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La decadència de la Rambla
S enyor alcalde Trias: crec que 

es deu sentir d’allò més or-
gullós de vostè mateix. En 

els últims anys està aconseguint el 
que no havia aconseguit cap equip 
de govern fins ara: esponjar la Ram-
bla. Esponjar-la, és clar, de catalans 
i catalanes, que cada vegada sentim 
aquesta Rambla menys nostra, de 
tan tergiversada, manipulada i uti-
litzada que està. Una Rambla que és 
un corredor de turistes i on es ve-
nen souvenirs que ens recorden tot 
el mal que pot fer el turisme mal 
entès com el que potencien.
 Em demano si les desenes de tau-
les que envaeixen la via han pas-
sat cap test d’excel·lència culinà-
ria o cap filtre de preu just. Em de-

mano com una ciutat que diu que 
promou l’ocupació i alhora es pro-
posa despatxar i deixar sense fei-
na artistes que diàriament donen 
dignitat a aquesta Rambla. Parlant 
d’identitat, que tan està de moda 
aquests dies, li recordo que també 
n’hi ha una de genuïna que va arri-
bar a ser olímpica i que es manifes-
ta i viu als carrers i les places, que 
fa la Barcelona oberta, cosmopoli-

ta, diversa i rica.
 Senyor alcalde, el vull felici-
tar perquè si el propòsit és carre-
gar-se la Rambla i convertir-la en 
pobra, bruta, trista i dissortada, 
ho està aconseguint. I no hi hau-
rà Mercè popular ni tradicional 
que pugui evitar el més obvi: que 
la Rambla no és el que era i que de 
tanta planificació i idees brillants 
se l’estan menjant. Per no menci-
onar, és clar, la vintena de perso-
nes més que aniran a allargar les 
llistes de l’atur. 

Clara Sopeña

Tècnica de Cooperació 
Internacional. Barcelona

BARCELONA

Si l’objectiu és 
convertir el passeig en 
un lloc pobre, brut i 
trist, s’està aconseguint

‘Botellon’ als 12 anys

C om cada any per aquestes dates, els barcelo-
nins hem gaudit de les festes de la Mercè. 
Han estat diversos dies d’espectacles, con-

certs i activitats diverses per a tots els gustos i edats. 
Però vull explicar el que vaig veure i viure a l’avin-
guda de Maria Cristina, un espai en què s’oferien 
concerts per a adolescents. El dilluns 23, a les 0.45 
hores, grups de nens d’entre 12 i 14 anys, sols, sen-
se els seus progenitors, estaven asseguts a terra en-
voltats d’ampolles de vodka, ginebra i altres begu-
des alcohòliques.
 Primera reflexió: ¿Com és possible que com a pa-
res deixem que nens d’aquesta edat vagin sols a un 
concert? Sóc mare de dos nens de 12 anys i no ho 
trobo normal; no pot ser que abdiquem de la nos-
tra responsabilitat dient: «Són altres temps» o «Ara 
es fan grans abans de temps». Segona reflexió: pot-
ser l’ajuntament de la ciutat hauria de programar 
aquest tipus de concerts en horari de tarda, un ho-
rari més adequat per al tipus de públic que hi assis-
teix.

Olga López

Funcionària. Barcelona

Tramvia Blau: respecte

E l Tramvia Blau és un emblema de la nostra ciu-
tat que des de fa més de 100 anys puja per l’avin-
guda del Tibidabo. Però per l’Administració 

sembla que és poca cosa més que una molèstia. L’aug-
ment del trànsit que va arribar amb la Ronda de Dalt i 
la necessitat d’un carril d’aparcament a cada costat de 
l’avinguda obliguen el tramvia a compartir la calçada 
amb els cotxes, convivència no sempre fàcil i que ja fa 
temps que va relegar el tramvia a funcionar només els 
caps de setmana i festius, encara que tots els dies es for-
men cues de despistats a la parada. Per respecte al seu 
immens valor patrimonial semblaria més raonable 
protegir el tramvia de la circulació viària i no a l’inre-
vés, per exemple, segregant els cotxes del seu traçat. És 
trist que el simpàtic tramvia hagi hagut d’apartar-se 
perquè una de les més belles avingudes de Barcelona 
pogués ser a la vegada pàrquing i accés a la Ronda. Amb 
el recent canvi de sentit dels carrers adjacents per faci-
litar l’accés a la Ronda i l’aparcament soterrat en cons-
trucció hauria de considerar-se canviar l’ús d’aquesta 
avinguda.

Alessandro Malfatti

Estudiant. Barcelona

‘No’ als Jocs del 2022
Q uan Madrid no va ser esco-

llida per acollir els Jocs 
Olímpics del 2020, me’n 

vaig alegrar. Però només per mo-
tius econòmics. ¿Com poden plan-
tejar-se una despesa tan enorme 
amb la que està caient? Senyors 
que maneu, ¿potser no sabeu que 
molts ciutadans no poden perme-
tre’s una relaxing cup of café con leche 
no ja en una cafeteria de la Plaza 
Mayor de la capital d’Espanya, sinó 
ni tan sols a casa seva? Però això als 
de dalt no els afecta i els cau molt 
lluny. 
 I, ves per on, que el fet que 
Madrid no hagi aconseguit el seu 

somni olímpic beneficia la candi-
datura de Barcelona i els Pirineus 
per als Jocs Olímpics d’Hivern del 
2022. Però ¿és que aquí no hi ha cri-
si? ¿Que és que ens sobren els di-
ners? ¿No saben que molts catalans 
no es poden permetre ni tan sols 
un reconfortant pa amb tomata i 
no precisament perquè estiguin 
preocupats per la línia, sinó per-
què han de fer molts equilibris per 
arribar a final de mes? ¿Com po-
dem plantejar-nos organitzar uns 
Jocs Olímpics i a continuació tenir 
la sang freda d’anunciar noves re-
tallades econòmiques, com la su-
pressió d’una paga extra als funcio-

naris per tercer any consecutiu?
 Tant de bo els que estan tan cò-
modament asseguts mirant-s’ho 
tot  des de la barrera comencin re-
alment a fer-nos costat i a oblidar-
se de tantes falòrnies. ¡Ja n’hi ha 
prou! Potser ho havia entès mala-
ment, però jo em pensava que qui 
manava havia de vetllar pel ben-
estar del seu poble. No entenc res, 
i el pitjor de tot és que ja fa massa 
temps que no entenc res. 

Mercè Castillo

Professora.
Barcelona

EL MASNOU

Salvar el teatre

Eulàlia Villa
Presidenta del Casino del Masnou

Les associacions culturals, ateneus 
i casinos catalans ens trobem amb 
grans dificultats. En el nostre cas, 
el Casino del Masnou és una entitat 
fundada el 1875 que s’ha vist obliga-
da a clausurar el nostre estimat tea-
tre, neoclàssic, d’estil modernista, 
de gran bellesa i que forma part de 
les nostres instal·lacions. El motiu 
és la falta de pressupost per assumir 
les reformes necessàries per complir 
les normatives de seguretat actuals. 
Hem contactat amb nombroses em-
preses, fundacions, associacions i or-
ganismes públics, amb resposta ne-
gativa. Una joia com aquesta no es 
pot deixar perdre. Ni la societat ni 
el poble del Masnou s’ho poden per-
metre.

CICLISTES

¿I les matrícules?

Joan Cerdà
Sabadell

Després de llegir l’article titulat Els 
ciclistes van de caça, tinc unes pregun-
tes: ¿per què les bicicletes no tenen 
l’obligació d’estar matriculades? Si 
vull denunciar les infraccions que 
cometen els ciclistes saltant-se els 
semàfors en vermell (qualsevol diu-
menge al matí a la Meridiana de 
Barcelona, per exemple), circulant 
per les voreres fora dels carrils espe-
cífics, anant contra direcció..., ¿com 
puc fer-ho?

RÈPLICA DEL BARÇA

Un Camp Nou segur

Pere Jansà
Director de l’Àrea Social del FC Barcelona

En resposta a la carta d’Elisenda 
Guarch Perill a les grades, volem acla-
rir que som conscients que el gol sud 
és una zona molt sensible de l’esta-
di per la proximitat de l’afició rival. 
Des de la temporada passada s’han 
aplicat mesures com el desplega-
ment d’un cinturó de personal de 
control i seguretat al voltant del pe-
rímetre de la zona ocupada pels afi-
cionats visitants i el reforç de la sepa-
ració lateral amb la resta de públic; 
l’increment i l’enduriment dels re-
gistres per accedir a l’estadi i un se-
gon filtre al sortir a la grada per evi-
tar l’entrada de recipients, fins i tot 
els de plàstic que es poden comprar 
a l’estadi. En el partit contra l’Ajax 
van ser expulsats del recinte qua-
tre aficionats de l’equip holandès. 
El club es compromet a persistir en 
aquestes mesures i, fins i tot, a incre-
mentar-les.

3En l’actual crisi hi ha mol-
ta gent que viu en la pobresa per-
què no troba feina o té feines 
precàries que no li permeten po-
der tirar endavant o crear una fa-
mília. Sorprèn que molts funcio-
naris, un col·lectiu molt privilegiat 
en el context actual, contínua-
ment es queixin i amenacin que 
faran vagues perquè els han re-
duït el sou, i no mostren cap ti-
pus de solidaritat amb els que re-
alment estan patint la crisi: els 
aturats.
Ignasi Torras
Barcelona

3El tèxtil no només és la 
confecció: comença amb la fila-
tura, el tint, el teixit, l’acabat i la 
confecció. Són moltes les indús-
tries que ja no hi són, i per això es 
fa complicat trobar alguns 
d’aquests components. A més a 
més, per l’alt cost de la seva no-
va implantació i la difícil tasca de 
trobar nous tècnics veig molt difí-
cil que tornem a tenir un tèxtil 
com el que han deixat destruir 
amb l’excusa dels preus baixos.
Josep Alarcon
Barcelona

3Abans de l’estiu Artur 
Mas va presentar la seva web de 
la transparència per exemplificar 
una suposada voluntat de lluita 
contra la corrupció. L’índex de 
qualitat de govern, elaborat per 
la Unió Europea, mesura l’eficà-
cia, la transparència i la lluita 
contra la corrupció i situa en la 
seva última edició Catalunya al 
mateix nivell que algunes regions 
d’Itàlia i de l’Europa de l’Est. 
Acabar amb la corrupció no con-
sisteix a presentar una bonica 
web.
Andreu Moreno
Girona

3Volem felicitar el Tibidabo 
per l’espectacle de comiat amb 
làser, que crec que només es pot 
veure fins al 13 d’octubre. És im-
pressionant i la part final, molt 
emotiva.
Montse Seglar
Barcelona

3Sembla mentida que el 
Govern no vegi (o no vulgui veu-
re) que els usuaris dels medica-
ments sobre els quals ha decidit 
un nou copagament són malalts 
greus als quals el sol fet de des-
plaçar-se molt a l’hospital ja su-
posa una despesa enorme: tras-
plantats o malalts de leucèmia, 
de càncer, o de sida… Encara 
que paguin un màxim de 4 euros 
per caixa, el total mensual és del 
tot inassumible per a moltes per-
sones.
Aurea Gato
Barcelona
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