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Cultura
i ocupació
@Voleu crear molts llocs
de treball directes i deri-
vats en el camp de la cultu-
ra? Voleu generar riquesa i
activitat econòmica? Apos-
teu per un cinema en català
que faci coses exportables i
que es dirigeixi a un públic
ampli? No voleu res d’això?
Doncs seguiu fent drames
localistes.

Joan Sallés
Salt

No al cementiri
nuclear
@Em sembla absolutament
increïble i fora de tota lògica
que un poble com Ascó
pugui decidir per tots els ca-
talans en un tema tan im-
portant i sensible com aco-
llir un cementiri nuclear.
Costa entendre com un
ajuntament no pot decidir
respecte als seus immi-
grants però sí respecte a un
cementiri nuclear. Segons
l’alcalde, és una aposta de
futur per al poble. Pensant
així, i posats a fer, podrien
acollir els residus químics o
tòxics de tot Europa. Segur
que suposaria un futur en-
cara millor per al poble i co-
marca. Cal aturar aquest
disbarat. No es pot acceptar
de cap manera que l’alcalde
d’Ascó decideixi en contra
de les resolucions del Parla-
ment de Catalunya, que s’hi
va oposar explícitament. En
cas contrari, ja poden anar
tancant el Parlament, si no
obliga ningú. Tots entenem

que els residus nuclears ne-
cessiten un magatzem, però
no forçosament a Catalunya
quan ja hi tenim tres cen-
trals nuclears. Segons les
enquestes, la majoria de ca-
talans rebutgen aquesta
instal·lació i, en tot cas,
deveu estar d’acord que és
una decisió de país que no
pot estar en mans d’un petit
consistori, com si es tractes
d’un magatzem de patates.

Jaume Fontcuberta
Barcelona

Ciclistes
en perill
@Aquests últims anys
s’han afegit noves obligaci-
ons als conductors de vehi-
cles, amb la intenció de mi-
llorar la seguretat vial. Al-
gunes d’aquestes mesures
són molt apropiades i altres
són almenys discutibles.
Per exemple, el fet d’obligar
a cordar-se el cinturó de se-
guretat en vies urbanes, on,
teòricament, no es pot cir-
cular a més de 50 km/h i en
molts carrers a 30 km/h.
L’objectiu de la carta és,
però, demanar una mesura
que crec més urgent. Els ci-
clistes corren molt perill.
Haurien d’anar amb petos o
elements sobreposats a la
roba de colors fosfores-
cents. Jo surto cada dia d’un
aparcament del carrer
Constitució a quarts de set
del matí. Els carrils bicicleta
semblen buits i de sobte
apareix un o una ciclista
que surt de la foscor. Quasi
sempre van vestits amb
roba fosca. Espero no haver

contribuït a fer que algú de
l’Ajuntament somiï a obli-
gar a adquirir armilles ho-
mologades. No era la meva
intenció.

Antoni Jané Galbete
Barcelona

‘I have a dream’
@ Sí, jo tinc un somni, que a
Catalunya puguem veure
per fi en català teatre musi-
cal, no espectacles musi-
cals. Veure El fantasma de
l’òpera, Cats, Evita, Miss

Saigon, Els miserables...
D’actors i actrius cantants
en tenim molts i molt bons:
Pep Anton Muñoz, Joan
Crossas, Montse Rius,
Laura Guiteras, Mercè Mar-
tínez, Constantino Romero,
Vicky Peña, Marina Pastor,
Roger Pera, Mone, Nina,
Cris Juanico.... ¿Us imagi-
neu per un moment els Ter-
nadiers d’Els miserables in-
terpretats per Constantino
Romero i Vicky Peña...?
Una passada! M’agradaria
molt despertar i veure al Tí-
voli Els miserables, al Coli-
seum El fantasma de
l’òpera. Tan difícil és?

Josep Casanovas Ribera
Berga

La publicitat
@Vaig llegir l’article de
Josep Maria Casasús de di-
lluns passat titulat La publi-
citat també és cultura. No se
m’havia acudit mai que la
publicitat fos cultura. Per
contrast vaig llegir un article
en un altre diari que renega-
va de la publicitat, especial-
ment a la televisió. L’autor
deia que moltes pel·lícules
no les mirava per no haver
d’aguantar la pila d’anuncis
que feien entremig. Jo sem-
pre he mirat dels anuncis la
seva part pràctica. He com-
prat algunes coses gràcies
als anuncis de la televisió
que m’han fet servei. No és
estrany que TVE pugui eme-
tre sense publicitat, però se-
gurament molts altres ca-
nals si ho fessin haurien de
plegar. Jo prefereixo un pro-
grama bo i una pel·lícula

bona amb anuncis, que no
pas un programa dolent o
una pel·lícula dolenta sense
anuncis. Prefereixo mirar la
televisió catalana amb
anuncis que la televisió es-
panyola sense anuncis.

Concepció Puig i Sanahuja
Terrassa

Malta
@Remenant en el porta-
monedes em va sortir una
moneda d’un euro de
Malta, encunyada l’any
2008. Malta, Estat mediter-
rani, de no gaire més de 315
quilòmetres quadrats i una
població d’uns 350.000 ha-
bitants, mestressa dels
seus destins i de les seves
finances. Si nosaltres
també volem regir els nos-
tres destins i les nostres fi-
nances, i assolir-ho civilit-
zadament, cal que usem les
nostres eines amb fermesa
i seny. Estem en any d’elec-
cions; ni un vot hauria
d’anar als partits forasters
o als seus escolanets que
volen dissimular la seva
condició entre nosaltres.
Aquesta és la via, junta-
ment amb les accions que
van duent-se a terme enca-
minades a poder exercir el
dret a decidir, que ens ha
de permetre, entre moltes
altres coses, tenir la nostra
moneda amb el nostre
escut i no amb l’efígie de la
persona que va imposar-
nos l’últim dictador que va
campar per la Península.

Elena Calvó
Barcelona

En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, s’INFORMA l’interessat que les dades de caràcter personal que facilita, i que resultin necessàries per a la formalització, gestió, execució i desenvolupament de l’activitat negocial de l’edició, arts
gràfiques, reproducció en suports gravats i les seves diverses activitats promocionals de la Corporació Catalana de Comunicació, S.L. (en endavant CCC), s’incorporaran a un fitxer automatitzat de titularitat i responsabilitat de CCC. En el moment en
què l’interessat envia les seves dades de caràcter personal a CCC, expressament AUTORITZA a utilitzar aquestes dades als efectes de les comunicacions que CCC porta a terme amb els seus subscriptors, clients i/o altres interessats per informar-los de
les seves activitats, notícies, promocions i esdeveniments, així com de qualsevol dels serveis i productes relacionats amb l’activitat negocial de CCC. L’interessat podrà exercir, respecte a les seves dades de caràcter personal, els drets d’accés, rectifica-
ció, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a Corporació Catalana de Comunicació, S.L. - Departament de Màrqueting (carrer Enric Granados, 84 - 08008 Barcelona) o al correu electrònic serveiallector@avui.com.

Lluís Bou
Periodista

El Parlament català ha votat
quatre vegades la reivindica-
ció d’una majoria catalana que
controli l’aeroport del Prat.
Però ni cas. José Luis Rodrí-
guez Zapatero ha cedit a la
pressió en sentit contrari
d’Aena i dels sindicats del sec-
tor, tan sols suggerida.
En el ple parlamentari de la
setmana passada els partits
catalans gairebé admetien en
públic la inutilitat de votar re-
solucions de les quals ningú
no fa cas. És un problema

gran que té a hores d’ara Ca-
talunya. Està en un atzucac
mostrant una feble capacitat
de fer palanca per aconseguir
més autogovern. Amb la re-
forma de l’Estatut es va dir
que aquest país enterrava el
peix al cove i s’encaminava
cap a un nou model de negoci-
ació de tu a tu amb l’Estat,
transparent. Però es va sobre-
valorar la capacitat real de
pressió catalana. La rigidesa
del govern central es va em-
mascarar amb el tarannà en-

lluernador d’aquell Zapatero.
Després ha resultat que no

han canviat a millor les coses
ni amb el nou Estatut ni amb
els 25 diputats del PSC i el go-
vern amic a la Moncloa. Si
evitem la propaganda, els re-
sultats són magres. Del tras-
pàs dels ports que va donar el
peix al cove s’ha passat al no
traspàs de l’aeroport i a una
transferència només parcial
de Renfe. Vam menysvalorar
l’Estat i ara ja portem 4 vota-
cions, 4, i fan l’orni.

Quatrevotacions,quatre

Opinió
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LA PREGUNTA D’AVUI:

L’enquesta

2Desapareixeràabansdeleseleccions

2Espresentaràaleseleccions

2Espresentaràaleseleccions i fracassarà

2Laporta iCarreteromuntaranunaltrepartit

¿Quines
conseqüències
tindrà
lacriside
Reagrupament?

QuèpassaràambReagrupament?
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Comenta l’article a
www.avui.cat/86336

Carta del dia

Gràcies, Generalitat
@Som d’aquest petit col·lectiu d’estudiants que volen
millorar la salut del català. Estem cursant un màster en
assessorament lingüístic en els mitjans audiovisuals a la
UAB i vam saber que l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca (AGAUR) oferia la possibilitat d’acon-
seguir una beca per a estudiants de “màsters universi-
taris impartits per les universitats catalanes, l’objectiu
dels quals sigui el foment i la difusió de la llengua catala-
na”. Fins aquí, tot perfecte. Vam anar a presentar tota la
documentació que es demanava per tal d’optar a la
beca. Un cop tancat el termini a finals de desembre,
se’ns va comunicar que en no ser, el nostre, un títol ofici-
al, sinó propi de la UAB, no hi podíem optar. Quina casu-
alitat, que no llegíssim enlloc que havia de ser un títol
oficial, i l’AGAUR ens ha confirmat que les bases per ac-
cedir a la beca eren confuses.

Hi ha cops de colze per part dels polítics per ocupar
com més espai millor als mitjans per parlar d’innombra-
bles avantatges referents a l’educació. Ara bé, a l’hora
d’actuar i demostrar aquesta suposada intenció, tot
queda en fum. Per què, si no és un màster oficial, no
podem optar a la beca de mil euros d’ajut? Quan algú ai-
xeca la veu i diu que, per exemple, el català de Televisió
de Catalunya cada vegada és més catanyol, tot són la-
mentacions. I ens preguntem: la Generalitat hi fa alguna
cosa? Qui pretenem que fomenti la llengua catalana? El
govern espanyol? I què fem els que volem aportar el
nostre gra de sorra pel català? Continuar estudiant i ve-
ient com la institució se’ns pixa a sobre i diu que plou.

E.Borreda,N.Pons iE.Ruiz
Barcelona


