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se tendrá que plantear que al-
gunos clientes prefieren una aten-
ción rápida que unos mayores
intereses.

PEDRO MORANTE
Elche

m Encara més turistes
m L’Ajuntament de Barcelona
ha fet pública recentment una en-
questa on s’assegura que més del
95% dels barcelonins està a favor
de la vinguda de més turistes a la
ciutat i té una imatge favorable
d’aquest sector. La poca credibili-
tat d’aquestes dades es fa palesa
si hom té present les queixes que
genera l’arribada massiva de tu-
ristes i la poca qualitat d’aquests,
ben palesa al centre de Barcelo-
na, així com lesmolèsties que oca-
sionen a veïns i barcelonins.
A Barcelona s’està apostant

des de ja fa massa temps per un
sobredimesionament del sector
turístic, que està comportant una
pèrdua d’identitat i una desperso-
nalització de la nostra ciutat.
Malauradament, la nostra ciu-

tat, i el mateix la resta del país, fa
temps queha apostat per lamedi-
ocritat i el diner fàcil que repre-
senta el recurs de la vingudamas-
siva de turistes (exemplificat en
fracassos com el projecteEurove-
gas) sense importar si això com-
porta el preu de la massificació i
de pèrdua de qualitat de vida, la
conversió de Barcelona en un
parc temàtic turístic o la destruc-
ció del nostre sobreurbanitzat li-
toral. Parlem molt d’impulsar
l’economia productiva i de ser la
futura Holanda del sud d’Euro-
pa, però resulta que, a l’hora de la
veritat, el nostre model s’assem-
bla cada vegadamés al de les illes
Balears o Benidorm.

TOMÀS GIMPERA
Barcelona

m El bisbe Óscar Romero
m El bisbe del Salvador Óscar
Romero va ser assassinat el 1980.
Compromès públicament amb
els pobres. Veu contra la repres-
sió exercida pels governs i l’exèr-
cit contra el poble salvadorenc.
Lluitador amb la paraula contra
les causes de la pobresa, les for-
mes de violència com l’exclusió
social i els assassinats a campe-
rols i sacerdots. Provocador en la
dialèctica i amb pas ferm cap a la
llibertat de la dignitat humana.
No sense por, però sent cons-

cient que les causes justes apro-
pen més a Déu, incomodava els
immobilistes creients i els inter-
pel·lava perquè veiessin en els
ulls dels desvalguts el sentit i el

compromís de l’Església. Abans
demorir va expressar que “coma
cristià no crec en la mort sense
resurrecció. Si em maten ressus-
citaré en el poble salvadorenc”.
El sant pare Francesc ha obert de
nou la seva beatificació. Un acte
que omple de vitalitat i sentit la
nova Església.

B. VILLARONGA I GRÍFUL
Pineda de Mar

m El sector cultural
m Desde el 1 de septiembre del
año pasado, el IVA subió 3 pun-
tos en carácter general y 13 en
carácter cultural, es decir del 8%
al 21%. Estamos hablando de un
cambio drástico y notorio en el
sector.
La idea de esta subida de im-

puestos tenía el fin de recaudar
más fondos pero realmente el re-

sultado ha sido totalmente el
contrario: muchas salas de con-
ciertos, teatros, cines, etcétera,
no han tenido más remedio que
cerrar por el importante bajón de
beneficios.
El precio de las entradas ha

tenido que subirse forzosamente
impidiendo así el fácil acceso de
la gente interesada a la cultura.
¿Adónde pretendemos llegar?

Con todas estasmedidas sólo con-
seguimos marginar el sector cul-
tural poco a poco.

MARC GIMÉNEZ MIÑAMBRES
L’Hospitalet de Llobregat

m ‘L’estranger’
m He anat al Teatre Lliure de
Gràcia a veure L’estranger.
Mentre hi era, gaudint de l’espec-
tacle, m’he adonat que el destí
m’havia atorgat el privilegi de
veure una posada en escena del
llibre d’Albert Camus extraordi-
nària. Una magnífica representa-
ció duta a escena per tan sols dos
actors: Ferran Carvajal i Fran-
cesc Orella, que es passen una
hora i mitja, cara a cara, sobre
l’escenari. Posada en escena, mú-
sica, diàlegs... Cada detall es
complementa en una perfecta
harmonia.
Totes aquelles persones que

aprecien els textos de Camus, i
en especial L’estranger, no hau-
rien de perdre’s aquesta singular,
però fidel, representació. Veure
aquesta peça teatral no deixarà
indiferent ningú. Només em que-
da dir un gran bravo!

ESPERANÇA HEREDIA
Molins de Rei

m Gracias, Bàscara
m Gracias a Bàscara se ha podi-
do resolver, en parte, la seguri-
dad en la N-II que transcurre por
la provincia de Girona. La N-II,
la carretera de la vergüenza, se
ha librado del tránsito de camio-
nes por esta deficiente vía. Todo
el pueblo de Bàscara –con su al-
calde Lluís Lloret y la plataforma
ProuCamions a l’N-II– ha conse-
guido con 80 días de acciones lo
que no han conseguido durante
años nuestros representantes del
PP y PSOE en los diferentes go-
biernos del Estado.
Fomento continúa con el aban-

dono de la N-II. Todos los go-
biernos del Estado son culpables
de los heridos y muertos ocasio-
nados por el largo abandono de
esta ruta. Gracias al pueblo de
Bàscara se ha logrado eliminar el
paso de camiones, un elemento
más de la gran peligrosidad de
esta N-II.

JOSEP M. NOGUERA ALMEDA
Barcelona

m Va ser a mitjans dels anys noranta quan
TVE, primer, i TV3, un any després, van dei-
xar d’emetre els seus informatius del vespre
a les 20.30 h. Fins aleshores, el prime time
començava a les 21.00 h, cosa que permetia
arribar a quarts de dotze de la nit havent-se
informat, vist una pel·lícula, algun altre pro-
grama i a dormir.

A Alemanya, on visc, aconsegueixo dis-
treure’m davant de la televisió al vespre, i
anar a dormir força abans de la mitjanit,
puix l’endemà cal matinar.

A l’Estat espanyol la gent matina com a
qualsevol altre lloc, ni més ni menys, però és
obligat, en canvi, anar-se’n a dormir tard si li
ve de gust veure una simple pel·lícula que
difícilment acaba abans d’estrenar el nou dia.
Als nostres polítics els manquen moltes habi-
litats, a la vista està la situació en què es tro-
ba el país, que no és per casualitat. També
els manca, fins ara, la capacitat de veure que

si Espanya és l’Estat del món amb els horaris
menys racionals –i això no és només una
frase contundent– potser és perquè alguna
cosa, alguna més, es fa manifestament mala-
ment.

Les televisions públiques, TV3 i TVE, hau-
rien de posar un granet de sorra en la cons-
trucció d’un país una mica millor, progra-
mant a partir de la nova temporada el Teleno-
tícies vespre a les 20.30 h, si no abans, com
passa a tot Europa –a França, Itàlia i
Portugal els emeten a les 20 h–. I també,
reduint-ne la durada, que per a informació
contínua ja tenen els seus canals especialit-
zats de 24 hores.

Això no farà baixar el nombre d’aturats,
en sóc molt conscient, però serà un pas enda-
vant cap a una certa racionalitat en un país
ja prou tocat. No és poca cosa.

FERRAN PORTA
Berlín

E L L E C T O R E X P O S A

Kap

Anar adormird’hora

Podeu enviar les vostres cartes a cartes@lavanguardia.cat. La Vanguardia agra-
eix les aportacions dels lectors i tria per publicar aquells textos que no superin
els mil caràcters. Les cartes han d’anar firmades amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l'adreça i el telèfon. No es publicaran escrits

firmats amb pseudònim o inicials. La Vanguardia es reserva el dret de resumir-
ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns. No es
mantindrà correspondència ni s'atendran visites o trucades sobre originals no
publicats.

JAVIERGODÓ, COMTEDEGODÓ President

Carlos Godó Valls ...................................................Conseller Delegat

Josep Caminal ...........................................................Director General de Presidència
Jaume Gurt .................................................................Director General Corporatiu - Negoci Premsa

Manuel Ferrer............................................................Director General de Publicitat
Xavier de Pol ..............................................................Director General de Negoci Audiovisual
David Cerqueda .......................................................Director General de Negoci Digital

Màrius Carol ..............................................................Director de Comunicació

JAVIERGODÓ, COMTEDEGODÓ President-Editor

Pere G. Guardiola ....................................................Director General

XavierMartín ............................................................Controller

Òscar Ferrer ...............................................................Director deMarketing

© LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2013. TOTS ELS DRETS RESERVATS
Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialment, ni registrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació d’informació, de cap manera ni per cap mitjà, sigui
mecànic, fotoquímic, electrònic,magnètic, electroòptic, per fotocòpia, o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de l’empresa editora.
A efectes del que preveu l’article 32.1 del Text Refós de l’LPI, La Vanguardia Ediciones, SL s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat de fer
ressenyes o revistes de premsa amb fins comercials (press-clipping) sense tenir l’autorització prèvia de La Vanguardia Ediciones, SL

Catalunya i Balears
Trimestre ...............................................122 euros
Semestre ................................................239 euros
Anual.......................................................449 euros

EL PREU DEL EXEMPLARS ENDARRERITS
ÉS EL DOBLE DEL PREU DE PORTADA

TARIFES SUBSCRIPCIONS

Espanya i Andorra
Correu (trimestre) ......................... 180 euros

Europa - Zona 1
Correu (trimestre) ........................ 449 euros

Resta de països - Zona 2
Correu (trimestre) ......................... 576 euros

Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SL
Av. Diagonal, 477 (08036) Barcelona
Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00
Fax: 902 185 587

Internet www.lavanguardia.com

Dipòsit legal B-18078-2011
ISSN 2014-1718

Imprimeix CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL
Polígon Zona Franca, carrer 5, sector C
(08040) Barcelona
PRESSPRINT. Carrer Valentín Beato, 48,
Madrid

Distribueix MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL
Carrer E, 1 (cant. c/6). Pol. Industrial Zona
Franca. 08040 Barcelona. Tel.: 93 361 36 00

ANUNCIS I ESQUELES
PUBLIPRESS MEDIA SL

Per telèfon 902 178 585
Barcelona Av. Diagonal, 477 (08036)
Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88
MadridMaría deMolina, 54, 4t (28006)
Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR
Tel.: 902 481 482. Fax: 93 481 24 99
subscripcions@lavanguardia.cat

ATENCIÓ AL LECTOR
Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587
Cartes dels lectors
cartes@lavanguardia.cat
Defensor del lector
defensor@lavanguardia.cat Difusió controlada per OJD

FE D’ERRORS. A l’article de
la pàgina 32 de l’edició d’ahir
“La Sara no vol ser una excep-
ció”, l’eurodiputat del Partit
Popular a què es feia referèn-
cia es diu Pablo Zalba, no Pe-
dro com deia el text.


