
Aparcament en dia de
partit del Barça
●  Com pot l’Ajuntament de
Barcelona, i en el seu nom el
regidor de Mobilitat, Francesc
Narváez, haver posat aquestes
normes d’aparcament en dies
de partit de futbol i dir que els
ciutadans hem d’acudir-hi amb
el transport públic?

Ho han fet sense pensar a on
hem d’aparcar la gent que ve-
nim de fora.

Primer s’ha de predicar amb
l’exemple. Em refereixo a la
foto publicada a la premsa el
dia 11 de setembre en la qual
es veu tota la plaça de Sant
Jaume plena de vehicles dels
alcaldes que van acudir a una
recepció. Què passa? És que
ara és permès aparcar-hi o és
que ells tenen impunitat? Les
paraules del regidor de fer ser-
vir el transport públic no van
adreçades a ells. Ells també
són de fora de Barcelona. Pri-
mer abans de fer complir unes
normes han de posar-hi els
mitjans perquè el ciutadà pu-
gui complir-les. Nomes prego
a aquest senyor que faci una
reflexió: a tots vostès els ele-
gim i paguem tots nosaltres i
és legítim que ara que se’ns
presenta aquest problema ens
hi busquin una ràpida solu-
ció. / JOSEP M. CASALS. Mataró (Ma-

resme).

Presa de pèl
● La nit del 10 de desembre,
el meu marit i jo decidim fer,
amb molta il·lusió, la tan
anunciada visita del refugi del
mercadal de Reus. A la tarda,
m’apropo, previsora, al Patro-
nat de Turisme per demanar
número de visita. Em diuen
que s’ha de fer cua a la porta
de l’Ajuntament, que s’obrirà
a les 22.30 h (em comenten
que ja els ho han preguntat
més de 400 persones).

Comencem a fer cua a les
22 h, previsora, mitja hora
abans. Davant nostre, hi havia
al voltant de 100 persones; a
mesura que passa el temps la
cua es fa llarga, llarga...

Tot i el nerviosisme de la
gent, dues noies comencen a
apuntar calmosament el nom i
cognoms de les persones de la
cua i d’altres persones que no
feien cua. Ah!, la regidora de
Cultura només va treure el
cap, va recular ràpidament cap
endins de l’ajuntament.

A les 24 hores, ens diuen
que més val que marxem (des-
prés de 2 hores drets), perquè
no podem entrar-hi.

No ho podien preveure? No
podien avisar abans? Per què
donaven més tiquets que per-
sones feien cua? Per què la
lentitud d’anar escrivint el
nom un a un?

Els ciutadans mereixem uns
polítics més competents, que
sàpiguen prendre decisions i
no amagar el cap sota l’ala
quan hi ha problemes d’orga-

nització. / ÀNGELS VIDAL. Reus

(Baix Camp).

A l’hospital Sant Joan
de Reus
● El 12 d’agost vaig ingressar
a urgències de l’hospital Sant
Joan de Reus, amb uns forts
dolors que em van deixar im-
mobilitzat de la cama esquerra,
tant que vaig haver d’anar amb
ambulància. A urgències em
van tenir unes vint hores en
una llitera amb calmants. En
aquestes vint hores en cap mo-
ment em van marxar els do-
lors, més aviat al contrari, eren
insuportables. Només em van
fer una radiografia i una analí-
tica i no em donaven cap dia-
gnòstic precís (amb una resso-
nància s’hauria sabut). Durant
aquestes hores em van moure
diverses vegades, d’un punt
del passadís d’urgències; fins
que va aparèixer un doctor jo-
ve (lamento no saber el seu
nom) i va decidir enviar-me a
la planta de traumatologia. No
desitjo a ningú que passi
aquestes vint hores a urgències
(no és com a les sèries de tele-
visió).

A planta tot va ser comple-
tament diferent. L’atenció i la
cura que ofereixen el personal
sanitari és formidable, malgrat
els dolors se’m calmaven de
tant en tant una mica. Al cap
de set dies decideixen fer-me
una ressonància magnètica i el
resultat és que tinc una hèrnia
discal L4 i L5. Una cosa que ja
imaginàvem i que s’hagués sa-
but el primer dia amb una res-
sonància.

Dos dies després em va fer
una infiltració el doctor jove

el lector escriu

Les cartes trameses a aquesta secció han de ser breus.
Tindran prioritat les que no excedeixin les 20 ratlles
mecanografiades i les que siguin d’actualitat. És
imprescindible que a l’original i als correus
electrònics s’hi facin constar el domicili, el telèfon i
el número del DNI o passaport de l’autor. No es
publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb
inicials. El Punt es reserva el dret de seleccionar-les i
resumir-les quan ho consideri oportú. Els textos
s’han d’adreçar a cartes@elpunt.cat
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● Diumenge passat vàrem realitzar la II Diada
del Mobbing Rural a Ultramort per denunciar
els casos d’assetjament que rep la pagesia giro-
nina. Tot i que estàvem en un camp privat, và-
rem tenir dues visites dels Mossos d’Esquadra
per comprovar els permisos, assegurances...
Estic segur que tenien feina més interessant a
fer, però, al cap i la fi, si tenen l’avís de l’Ajun-
tament d’Ultramort conforme nosaltres po-
dríem fer una pràctica il·legal, cal pensar que la
seva presència era lògica. Aquest i altres casos
semblants fan pensar que fàcil i gratuït és de-
nunciar, però, al cap i la fi, els Mossos no tenen
l’obligació de saber els problemes personals
de la gent.

La Diada va anar transcorrent, i dins les re-
flexions sobre el mobbing rural, en Pere Rubi-
rola, president dels Joves Agricultors i Rama-
ders de Girona, comentava com l’havien parat
els Mossos perquè la fressa del seu tractor mo-
lestava un nouvingut o com és que algú es pre-
nia seriosament que a un barceloní el molestes-
sin les esquelles dels cavalls per dormir( per
cert, que el ramader les va lligar amb cinta
americana i problema acabat). Dolors Roviro-
la, alcaldessa de Vilademuls, explicava com al
seu poble hi havia hagut una denúncia perquè
el gall cantava massa, o en Toni Fajula, rama-
der de Campdevànol, que havia de donar expli-

cacions als Mossos perquè treia els purins de la
seva granja.

De quin costat haurien d’haver estat els
Mossos a Torroella quan regants del Ter i poli-
cies es barallaven... al cap i a la fi els pagesos
defensaven la llei del 1959, en què s’exposa
que tenen tot el dret de regar.

I això em fa pensar que com pot ser que els
nostres Mossos que vetllen per la nostra segu-
retat facin cas a aquest tipus de gent.

O és que és il·legal que les esquelles facin
fressa o els purins, pudor?

On posa que els tractors no poden fer ni so-
roll ni pols?

On diu que els galls i les campanes no poden
cantar el cap de setmana?

Que potser estar prohibit portar els purins de
la granja als camps?

Si demà me’n vaig a Barcelona, i entro a la
comissaria més propera... per denunciar la
fressa dels cotxes que em molesten, o que els
carrers del nucli antic fan pudor de pixat, o que
l’aire comparat amb el de Girona és irrespira-
ble, algú es pensa que em faran cas?

Sens dubte són bestieses; però per què sem-
pre els pagesos són culpables fins que no es de-
mostra el contrari? / JACK MASSACHS, coordinador

dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) de

Girona.

Culpables fins que no es demostri el contrari

a estat un luxe per als
aficionats al teatre de la
ciutat de Reus poder
comptar amb Ferran

Madico, fill de la ciutat i reconegut
professional de l’escena, perquè en-
gegués i dirigís la primera etapa del
Centre d’Arts Escèniques de Reus
(CAER). El CAER va ser un pro-
jecte de l’anterior regidor de Cultu-
ra de l’Ajuntament, el socialista
Xavier Filella, que va tenir el visti-
plau del Departament de Cultura de
la Generalitat, llavors també en

H mans socialistes, i que va servir per
afrontar la descentralització de la
producció teatral catalana fora de
Barcelona. En només quatre anys,
Madico ha bastit un centre produc-
tor amb ambició nacional i interna-
cional, que ha permès exhibir a Re-
us un seguit de dramatúrgies con-
temporànies que difícilment s’hau-
rien vist en una capital de comarca i
que ha situat la ciutat en el mapa
escènic del país. Una ambició, una
exigència i una professionalitat que
molts cops han provocat tensions

en la gestió rutinària dels teatres de
Reus i que no sempre ha tingut
prou suport polític, com ho demos-
tra el fet que a hores d’ara el CAER
encara no tingui una seu pròpia.
Madico plega perquè la seva con-
cepció del CAER no es pot compa-
ginar amb el cop de timó que el De-
partament de Cultura de la Genera-
litat, ara a les mans d’ERC, vol im-
primir al centre. En l’especialitza-
ció dels tres centres escènics des-
centralitzats de Catalunya, al de
Reus li toca produir espectacles re-

lacionats amb els dos festivals que
organitza la ciutat, és a dir, el Tra-
pezi (circ) i el Cos (teatre gestual).
Una decisió arriscada, que implica-
rà una disminució del teatre de text
a favor del gestual, i que caldrà es-
perar a veure com es desenvolupa
abans de fer-ne la corresponent va-
loració. Però tot i així la nova etapa
del CAER començarà amb la in-
quietud de saber si sense un direc-
tor artístic amb la cultura teatral de
Ferran Madico el centre mantindrà
el nivell demostrat fins ara.

El CAER comença una nova etapa inquietant


