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m Normativa para bicis
m Seguimos padeciendo el inci-
vismo de las bicicletas. Cada vez
hay más carriles y más protec-
ción para los ciclistas, pero en
cambio los peatones seguimos te-
niendo losmismos problemas pa-
ra poder circular por las aceras.
Da igual que haya carril bici en
esa misma calle, ellos han de ir
por donde les dé la gana.
Se ha gastado mucho dinero

en el paseo Sant Joan y en Com-
te d’Urgell, por ejemplo, para
que las bicicletas sigan circulan-
do por las aceras. Se saltan los
semáforos, van haciendo zigzags
por las aceras, en grupos de tres y
cuatro ocupándola y hablando
entre ellos y hasta, cuando se les
antoja, insultando a los peatones

para que les dejemos pasar.
¿Hasta cuándo todo este des-

control? El Ayuntamiento lleva
casi cuatro años prometiendo un
cambio en la normativa de las bi-
cicletas y aún está todo igual o
peor, porque cada vez se cogen
más libertades al ver que pueden
campar a sus anchas.

CARMEN PONS RIERA
Barcelona

m Control de senglars
m Com a veterinària, vull res-
pondre a la carta de la Marta
Domènech (“Porcs senglars”,
12/XI/2014) i dir-li que el creixe-
ment desmesurat de la cabana de
porcs senglars a Catalunya s’ha
convertit en una problemàtica

amb impactes socioeconòmics
vers activitats agràries, la socie-
tat i la salut humana. En algunes
zones de Catalunya poden arri-
bar a comptabilitzar-se uns deu
senglars per hectàrea.
El Departament d’Agricultura

publica cada any al DOGC l’inici
de la temporada de caça del sen-
glar i altres espècies, des del se-
tembre fins al febrer de l’any se-
güent. Tanmateix, el seu control
és una eina imprescindible per a
la lluita contra la tuberculosi en
ramaderia domèstica i altres espè-
cies cinegètiques de caça major.
Malauradament, tot i que el nú-

mero d’animals morts cada tem-
porada de caça és molt elevat,
concretament 32.638 la darrera
temporada, ésmolt difícil de con-
trolar-ne una població tan densa,
sobretot per l’elevat nombre de
cries que neixen per femella cada
temporada i per lamanca de pre-
dadors naturals.

PILAR DOMÈNECH
Sant Just Desvern

m Concert de Cap d’Any
m Llegeixo l’article “Barcelona
tindrà el seu concert de Cap
d’Any” (Cultura, 12/XI/2014), en
què s’explica que està en marxa
la idea de promoure un concert
el dia de Cap d’Any, des de la Sa-
grada Família, i per a tot el món.
Em sembla una idea excel·lent,
però compte amb la data.
Elmatí de l’1 de gener es carac-

teritza pel concert de Cap d’Any
que es fa des de Viena i que té
una audiència formidable. Si els
fan coincidir, l’audiència pot dis-
minuir. Dos concerts el mateix
dia poden plantejar un conflicte
d’elecció.
No podríem fer el nostre el pri-

mer diumenge de gener després
del dia de Cap d’Any? Crec que
trobar la datamés adient és fona-
mental per garantir l’èxit d’aques-
ta boníssima idea.

JOSÉ GUERRERO SANTOS
Barcelona

m Trinitat Vella
m En el artículo “Trinitat Vella
termina su condena” (Vivir,
7/XI/2014) se lee queTrinitat Ve-
lla fue “un barrio nacido en los
años cincuenta”. Creo que esa
afirmación no es correcta. Yo na-
cí en ese barrio en el año 1929.
Mis padres ya construyeron la ca-
sa en la que yo nací.Mucho antes
de los años cincuenta, en la Tri-
nitat Vella ya vivíamos muchos
vecinos.

FRANCISCO AMELA
Barcelona

Clara Sanchis Mira

Elpetó fatal

E
n la meva feina, passa de vegades que ens
hem de besar. Hi ha moltes classes de pe-
tons i, amb la distància de l’escenari, no sol
ser necessari utilitzar les llengües. Fins i

tot si cal interpretar un petó llarg, és fàcil canviar
aquestes floritures. Però els llavis s’ajunten, si et toca
petó, nit rere nit. Un delicat requisit laboral que pot
ser tan agradable com desagradable; que cadascú se
les compongui com pugui. El cas és que, quan arriba
el fred, els petons es tornen arriscats. Els virus circu-
len al seu aire entre nosaltres, inclements i amenaça-
dors. En la foscor dels bastidors, es palpa el perill
d’una de les coses que més tem l’actor: un bon refre-
dat. Amb les febres, mocs, estossecs o –el pitjor– les
afonies temeràries que comporta.
Un actor engripat és com un peix al desert. Un as-

sumpte sense solució, perquè, quan el llit apareix
com l’únic lloc imaginable pel cos adolorit i el cap
afeblit, l’actor ha de passejar la seva pelleringa huma-
na per l’escenari. Com en un malson, es veu a si ma-
teix –encotillat, en elàstics o amb tutú– dissimulant
les suors, la tos i els calfreds, fent-se el graciós o l’elo-
qüent, escàs de veu, amb els focus apuntant-li directa-
ment als ulls, davant d’un munt de gent. Per alguna
raó molt vetusta, al teatre no hi ha substitut que
pugui ocupar el teu lloc. Ni s’estila ni es paga. La res-
ponsabilitat de les entrades venudes cau sobre la
teva miserable anatomia. Fent del defecte virtut,
circulen entre nosaltres històries llegendàries de
còmics que van sortir a escena amb costelles trenca-
des o diarrees incontenibles. Actes suposadament
heroics que, als actors potser menys entregats, lluny

d’enorgullir-nos, ens
semblen una cosa ben
medieval. Tremolant
en escena, maleïm se-
cretament aquest lema
que diu que la funció
ha de continuar. Si a
més hi ha petó, veus el
temor del teu company
que acosta els seus lla-
vis als teus, amb els
ulls tancats, disposat a
sumar-se a la roda
amorosa del contagi

sense fi, i fins i tot t’arribes a sentir culpable.
Avui, tot i això, gràcies a la reforma laboral que ens

iguala per baix als de baix, anar a treballar malalt és
del tot normal.M’ho recorda, entre estossecs, un tèc-
nic del teatre. La suma d’agressions que patim amb
aquest Govern, cada escàndol més vergonyós que
l’anterior, ens pot portar a oblidar la temeritat que
suposa empènyer els treballadors a passejar els vi-
rus, i la seva natural ineficàcia engripada, pel seu lloc
de treball. Per no suportar en el sou els grans des-
comptes que comporten les baixes per malaltia. Una
mesura delirant que pretén aturar a canonades l’ab-
sentisme laboral dels sous petits, mentre que els pei-
xos grossos se l’emporten tot cru sense cap control.
Petons a banda, el pitjor de la condició de l’actor,
lluny de modernitzar-se, s’estén pel món real.
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Socavones enSantCugat

Millores constants en l’asfalt

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.

m Parece que en Sant Cugat del Vallès el parche está
de moda, y no en lo que a vestuario se refiere. Cualquie-
ra que circule por las calles de Valldoreix y Mira-sol
puede ser testigo de las acciones del Ayuntamiento para
tapar los agujeros en las calles. Se forman auténticos
socavones a causa de temporales o por el simple tráfico
circulatorio de la zona. Los terrenos montañosos en los
que se encuentran dichas calles facilitan la creación de
estos desperfectos, que afectan a los que circulamos por
ellas a diario. Y conociendo el problema que causan es-
tas zonas, en vez de reasfaltar de forma más permanente
las calles más conflictivas en este aspecto, lo que hacen
es ir cubriendo los distintos agujeros como si de un par-
che de ropa se tratara. Es la opción más rápida, sí. Los
parches dejaron de estar de moda hace tiempo; por fa-
vor, olviden esta técnica y hagan algo más permanente.

SARA PÉREZ-DOLZ MÉNDEZ
Sant Cugat del Vallès

Gràcies a la
reforma laboral
que ens iguala
per baix als
de baix, anar
a treballar malalt
és ben normal

m Mantenir els carrers de Sant Cugat en bon estat és una
prioritat per a l’Ajuntament. Per aquest motiu quan de-
tectem que s’ha format una esquerda o un forat a l’asfalt
intentem tapar-lo de seguida. Aquesta és, evidentment,
una solució provisional per evitar mals majors i garantir
la seguretat viària de tots.

Ara bé, la solució definitiva arriba després, quan reas-
faltem els carrers (o les parts del carrer) més afectats.
En el cas concret de Mira-sol hem actuat ja als carrers
Alacant, Lleida o Madrid, i tenim previst fer-ho també a
la zona de Can Gatxet. Som conscients que a vegades no
podem fer-ho tan de pressa com voldríem, però constant-
ment vetllem per fer millores en l’asfalt al municipi.

CRISTINA PARAIRA I BESER
Tinenta d’alcalde de Serveis Urbans de l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès
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