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SEGURETAT VIÀRIA

L’Eix Diagonal

Josep San José del Val
Igualada

Solucionat el problema de l’alta si-
nistralitat amb el desdoblament de 
l’Eix Transversal, aquest ha passat a 
l’Eix Diagonal. El tram des de Sant 
Joan de Vilatorrada-Igualada fins a 
Vilafranca s’ha convertit en un pe-
rill per l’elevat trànsit, principal-
ment de camions de gran tonatge, 
que aprofiten aquest eix. Una altra 
carretera que torna a quedar peti-
ta al poc d’inaugurar-la (data de de-
sembre del 2011). ¿Per què l’Eix Di-
agonal es va fer autovia només en 
el tram de Vilafranca-Vilanova i la 
Geltrú i no en tot el seu trajecte? 
Una altra vegada estarem anys pa-
tint desgràcies que es podrien haver 
estalviat amb una bona planificació. 
Com va passar amb l’Eix Transver-
sal, no es desdoblarà fins que no ar-
ribin les mobilitzacions i les notícies 
tristes de famílies destrossades per 
la pèrdua d’un familiar.

Examen de conduir

Manuel Barberà
Reus

Fa més de 40 anys que condueixo di-
àriament en tota mena de vehicles i 
vies, i amb més de dotze milions de 
quilòmetres a la meva esquena no-
més he de lamentar un accident en 
autopista per una rebentada en una 
roda del darrere, sense més conse-
qüències que una volta de campana. 
Llegeixo que a partir d’ara als alum-
nes que es vulguin treure el carnet 
de conduir se’ls demanarà en l’exa-
men que sàpiguen orientar-se i de-
talls com ara que coneguin diferents 
dispositius del vehicle. És ridícul i 
només es tracta de ganes de compli-
car més l’examen, ja que cada mar-

ca i model de vehicles té els disposi-
tius en llocs diferents. El que sí que 
haurien de fer és ensenyar a tenir 
responsabilitat amb un volant a 
les mans. No es tracta de moure les 
mans i els peus per conduir, es trac-
ta de saber on, quan i com s’han 
de moure, perquè hi ha carreteres 
on es pot circular perfectament a 
100 o més, i altres en què 50 és una 
velocitat excessiva. Hem de ser els 
conductors els que sapiguem en 
cada moment com controlar el ve-
hicle amb prudència, responsabi-
litat i respecte als altres. Per això 
veig acceptable que es pugui cir-
cular a 140 a les autopistes, encara 
que em temo que en realitat el que 
es busca és augmentar els ingres-
sos de les concessionàries. 

ISRAEL

Intolerable El Al

Nicolás Márquez
Montcada i Reixac

El 10 de novembre, la meva filla i 
un acompanyant van comprar dos 
bitllets per viatjar a Israel amb la 
companyia israeliana El Al. Quan 
van anar a facturar l’equipatge, 
dos empleats d’aquesta compa-
nyia els van sotmetre a un verda-
der interrogatori de gairebé mit-
ja hora, per separat, en què els van 
fer preguntes de tipus personal. 
Només per posar un exemple, van 
haver de respondre fins a en quina 
universitat havien estudiat, Des-
prés van intentar interrogar-nos a 
la meva dona i a mi, que no viatjà-
vem. Com que ens hi vam negar i 
les respostes de la meva filla no els 
van satisfer, els van portar a una 
cambra de seguretat, on va prosse-
guir l’interrogatori. Després, ja en 
presència dels Mossos d’Esquadra, 
els van escorcollar la roba, i des-
prés, ja sense els mossos, els van re-
gistrar els equipatges, els van obli-
gar a connectar els mòbils i portà-

tils i van accedir a les seves dades 
personals. Després de tres hores de 
calvari, els van deixar embarcar, 
això sí, acompanyats per un escor-
ta en tot moment. Tot va passar al 
Prat amb total impunitat, amb to-
tal indefensió, sense ningú que de-
fensés els nostres drets bàsics.

TELEVISIÓ

Horaris tardans

Gustavo Adolfo Mañas
L’Hospitalet

Els responsables de les televisions 
haurien de preguntar als televi-
dents si estan contents amb els ho-
raris de la programació prime time.  
A mi em resulta vergonyós que els 
programes, pel·lícules i sèries es-
tiguin programats a partir de les 
22.30 hores. Deuen ser horaris es-
pecials per a aturats, perquè dub-
to molt que persones que hagin de 
matinar a les sis del matí o hagin 
d’aixecar-se cada dia a les set vegin 
alguna cosa en la televisió que co-
menci a partir de les 22.30 hores i 
acabi vés a saber quan. 

BARCELONA

Gossos per la vorera

Antonio B. Pérez Chuecos
Barcelona

Fa poc, un gos que anava a la car-
rera per la vorera em va donar un 
fort cop a la cama. El seu propieta-
ri, un energumen, en lloc de dis-
culpar-se ens va insultar a la meva 
dona i a mi i va amenaçar d’agre-
dir-me. Com a resultat, tinc la ca-
ma immobilitzada. Entre mo-
tos, bicis i gossos, les voreres cada 
dia són més perilloses per als via-
nants. No entenc per què l’Ajunta-
ment permet que els gossos no va-
gin lligats.
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Envieu-nos una carta sobre els casos 
de corrupció que abunden entre la clas-
se política espanyola i catalana. ¿Opi-
neu que la corrupció és generalitzada? 
¿Quines mesures legals proposeu per 
frenar-la? ¿Considereu que s’ha arribat 
a un punt en què la societat ja no és tole-
rant amb aquesta xacra? Envieu la vos-
tra carta a entretots@elperiodico.com.

en comunitat entretots@elperiodico.com

Digueu-nos què 
opineu sobre 
la corrupció

De Montjuïc al Somorrostro
Llegeixo amb satisfacció a EL 

PERIÓDICO el programa pre-
vist per rendir homenatge a 

la nostra gran bailaora internacio-
nal, Carmen Amaya. El programa, 
que s’engloba dins del denominat 
Any Carmen Amaya, és interessantís-
sim i compleix àmpliament amb 
l’objectiu de recordar el 50è ani-
versari de la seva mort amb exposi-
cions, espectacles, documentals i 
un llibre.  Aprofitant aquesta efe-
mèride, voldria recordar que a la 
muntanya de Montjuïc, al parc de 
Joan Brossa, s’alça una magnífica 
estàtua de la bailaora. És una pena 
que l’escultura passi desapercebu-

da per a la gran majoria dels visi-
tants, ja que es troba en un parterre 
parcialment cobert per arbres. Real-
ment em sembla una pena que l’es-
tàtua que rendeix homenatge a la 
bailaora no llueixi més, malgrat tro-
bar-se en un lloc que és molt freqüen-
tat tant per turistes com per barcelo-
nins.
 És per això que proposo des d’a-
questes línies que, aprofitant el reco-
neixement generalitzat a la figura de 
la bailaora que porta a la celebració 
de l’Any Carmen Amaya, es traslla-
di l’estàtua a la platja del Somorros-
tro, que al capdavall és on Carmen 
Amaya va viure. D’aquesta manera, 

es faria justícia amb aquesta loca-
lització tant a la memòria de Car-
men Amaya com a la mateixa es-
tàtua, que és una verdadera obra 
d’art. I és que l’obra que ara passa 
inadvertida a Montjuïc reflecteix 
de manera molt fidel la gràcia que 
posseïa la gran artista: nervi, con-
centració i geni en una meravella 
d’estàtua que és el reflex perfecte 
de la gitana més universal.

Felipe Barnes

Jubilat.
Barcelona

HOMENATGE A CARMEN AMAYA

Ajuda per menjar
La Creu Roja ha iniciat una 

campanya internacional de 
captació de fons a través d’in-

ternet per aconseguir beques de 
menjador per a les escoles de 
Catalunya. Em produeix una gran 
tristesa aquest panorama, quan 
amb prou feines fa uns anys 
Catalunya era una comunitat pròs-
pera, motor econòmic de les altres. 
Enorme és la responsabilitat que te-
nen els governants corruptes que, 
moguts per l’avarícia i l’egoisme 
personal, han comès el terrible de-
licte de deixar sense feina milers de 
ciutadans, provocant el tancament 
de nombroses empreses. Es tracta 

d’una sèrie de delictes que no hauri-
en de quedar impunes perquè els 
ciutadans, tan castigats i abatuts 
com ens trobem, puguem creure en 
la justícia. La justícia, que precisa-
ment és representada per una dona 
amb els ulls embenats, símbol de la 
imparcialitat. És a dir: que la llei és 
igual per a tothom i que la seva in-
fracció comporta la mateixa pena 
per a tothom, sigui qui sigui.

CAMPANYA DE LA CREU ROJA

Lourdes Camps

Barcelona

Vehicles aparcats al 
monestir de Pedralbes
Em sembla que és una verdadera llàstima que en un lloc tan destacat pels turis-
tes que visiten Barcelona com és el monestir de Pedralbes, no es puguin fer fotos  
completes per culpa dels cotxes estacionats al recinte, entre vuit i dotze. Resulta 
encara més xocant perquè a escassos 50 metres del monestir hi ha espai per a 
això. Salvador Moll. Barcelona
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