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Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes pot trobar-se a

Visca la dansa

Sr. Director:
El passat dia 29 d’abril es

commemorava el Dia Interna-
cional de la Dansa, amb motiu
de la mort del gran ballarí rus
Rudolf Nuréiev. En aquesta dia-
da es fan actuacions de dansa
de tota mena arreu del món:
clàssica, contemporània, fusió,
etc. Les actuacions es fan en
teatres, carrers, vestíbuls, etc.,
perquè tot el món vegi la be-
llesa de l’art de la dansa.Aquest
art vol expressar amb els mo-
viments del cos sentiments, re-
presentar accions i fets o sim-
plement ballar al so i al ritme
de la música.

Jo vull, a través d’aquestes
línies, desitjar que hagi estat un
feliç Dia de la Dansa a tots els
ballarins i ballarines que han
mostrat la sensibilitat d’aquest
art: moltes felicitats.

MERCÈMORA CORDERROURE

Feliç dia, mama...

Sr. Director:
Mama, avui t’escrivim

aquesta carta senzilla i humil,
per tants, tants motius... El
principal és que, malgrat que
ja no ets amb nosaltres, t’esti-
mem. Gràcies per haver-nos
admès al teu cos durant nou
mesos, per haver compartit
amb nosaltres el teu espai, el
teu aire i el teu món i per ha-
ver suportat, valentament, tot
el dolor que, en el seu mo-
ment, va implicar per a tu do-
nar-nos la vida. És bo saber
que existeix aquest dia, el Dia
de la Mare, encara que per a
mi cada dia és el vostre dia.
Realment crec que cada fill en
aquest món ha d’estar agraït a
la seva mare per cada cosa, per
cada detall, per cada consell i
cada paraula.

És tant el que escriuria que
s’acabaria la tinta, però esti-
gues segura que els nostres lla-
vis mai no deixaran de dir tot
el que sentim per tu, tot el que
hem d’agrair-te per tot el que
ens vas ensenyar. Fa ja cinc
anys que ens vas deixar, et re-
cordem sempre i en dies as-
senyalats com és el Dia de la
Mare encara més. Quants bons
records ens vénen a la
memòria! Recordo molt l’eta-
pa de la teva malaltia, en la
qual ens cridaves i ens deies:
“veniu, atanseu-vos que us
vull fer un petó”, i amb pas
lent ens atansàvem a tu i de
vegades no era un petó, era
una bufa, i si ho aconseguies
ens miraves amb aquesta mi-
rada de mare còmplice i reies...

Quants records, quantes co-
ses vam passar junts, aniver-
saris, sants i fins i tot aquelles
vacances que ens n’anàvem els
quatre, aquells petits moments
en els quals sempre estaves
allà i que tan orgullosa esta-
ves de nosaltres, dels teus fills
i del papa.

Gràcies pel teu temps, les

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
La irresponsabilitat manifestada per la

marca Desigual i l’empresa de publicitat res-
ponsable de l’anunci en què una noia punxa
un preservatiu per tal de quedar-se embaras-
sada no té nom. Dos segons d’aquest anun-
ci han torpedinat anys de treball de moltes
entitats que tenen com a objectiu la promo-
ció d’hàbits responsables en les relacions
d’afectivitat i sexualitat entre el jovent. La
promoció de valors com l’engany i l’estafa i
el model de dona que traspua aquest anun-
ci són una ofensa a la societat. Lamentable-
ment, aquests dos segons tenen un poder de
penetració en els models de comportament
del jovent molt superior a les campanyes per
promoure l’ús del preservatiu per evitar em-
barassos no planificats o malalties sexual-
ment transmissibles. Els publicistes respon-
sables de l’anunci coneixen molt be quin és
el seu poder i per això encara és més deplo-
rable i major és la repulsa que hem de mani-
festar.També la marca Desigual ha de ser
conscient de l’efecte que una acció com
aquesta pot tenir en el seu client natural,

el jovent. No es pot defugir la responsabili-
tat que assumeix una empresa envers els seus
clients que, en casos com aquest, va molt més
enllà de la simple qualitat del producte ve-
nut.També formen part d’aquesta responsa-
bilitat com aquest producte es ven i quins
són els valors que incorpora.

No tot “és igual”, no tot “s’hi val”, senyors
i senyores de Desigual.

La retirada dels fotogrames de l’anunci en
què la noia punxa el preservatiu no és sufi-
cient per minvar l’efecte negatiu que ja ha
impactat en la retina de tots els televidents.
Cal un compromís públic de la marca Desi-
gual envers un model de relacions entre el
jovent honestes i responsables. Compromís
que s’hauria de materialitzar amb una cam-
panya publicitària de dimensions i efectes si-
milars a la que ha motivat aquesta repulsa i
amb el suport a les accions de promoció que
ara s’han vist afectades.

Com a entitat que treballa per un model
de societat més just i respectuós amb les per-
sones, manifestem la nostra repulsa i recla-
mem una restitució del mal que s’ha fet.

teves atencions, pels teus mi-
lers de cures, pels teus útils
consells; gràcies per ensenyar-
nos a donar, a compartir, sen-
se que importi si l’altra perso-

JOAN FIBLA. ASSOCIACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA

na mereixia rebre o no; gràcies
per ensenyar-nos a escoltar, de
vegades això ajuda més que
tot l’or del món; gràcies per
donar-nos la teva mà, per

deixar-nos decidir, per respec-
tar les nostres decisions i per
estar allà en els moments di-
fícils. Gràcies perquè avui, en-
cara que estiguis absent, el teu

No tot “és igual”

record ens acompanya, ens
guia i ens dóna força en els
moments difícils. Gràcies per
ser la nostra mare, ets l’ésser
més meravellós que he cone-
gut mai, no tenim paraules per
agrair-te que hagis estat la nos-
tra mare i tot el temps que
vam gaudir de la teva compa-
nyia. No vull que sigui una car-
ta trista, mami, és una carta en
honor a tu i a totes les mares
d’aquest món. I als que enca-
ra les teniu amb vosaltres, un
consell us donem: gaudiu-les
al cent per cent, són úniques i
grans! Feliç Dia de la Mare a
totes!!!

ANDRÉS, PERE I ANDREU
LES BORGES BLANQUES

Mots oberts al senyor
Pere Navarro

Sr. Director:
Abans que res, lamento mol-

tíssim la presumpta agressió
que acaba de sofrir a mans, se-
gons vostè, d’una dama sobira-
nista, a despit que no ha mos-
trat cap prova del que diu, de
les vostres sospites, que fan un
fort tuf, com els purins de mun-
tatge, com fou per exemple el
23-F del rei. Miri, senyor Pere
Navarro, amb tota franquesa
de jubilat i retornat li diré que
no m’és empàtic d’ençà el pri-
mer dia en què dissortadament
va saltar a la palestra dels
mitjans públics i al capdavant
del PSC-PSOE, un partit del
qual lamentablement fuig to-
thom, com un vaixell que s’en-
fonsa amb el seu capità aferrat
al timó de la deriva socialista i
d’un federalisme inexistent, per
més burla i escarni. N’és cons-
cient, senyor Navarro?

Ara bé, el que realment tro-
bo paranoic i espanyolista per
part seua és que tan lliurement
i impunement gosi manifestar
que l’agressió patida sigui a cau-
sa del clima sobiranista que fe-
liçment i finalment com a re-
pública confederal tenim a Ca-
talunya, amb el qual i per sem-
pre ens volem espolsar el colo-
nialisme que des de Casp hem
patit els catalans, com a nació
que som, camí d’esdevenir es-
tat, l’Estat Català, el qual vostè,
com a criat de l’amo Rubalca-
ba i Rajoy, refusa i contesta
amb arguments tan penosos
com irrisoris. En fi, allà vostè
amb la vostra militància d’es-
panyolista diplomat amb me-
dalles de llautó. Jo, xarnego i
semita com sóc alhora, el salu-
do indiferent des d’Adenui i li
dic delenda est Hispania per
culpa de vostè i dels seus amics
de l’altiplà, que mai han res-
pectat ni estimat Catalunya,
Galiza i Euskal Herria, entre
altres pobles que han trepitjat
i vexat al llarg de la història pas-
sada i present, d’una Castella
malalta crònica d’imperi oli-
garca i jacobí des de la reunió
de Mesta.

PERE-ALBERT BARRUFET-COUÑAGO
JUNEDA

Correu En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d’una completa identificació de l’autor (nom, adreça, DNI i telèfon,
si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua extensió passa de
20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.
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Hi han participat fins a
les 21.00 h d’ahir:
170 persones

PRÒXIMA PREGUNTA:

Els nous radars a Lleida ciutat
revertiran en:

a) Menys accidents.
b) Més recaudació.

c) En res.

Aprova que la Paeria cedeixi el
padró per a la consulta, en els
termes que indiqui la llei?

Voteu i deixeu un comentari a
www.segre.com

ENQUESTA

CAMPI QUI PUGUI! PEPO CURIÀ

Web: http://pepocuria.blogspot.com. Twitter: @pepocuria


