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congrés del mòbil

Beneficis per a tots

Oriol Espuny Solani
Barcelona

Acollir el congrés de mòbils més im-
portant del món quan hi ha tantes 
ciutats candidates és la fortuna de 
l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona. 
Siguem bons i educats amfitrions. 
Pensem en l’amic cambrer, en el pa-
rent taxista o en la nòvia recepcio-
nista, als quals aquests dies la factu-
ració els somriurà. Als que no els va 
ni els ve això dels mòbils, però sí que 
hauran d’aguantar els seus inconve-
nients, els diria: «Siguem solidaris i 
pacients pels que sí que hi guanya-
ran aquests dies». Pensem que al cap-
davall, per poc que sigui, tots en sor-
tirem més beneficiats per ser la capi-
tal del mòbil que per ser la del joc i 
els casinos d’Europa.

iberiA

Al pitjor postor

Inés Alonso Arrese
Madrid

Cada dia els carrers de diferents 
ciutats es tenyeixen de marees ciu-
tadanes que protesten per la situ-
ació actual, mentre que els alts di-
rectius i els polítics deixen que Espa-
nya s’enfonsi. Ara li toca al turisme, 
que es veurà afectat pel cas d’Ibe-
ria. Els treballadors de l’aerolínia 
denuncien que la solució no és un 
ERO de més de 3.800 persones, sinó 
un pla de creixement que eviti la se-
va mort. ¿En què quedarà una part 
del teixit socioeconòmic d’aquest 
país si Iberia se segueix ensorrant 

per la nefasta gestió dels seus alts 
directius? ¿Per què s’entesten a 
eliminar rutes històriques i bàsi-
ques per a l’èxit de l’economia? 
Hem vist créixer l’aerolínia espa-
nyola igual que hem assistit a les 
victòries de la selecció de futbol o 
a les de Rafa Nadal. ¿S’imaginen 
perdre aquests esportistes d’elit 
perquè els seus directius han tirat 
la tovallola, han fet una mala ne-
gociació o s’han venut al millor  
–en aquest cas, al pitjor– postor, 
British Airways? 

TeleVisiÓ

Guerra d’audiència

David Lartuna González
Barcelona

Les dues grans cadenes generalis-
tes i líders d’audiència ens oferi-
ran pròximament el mateix xou. 
Em refereixo a Splash i Famosos al 
agua, d’Antena 3 i Tele 5, respecti-
vament. Un format original, que 
no s’ha vist mai en aquest país i 
que ha causat una gran enrenou 
en la xarxa i en diversos fòrums. 
No em sembla bé que les dues ca-
denes ofereixin exactament el ma-
teix format de programa. No en-
tro en debats de qui va tenir la idea 
de comprar-ne els drets o de por-
tar a terme el projecte. Només em 
pregunto què passa amb els tele-
espectadors als quals no els agra-
den aquest tipus de programes, ja 
que l’oferta perd varietat. És clar 
que el que ara hauria de preocu-
par les dues cadenes és el llança-
ment del programa, perquè la pri-
mera que l’estreni tindrà l’exclusi-
va d’aquest producte i crearà una 
fidelitat amb l’audiència, que veu-
rà el programa de la competència 

com una còpia. Senyors, una vega-
da més, la guerra per l’audiència 
està servida.

Ángel corellA

Uns peus d’or

Carolina Masjuan 
Barcelona

Peus d’or, entrenats per emocio-
nar, entusiasmar i transmetre l’es-
sència d’un art exigent en què a 
dalt de tot només hi arriben uns 
quants ballarins: els peus d’Ángel 
Corella (portada del Dominical del 
24 de febrer). Creditor dels premis 
més importants de la dansa inter-
nacional, fa anys que les estrelles 
de Hollywood li demanen autò-
grafs, però aquí continuem sense 
saber què significa per a Barcelona 
que aquest artista sigui el director 
del Barcelona Ballet. ¿S’adonen del 
que suposaria per al Liceu tenir el 
Barcelona Ballet d’Ángel Corella 
com a companyia associada, sobre-
tot ara que passa per tantes penú-
ries? Quan Corella i la seva troupe 
hi han actuat sempre s’ha penjat 
el cartell de complet. Els balletò-
mans del país, els nostres ballarins 
clàssics i els turistes estarien en-
cantats.

Fe d’errates

33 L’experta en recursos humans 
Montse Codinach, que apareix en 
el reportatge Es busca entusiasme, no 
currículum del Més Periódico de diu-
menge 24 de febrer, és directora de 
la consultora Global Human Con-
sultants i no de Global Human Ca-
pital Group, tal com s’assenyala 
per error en l’article.

cartalector@elperiodico.com
entretots.elperiodico.cat
       @EPentretots
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@danieldJmi  Rebre 
l’Oscar a la millor pel·lícula 
de mans de Jack Nicholson 

deu ser increïble, n’hi ha pocs de més 
grans per donar un premi així.

@letveg  Me n’alegro molt 
per Jennifer Lawrence, però 
m’hauria agradat que Nao-

mi Watts guanyés l’Oscar. 

@Taokushin  #quentin-
tarantino #anglee #argo  
Els Oscars amb més justícia 

que he vist, encara que preferia 
#joaquinphoenix #oscars2013.

@sandwichnola  Cap 
look destacable. Ja no  
queden estrelles com les 

d’abans. #Oscars2013

@alfonsomerlos  #Os-
cars2013. Una gala d’acord 
amb l’altura cinematogràfi-

ca dels treballs i no un certamen  
mitinguer de chikilicuatres com  
els #Goyas2013.

@rocioyomisma Si jo 
caic, la gent riu, si cau 
Lawrence, surten dos tios 

bons a ajudar-la i l’aplaudeixen.

trending topic

#Oscars2013
L’entrega dels guardons 
cinematogràfics va generar debat 
ahir entre els usuaris de Twitter,  
que van comentar tant els detalls 
de la gala com el vestuari de les 
estrelles i els premis concedits.

@Postureo_ Jo ja sabia 
que els Oscars aquest any 
estarien tan repartits fins i 

tot abans que es fessin les pel·lícules. 
Bon dia.

@crisda9delgado An-
ne Hathaway rep un meres-
cut premi. El seu paper  

a Los Miserables és increïble.

@bcnliz  Delectant-me 
amb les fotos de les festes 
post-Oscars. Jon Hamm, 

¿per què és tan guapo? Aquest home 
sempre va molt Don Draper.

@soy_Tuti Ja voldrien 
tenir un quart del talent i la 
bellesa d’ella...Adele: Os-

car 2013 per Skyfall performance.

@nocreoenelatomo 
De debò, ¿com pot ser  
una pel·lícula la millor de 

l’any si no té ni el millor director, ni els 
millors actors, ni gairebé res? #Os-
cars2013.

@Voldemortsir La chi-
ca en llamas havia d’endur-
se a casa l’estatueta. Enor-

me actriu Jennifer Lawrence. 

¿Mesures reals o més blindatge?
L legeixo que el president pro-

posa com a mesura contra la 
corrupció «no cessar de les 

seves funcions els polítics pre-
sumptament corruptes fins al mo-
ment de l’obertura del judici oral» 
i tinc la sensació que es tracta de 
blindar els possibles polítics cor-
ruptes del seu partit, a la vegada 
que els concedeix un marge raona-
ble per, tal com va fer el senyor Bár-
cenas sota l’empara del PP, portar 
a un paradís fiscal qualsevol fruit 
de les seves corrupteles i acollir-se 
a amnisties fiscals a mida. Crec que 
el senyor Artur Mas també confon 
l’àmbit privat amb el públic: en 

l’empresa privada, quan es tracta 
d’uns quants, cadascú que s’espavili 
amb el consell d’administració; pe-
rò en  l’àmbit públic, quan es tracta 
dels diners de tots els ciutadans, en 
lloc de la presumpció d’innocència 
hauria de contemplar-se la presump-
ció de culpabilitat. Quan una causa 
s’admet a tràmit en un jutjat i s’im-
puta algú, amb diligències policials 
prèvies, és perquè hi ha indicis sufi-
cients per sospitar que existeix un 
delicte. En aquell moment, és quan 
un gestor públic hauria de ser apar-
tat de la temptació de les prebendes 
continuades del seu càrrec. Només 
si finalitzada la instrucció i celebrat 

el posterior judici la sentència re-
sultés absolutòria, hauria de ser 
restituït en el seu càrrec i retribuci-
ons i pregonar públicament la seva 
innocència. Però si resultés culpa-
ble, hauria d’anar a la presó imme-
diatament, sense procediments 
posteriors i estratagemes diversos 
que eternitzen el procés i que gai-
rebé sempre fan que el corrupte 
quedi impune.

conxi lópez 

Funcionària a l’atur. 
Castellar del Vallès

#mésdemocrÀciA

Els casos de corrupció i la resposta dels polítics amb mesures 
contra aquesta xacra, lluny d’aplacar els ànims, han generat més 

desconfiança entre els ciutadans, que dissabte passat es van 
manifestar per una democràcia més justa.

Resposta social
C ada vegada som més els que 

pensem que la nostra socie-
tat està malalta. La marea 

ciutadana de dissabte passat va po-
sar el colofó a una resposta social 
contra tantes retallades socials i  per 
una democràcia més justa. Volem 
sortir de la crisi però no a costa dels 
més vulnerables. Volem que paguin 
els que en tenen més, que la banca 
assumeixi els seus riscos i no els re-
percuteixi sobre els seus clients. Da-
vant els impagaments puntuals de 
les hipoteques no poden desnonar 
els propietaris de bona fe, quan la 
banca ha estat l’única beneficiada 
dels diners de la UE i quan ha col-

locat accions preferents per fer cai-
xa. El sector financer espanyol és im-
presentable. Només la majoria de la 
població manté l’ètica i el sentit cí-
vic, encara que votés el PP en les úl-
times eleccions generals. La pobla-
ció es confessa defraudada, enga-
nyada, no amb accions preferents 
sinó amb un vot donat a corruptes i 
manipuladors. No queden senyors 
al Govern central.

maría de maría
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