«Mi gozo, en un pozo» vaig
pensar, perquè això vol dir que
continuarem presenciant es-
pectacles indecents, grollers,
indecents, que voregen la por-
nografia, indignes d’un teatre
com el Liceu.

Fa la sensació que el càrrec

de director és honorific i el
que pren les decisions és el se-
nyor Matabosch i la seva jun-
ta. El Liceu s’ha polititzat
molt, ja no és el que era. / RA-

FEL BOIX. Vilassar de Mar (Maresme).

Els riscos dels greixos
hidrogenats o «trans»
● Actualment, hi ha una infi-
nitat de productes alimentaris
que contenen entre els seus in-
gredients greixos hidrogenats,
també anomenats greixos
transformats (trans), que són
aquells greixos vegetals solidi-
ficats de manera artificial, afe-
gint-los molècules d’hidrogen
i convertint-los de líquids a sò-

lids, per tal que els aliments
durin més, i també per abaratir
els costos de producció, però
són tan perjudicials per a la sa-
lut com els greixos animals, ja
que, tot i ser d’origen vegetal,
el cos els assimila com si es
tractessin de greixos saturats, i
fan augmentar el nivell de co-
lesterol de la sang.

Als Estats Units, concreta-
ment a la ciutat de Nova York,
des del mes de juliol passat es-
tà prohibit l’ús dels greixos
transformats. Quan es cons-
cienciaran en aquest país del
perill que representen els grei-
xos hidrogenats, i els prohibi-
ran? Fa temps que, cada cop
que vaig a comprar, miro a
l’etiqueta si un producte ali-
mentari en conté i, si és aquest
el cas, no l’adquireixo. Trobo
que encara hi ha una gran
manca d’informació sobre
aquest tema, i tot i que afortu-
nadament ja hi ha alguns fabri-
cants que especifiquen en l’eti-
queta dels seus productes que
no en contenen, ja seria hora
que la resta es conscienciessin
per tal d’eliminar gradualment
els greixos hidrogenats dels in-
gredients. / MARÍA JOSÉ LUQUE.

Barcelona.

Drames
● La ministra d’Habitatge,
Beatriz Corredor, creu que «no
és un drama» que els pisos
baixin de preu. És clar que no
és un drama. El drama és per a
aquells que van pagar els seus
pisos a uns preus desorbitats i
damunt els han pujat els tipus
d’interès. I per rematar-ho
queden sense feina. / JOSEP R.

REIG. Barcelona.
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l govern de José Luis Ro-
dríguez Zapatero ha sal-
vat el primer pressupost
d’aquesta legislatura al

Congrés dels Diputats amb el su-
port del PNB i el BNG, que van vo-
tar en contra de les cinc esmenes a
la totalitat presentades per la resta
de grups de l’oposició, i l’abstenció
d’un dels diputats d’UPN adscrits
al grup popular. D’aquesta manera,
les esmenes presentades pel PP,
CiU, ICV-IU, ERC, UPyD i CC
van obtenir un total de 170 vots a

E favor, 177 vots en contra (PSOE,
PNB i BNG) i una abstenció, el di-
putat d’UPN Carlos Salvador, fet
que va suposar la congelació de les
relacions del partit navarrès amb el
PP. D’aquesta manera, la proposta
del govern ha superat el primer trà-
mit parlamentari i continuarà el seu
curs en el si de la comissió d’Eco-
nomia i Hisenda, on es presentaran
les esmenes parcials al projecte.

Rodríguez Zapatero, que des del
primer dia va anunciar que pretenia
governar sense estar sotmès als na-

cionalismes, ha pogut tirar enda-
vant el pressupost gràcies al suport
dels nacionalismes històrics, ja que
va tenir el suport dels bascos, els
gallecs i els catalans del PSC, que
amb 25 escons és el grup de dipu-
tats catalans més nombrós al Con-
grés. CiU, que tradicionalment ha-
via donat suport al pressupost esta-
tal, s’hi va oposar amb els seus deu
diputats, de la mateixa manera que
ho va fer ERC amb tres i ICV amb
Joan Herrera. Caldrà veure si en el
debat de les esmenes parcials, els

25 diputats del PSC, que de mo-
ment han prioritzat la disciplina de
partit, faran algun gest a favor dels
interessos de Catalunya, tal com al-
guna vegada ha afirmat en conseller
Antoni Castells. També caldrà veu-
re si, a banda de salvar la cara a Ro-
dríguez Zapatero, aconsegueixen
contrapartides per a Catalunya, com
les que han obtingut bascos i ga-
llecs. La llei pressupostària és un
joc d’equilibris, i en aquest cas no
sabem si tots els catalans voldran
jugar els seus trumfos.

El joc del pressupost general de l’Estat


