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CORREU ELECTRÒNICCORREU FAX

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos amb les persones i les insti-
tucions, amb un màxim de 15 línies que podran ser extrac-
tades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Dema-
nem comprensió, i que acceptin que no podem mantenir
correspondència o contacte telefònic sobre les cartes. Hi ha
de constar: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon.

QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al
diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Es
poden adreçar al CIC quan considerin que s’han vulnerat els
principis recollits en el Codi Deontològic. Els requisits de
presentació de la queixa els trobaran a la web del CIC
(www.periodistes.org/cic) o bé informant-se directament al
telèfon 93.317.19.20.

En essència
33 El 4 de juliol passat hi va haver
un accident al xamfrà d’Ausiàs
March amb Bruc, al voltant de les
16.30 hores, entre un Hyundai Lan-
tra familiar blau i un camió de re-
partiment vermell amb unes lones
d’Estrella Damm. Qui ho veiés, que
truqui al 687.846.525.
Carles Solé Freixa 8 Barcelona

33 El Ministeri de Defensa vol com-
prar helicòpters per valor de 1.400
milions d’euros. ¿Per defensar els
nostres boscos del foc? No. ¿Per sal-
var la vida dels immigrants que van
en pastera? No. Són helicòpters
d’atac Tigre. ¿A quin progrés aspiren
a Madrid?
Núria Massana 8 Manresa

33 Al barri de les Planes no tenim
els mateixos drets que els altres
veïns de Sant Cugat quant al mante-
niment i neteja del barri. Les papere-
res i la pista del poliesportiu de les
Planes estan en mal estat i no s’han
netejat durant tot el mes d’agost.
J. M. Mengual 8 Sant Cugat del V.

Cartes Teatre a Castelldefels

F
a més de dos anys, l’ara alcalde de Castelldefels no
només prometia un nou teatre auditori per a la
ciutat, sinó que ja el donava com a aprovat. Amb
aquesta nova instal.lació, Castelldefels passaria a

cobrir una necessitat cultural històrica, de la qual ja disfru-
ten altres poblacions de menys entitat. Val a dir que, fins
ara, no hi ha res de res. A més d’altres promeses incompler-
tes, Castelldefels continua amb les seves deficiències, gene-
rades pel seu creixement desmesurat i per una falta de pla-
nificació municipal proverbial. En conseqüència, la bru-
tícia dels carrers continua sent vergonyosa, la inseguretat
ciutadana creix i no hi ha places escolars suficients. L’única
cosa que se li ha acudit a l’equip municipal de govern el
2005 ha estat augmentar l’IBI un 17%. ¿S’incrementaran en
aquest mateix percentatge els serveis? Segur que no. La cul-
tura haurà d’esperar.
David Castro Calero 8 Castelldefels

Emili Amat: ¿On es poden tro-
bar llibres de faules
publicats en àrab?

Respon:
Núria Altarriba. Biblioteca
Nacional de Catalunya.

Es poden trobar llibres infantils
en llengua àrab en algunes biblio-
teques públiques, com la de Sant
Pau i la Santa Creu, a Ciutat Vella
(Barcelona). Al mercat trobem edi-
torials que han publicat contes
populars en àrab, com La Galera i
Ediciones PAU, entre altres, que
es poden encarregar en llibreries.
La Casa del Llibre Àrab, especialit-
zada en llibres en aquesta llen-
gua, també disposa de contes in-
fantils.H
Pot efectuar la seva pregunta al PERIÓDICO per carta,
telèfon (93.484.65.64), fax (93.484.65.13) o a través del
correu electrònic (agenda@elperiodico.com).

Pregunta el lector

SOCIETAT

Festes alternatives
Bernat Costa Reimondez
Barcelona

Sóc veí de la plaça de Sants i durant
aquesta última festa major he vist
amb indignació que l’ajuntament
donava permís i coorganitzava (se-
gons el cartell publicitari) un festival
anomenat Reggae Sants System, que
va durar fins a altes hores de la mati-
nada i que es va allargar encara més
perquè els bonguers es van quedar
fent xivarri fins a molt tard. Aquest
festival no tenia res a veure amb la
festa major alternativa de Sants, que
va respectar els horaris amb tota ri-
gorositat. ¿Per què l’ajuntament po-
sa tantes pegues a la celebració
d’unes festes com les alternatives,
que organitzen més de 200 persones
del barri, i en canvi organitza un fes-
tival de reggae que no respecta els
horaris?

Multes al tramvia
David Aguilera Ferragut
Calella

El mes de maig passat la meva pare-
lla i jo vam pujar a un tramvia de la
línia Trambesòs. Ella disposava
d’una targeta T-Jove, vàlida durant
tres mesos. Quan estàvem a punt
d’arribar a la nostra destinació, un
dels revisors va acusar la meva nòvia
de validar el bitllet al veure pujar
l’interventor al vagó, i li va posar
una multa de 40 euros. Indignats
pel que havia passat, vam demanar
un imprès a l’estació de Catalunya
on figuressin els últims viatges mar-

cats amb aquell bo, i on es podia
constatar que el viatge ja estava vali-
dat a l’hora de la multa. No obstant,
ha rebut una carta de la Generalitat
de Catalunya en la qual se l’insta a
pagar 150 euros de multa. ¿Són fre-
qüents aquests actes de prevaricació
tan flagrants?

‘Si us plau’ i ‘gràcies’
Sandra Carreras
La Bisbal d’Empordà

Vaig llegir un text de Matthew Tree
al Quadern d’estiu sobre el diferent
tracte cap als cambrers al Regne
Unit i aquí. Allà tot es demana per fa-
vor i es donen sempre les gràcies.
Aquí ja pots donar tu les gràcies si
algun client et demana les coses
amb un mínim d’educació. Treballo
en un bar de poble, on sempre va la
mateixa gent a la mateixa hora. La
majoria ni es pregunten com em dic
i es dirigeixen a mi amb un seguit
de noms força despectius. I ai de tu
que no coneguis tots els gustos dels
clients i que triguis una mica a ser-
vir-los. Tothom es creu l’única perso-
na del bar i tothom ha arribat el pri-
mer. No parlo de propines, simple-
ment m’agradaria que em digues-
sin «Bon dia, Sandra, un cafè amb
llet, si us plau», i tot seguit un «grà-
cies», si les coses estan ben fetes.
Només demano respecte.

Autocaravanes a BCN
J. Antoni López Muñoz
Barcelona

Una autocaravana no embruta si
s’utilitza bé i, per tant, si bé s’hauria
d’organitzar la seva presència en
una ciutat com Barcelona, no es pot
impedir el seu aparcament, com
tampoc es pot evitar el dels camions
i furgonetes. Cal distingir entre
aparcar i pernoctar. És això últim el
que s’hauria de normalitzar, habili-
tant espais a preus adequats i amb
els serveis adients. Els preus que es
cobren a l’aparcament del Fòrum
(17 euros per nit) no són socials, sinó
que s’acosten als d’un càmping,
però amb menys serveis. És curiós

que l’ajuntament persegueixi les
autocaravanes però permeti l’ober-
tura d’un sex shop a qualsevol zona o
totes les bretolades que hem vist fa
unes setmanes a Gràcia. ¿Que potser
volen evitar les autocaravanes per
omplir els hotels? Pensin que tot-
hom, de manera civilitzada, té dret
a escollir com viatja.

POLÍTICA

Quasi del tot europeus
Pedro L. Boix Castarlenas
Barcelona

No estic d’acord amb Jaume Solà, di-
rector de l’Agència Catalana de
l’Aigua, quan diu, a l’entrevista pu-
blicada el 27 d’agost passat a EL PE-
RIÓDICO, que «l’única manera serio-
sa d’estalviar aigua en tots els sec-
tors és que sigui més cara. Paguem
la meitat o menys del que es paga a
Europa». Per aquesta mateixa regla
de tres, la persona que visités més el
metge hauria de pagar més per po-
der abaixar el consum de medica-
ments. Sempre que hem de pagar
per qualsevol servei ens comparem

amb Europa, però, ¿ens hem parat
mai a comparar els salaris i els im-
postos que els europeus paguen a
canvi de totes les millores que tenen
i les quals nosaltres no arribarem a
tenir mai.

TRÀNSIT

Argumentar la veritat
Carles Gesa Valls
Cardedeu

He llegit algunes cartes sobre multes
que l’Ajuntament de Barcelona ha
imposat per infraccions no comeses.
El 21 d’octubre passat vaig rebre
una notificació d’una multa. No era
correcta. Vaig contestar a l’escrit
amb arguments reals i clarificadors,
demanant l’anul.lació de la sanció.
El 22 de novembre vaig rebre la noti-
ficació de resolució que acabava
dient que la sanció quedava anul.la-
da i que arxivaven les actuacions
practicades. No vaig a favor ni en
contra de ningú, però penso que les
institucions solen fer cas de la veri-
tat si aquesta és argumentada cohe-
rentment.


