
transport urbà.
• Per poder oferir determi- Per poder oferir determi-

nats serveis especials no po-
dem treure autobusos de les lí-
nies i deixar els usuaris al car-
rer. Des de CiU apostem per la
qualitat del servei i posarem fi
a aquestes pràctiques.

• A la línia 30 hi ha destinat A la línia 30 hi ha destinat
un vehicle petit que comporta
molèsties als usuaris pels pro-
blemes de capacitat del mateix;
CiU ho solucionarà.

• Per tal d’incentivar l’ús del Per tal d’incentivar l’ús del
transport públic, crearem més
modalitats d’abonament. Per
tal de premiar-ne l’ús freqüent,
posarem fi a la caducitat de la
Targeta T-10 i es podrà fer cor-
respondència gratuïta entre la
línia 10 i la 11.

CiU pren nota de les anoma-
lies, escolta els ciutadans i, si
ens fan confiança, el 27 de
maig, dinamitzarem el trans-
port públic de Reus, de forma
quantitativa, per avançar en
l’àmbit qualitatiu, perquè nos-
altres pensem en les persones.
/ NOEMÍ LLAURADÓ, numero 10 a les

llistes de CiU a Reus (Baix Camp).

Per què foradem el
Mercadal de Reus?
� Dies enrere van posar a cada
cantó de la plaça del Mercadal,
uns senyals de prohibir esta-
cionar vehicles, clavats cadas-
cun a terra amb tres claus, ca-
bots o com es digui. Ara han
posat vint-i-una torretes ge-
gants amb magnolieres i gera-
nis de pensament, i per tal que
els operaris no s’equivoquin
quan les col·loquin, han senya-
litzat el lloc amb dos claus o
cabots o com es diguin. O si-
gui, seixanta-tres forats al terra

del Mercadal absolutament
gratuïts. Era necessari?

Una plaça tan maca que te-
nim! I per cert, què hi fan les
magnolieres al Mercadal? / MA-

RIA PALLACH. Reus (Baix Camp).

El jovent
� He llegit la notícia que els
adolescents busquen on diver-
tir-se i que la falta de punts de
reunió augmenta el risc de
conductes antisocials. Voldria
manifestar que no crec que
aquest problema es degui a la
falta de llocs on reunir-se.

Un breu record de la nostra
pròpia infantesa: quantes per-
sones que avui són madures,

responsables, treballadores, di-
vertides i que estan bé amb si
mateixes i els altres van tenir
un espai més gran que el pas-
sadís de casa seva per jugar,
divertir-se i córrer?

El problema del jovent pot
ser l’excés de comoditats que
tenen i no valoren, ja que els
sembla que la vida els deu tot.
L’escassa autoritat dels pares i
l’excés de permissivitat. El poc
esforç que posen en l’únic que
se’ls pot exigir: l’estudi o que
mantinguin unes normes de
convivència. Els que als dotze
anys ja estan involucrats en el
sexe quan podrien ésser molt
més feliços gaudint amb els
jocs propis de la seva edat.

L’ús abusiu d’internet, mante-
nint diàlegs amb dubtosos
amics, en lloc de dedicar-lo a
fer un esport o passejar pels
camps. Les despeses desorbita-
des d’uns diners que no tenen
ni idea del que costa guanyar-
los. La impresentable televisió
que tenim, gestionada per
adults, que sols ho són de nom,
ja que pel que creen, demos-
tren amb freqüència un gran
buit interior. I pot ser que el
factor més greu sigui que al-
guns pares ens oblidem que la
canalla no és una decoració de
la casa o algú que ens molesta
quan volem descansar. Hem de
ser conscients que necessiten
parlar i jugar amb nosaltres

quan són més petits, i que hem
d’estar accessibles en cada
època de la seva vida. No tan
sols quan han crescut i estan
desorientats, que de vegades és
quan reaccionem i arribem
tard. / PILAR CRESPO. Tarragona.

Amb una sola frase
� Flac favor està fent Mariano
Rajoy a CiU, els darrers dies
de campanya, manifestant pú-
blicament que tornen a comp-
tar amb ells. Una de dues, o re-
alment han pactat alguna cosa
de cara a les generals, o si no
és que els populars s’han begut
l’enteniment. El PP certament
només pot pactar amb els con-
vergents vist com està el pano-
rama en política general, però
els intents de moderació mos-
trats per Duran Lleida en les
darrers campanyes i l’intent,
sincer o no, de Xavier Trias de
ser socialdemòcrata queden
com paper mullat amb només
una frase de Rajoy. / PILAR TA-

TARET. Granollers (Vallès Oriental).

La política i les seves
misèries
� En plena campanya electo-
ral, el ciutadà comença a rece-
lar dels missatges dels candi-
dats que prometen i també de
com alguns segueixen preferint
la punyalada a traïció que afec-
ta la intimitat personal de l’ad-
versari, per carregar-se’l sense
cap respecte per l’ètica ni per
l’estètica. Tota una estratègia
del cop baix, que és una tradi-
ció ja molt arrelada en certa
classe de polítics: els misera-
bles. I res a veure amb els de
Víctor Hugo, és clar. / / JORDI

S. BERENGUER. Barcelona.

editorial

ls irlandesos van celebrar
ahir unes eleccions gene-
rals els resultats definiti-
us de les quals se sabran

avui a causa del complicat sistema
electoral. Els últims 75 anys Irlanda
ha estat governada pel centredreta
del Fianna Fail, els deu últims lide-
rat per Bertie Ahern, l’actual primer
ministre i favorit de les eleccions.
En el seu haver hi ha dos fets molt
importants. Un és haver contribuït,
juntament amb el primer ministre
britànic, Tony Blair, a la pacificació

E d’Irlanda del Nord. L’altre, un èxit
econòmic sense precedents que ha
convertit un país bàsicament agrí-
cola en un centre europeu d’alta
tecnologia i que l’ha fet sortir de les
posicions de cua de la UE. Tot i ai-
xò el Fianna Fail haurà de superar
primer el Fine Gael, l’etern segon
partit, i buscar un soci per aconse-
guir tenir una sòlida majoria en el
Dail Eireann, el Parlament irlandès.
Els irlandesos han canviat el seu
país i avui se sabrà si també han de-
cidit canviar el seu govern.

La nova Irlanda

la punxa d’en jap | JOAN ANTONI POCH
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l Festival d’Estiu de Tar-
ragona (FET) obrirà el
29 de juny una nova edi-
ció, amb una estrena ab-

soluta (el Conte d’hivern que diri-
girà Ferran Madico) i dues estre-
nes a Catalunya (el concert a qua-
tre mans de Bebo i Chucho Valdés
i el nou muntatge teatral de Calix-
to Bieito), a més de moltes altres
propostes musicals i teatrals de
primer nivell que consoliden a la
ciutat un model de festival digne i
a l’altura dels millors certàmens

E culturals de Catalunya. El FET té,
a més, el caràcter de «festival de
festivals», tal com diuen els orga-
nitzadors –l’àrea de Cultura del
consistori tarragoní–, ja que sota
aquestes sigles s’hi aixopluguen
altres cicles (de música, dansa, de
contacontes o d’espectacles al car-
rer), sovint organitzats per entitats
no municipals. Una menció a part
mereix el Kesse - Músiques del
Món i Noves Tendències, que s’ha
convertit en una cita ineludible per
a les nits d’estiu a Tarragona.

Festival de festivals




