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S
uposo que la majoria de
lectors d’aquest diari
deuen recordar alguns
pobles amb una especial
tendresa. Potser el poble

on han nascut –sobretot si es tracta
d’un lloc petit–, o bé els pobles que
té al voltant. També els que van des-
cobrir en alguna excursió una mica
aventurera.

Jo també tinc el meu repertori de
pobles que he vist una sola vegada,
passant-hi al llarg d’un dels meus
viatges a peu, i dels quals em vaig
endur el nom, la imatge dels seus
carrers, la conversa amb alguns des-
coneguts. I ara molts d’aquells re-
cords s’han avivat per culpa d’una
desgràcia. Els diaris han fet saber
que un incendi ha fet molt de mal a
les localitats de les Useres, Atzeneta,
Llucena...

Són pobles tots de l’Alcalatén,
una comarca interior del País Valen-
cià, Castelló endins; una comarca
tan poc coneguda que una periodis-
ta va explicar que jo estava a punt
de caminar «per l’Alcatel». Fa uns
dies, un foc violent es va estendre
per aquelles terres. I em pregunto si
es deu haver cremat també el parat-
ge de la Font de la Presola, fins on
vaig anar per indicació del filòleg
Joan Coromines. El mestre havia
trepitjat tota la comarca, buscant in-
formació sobre els topònims. I prop
d’aquella font havia patit un acci-
dent. «Anava a cavall d’una moto i,
com que el motorista era barroer
vam caure».

¿Encara són v ius , e l s xops
d’aquell indret, i encara hi piulen
els pica-soques? ¿Encara han segut
en un graó de l’església, a l’ombra,
en Vicent i en Salvador? M’hi van
convidar a seure-hi, amb ells, i de se-
guida en Vicent em va dir: «Tenim
este vici tan roín de fer-nos vells,
que és el vici més roín de tots». Lla-
vors el seu company va fer sospi-
rant: «Si em pogués tornar jove,
jo...», però en Vicent va ser contun-
dent: «I què, ensopegar altra vegada
amb la mateixa pedra, caure una al-
tra vegada en el mateix vici de fer-se
vells...». Em va mirar: «La vida és una
sínia, ¿sap?, i els cadufs van ro-
dant...»

No eren gaire vells, potser han
vist els boscos com cremaven. I el
que és segur és que no arribaran a
veure’ls renascuts. És un vici molt
«roín», aquest que un paisatge desa-
paregui. Tants anys mirant-lo des
del pedrís de l’església, des de l’hort
o des de la font de la Presola. Jo úni-
cament el vaig contemplar un dia,
però en la meva memòria ara hi ha
una tristesa de cendra.

He vist en altres llocs homes que
ploraven davant un foc.

Silenciosament. Que és una de les
maneres més fondes de plorar.H

JOSÉ A.
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La pregunta
¿Li sembla bé
que els ciclistes
puguin ser
multats?

No. Crec que s’haurien d’aplicar
altres tipus de normatives. Algu-
nes de les mesures s’equiparen a
les de conduir un cotxe, quan en
realitat les bicicletes tenen un al-
tre tipus de problemes. Em sem-
blen unes normatives totalment
injustes per als ciclistes.

Sí. Hi ha moltes persones que no
respecten les normes de circula-
ció en bicicleta. Encara que no
tinguin motor, les bicicletes
també formen part del trànsit i
això implica que també poden
patir i provocar accidents.

Carles
Boada

Matricer

Sí. Si hi ha multes per als conduc-
tors de vehicles, també hi ha
d’haver multes per a tots els que
participen en la circulació. Al cap
i a la fi, ells també són conduc-
tors i estan exposats al perill.
Això sí, les multes han de ser pro-
porcionades.

No. Perquè el fet d’anar en bici-
cleta ja és mèrit suficient i no cal
que s’hi afegeixin més barreres.
Per al bé del medi ambient, s’hau-
ria de facilitar més la circulació
en bicicleta en lloc de posar-hi
més traves.

Àlex
Gallardo

Professor

Àngels
Alias

Estudiant

Sabina
Ferre

Arquitecta

19%81%
NoSí

Resultat a les 22.30 h d’ahir

1.535 vots

¿Els nens tenen massa
vacances escolars?
Pot respondre a
www.elperiodico.cat

Els vots a la web

La pròxima pregunta

FLAMENC AL LICEU

Fora de l’abonament
Francesca Puerto
Barcelona

Cap oposició al ballet flamenc Car-
men. Sara Baras i l’elenc, perfectes.
Quasi tots els palos flamencs van so-
nar (cante i zapateado) estridents. La
música de Bizet va brillar mínima-
ment, i adulterada. La funció no va
tenir intermedi: si n’hagués tingut,
estic segura que més d’un diletant
se n’hauria anat. No estic en contra
que espectacles valuosos en el seu
gènere es mostrin al Liceu, però, per
favor, no els incloguin entre els
d’abonament. Posin-los fora perquè
hi pugui assistir tothom que vulgui
veure’ls, i no obliguin els abonats a
anar-hi, ja que la majoria ho som
perquè ens agrada l’òpera.

EL MUSEU DEL BARÇA

Mal senyalitzat
Carmen N. P.
Barcelona

El museu del Barça és el més visitat
de la ciutat i, no obstant, les indica-
cions per arribar-hi són mínimes o
nul.les. Com a veïna de la zona, veig
cada dia, sobretot a l’estiu, famílies
amb nens petits que surten del me-
tro de Les Corts i pregunten, des-
orientades, pel camp de futbol. Se’ls
ha d’explicar llavors que han de ca-
minar tres quarts d’hora, perquè la
sortida més pròxima està tancada, i
per arribar a l’entrada del museu
han de fer tota la volta al camp. Al
mateix metro s’hauria d’explicar
que la parada del museu no és Les
Corts, sinó Palau Reial. El mateix
club, que guanya bastant amb
aquestes visites, podria fer una cam-
panya d’informació. No entenc com
això no està resolt des de la inaugu-
ració del museu. Es nota que autori-
tats i directius van en cotxe.

INSENSIBILITAT MÈDICA

Nen desatès
Manel Ropero
Barcelona

No som metges, només pares d’un
nen de 3 anys que plorava i sagnava
perquè es va fer un trenc al cap. No
vam dubtar i el vam dur a l’Hospital
de Calella de Mar, sabent el que sig-
nifica per a un nen d’aquesta edat
estar en una petita sala d’espera

quatre hores, amb gana i cansat. És
molt de temps. Va ser falta d’huma-
nitat, o un protocol injust o mal
aplicat. Tenia gana –amb les presses
no va poder berenar– i estava molt
nerviós. ¡S’hi va passar tantes hores!
¿Com explicar-li que algú va pensar
que no era necessari atendre’l? El
cas és que van passar tots els que hi
havia a la sala d’espera, i els que van
arribar després. ¿Haurien actuat així
si hagués estat el seu fill? Només ca-
lien 20 minuts per curar-lo. Li po-
dien haver evitat el sofriment. No-
més era un nen petit. Confiem en
ells, i, per prudència o educació, no
ens agraden els crits ni els insults a
l’hora de reclamar. ¿Encara creiem
en un món millor?

EL PROJECTE CASTOR

Qualitat de vida
S. R. M.
Alcanar

La gent de les terres de la Sénia es-
tem preocupats pel risc que el pro-
jecte Castor comportaria per al terri-
tori. Aquest projecte inclou la ins-
tal.lació d’un dipòsit submarí de gas
davant de les costes de Vinaròs i una
planta terrestre de tractament em-
plaçada just a la vora del riu, fronte-
ra geogràfica entre el País Valencià i
Catalunya. En aquestes terres
creiem en el desenvolupament soste-
nible. Potenciant els recursos natu-
rals i paisatgístics existents s’estan
fomentant noves activitats relacio-
nades amb el turisme cultural i ru-
ral i l’educació ambiental, junt amb
les ja tradicionals d’agricultura i
pesca. Aquest és el nostre futur. Alca-
nar ha resistit el boom del desenvolu-
pament urbanístic i esperem que
ara resisteixi les pressions d’execu-
ció d’aquest projecte per poder man-
tenir el nostre patrimoni i la nostra
qualitat de vida.

PARQUÍMETRES ESPATLLATS

Pagar per a res
Jordi Ros
Barcelona

Diumenge em vaig dirigir a un par-
químetre del carrer de Lepant per
pagar 1 euro per aparcar tota la set-
mana com a resident. Després d’in-
troduir la moneda, el tiquet no va
sortir. Indignat, vaig trucar al telè-
fon que figura a la màquina i una
operadora em va dir que hi havia
molts parquímetres a Barcelona que
no tenien paper. Em vaig quedar

al.lucinat. O sigui, que després d’un
mes sencer en què no he hagut de
pagar, les màquines no tenen paper.
Li vaig preguntar com podia recla-
mar el meu euro: posant una recla-
mació a l’ajuntament del districte,
cosa que em suposarà perdre com a
mínim una hora. ¡Increïble! ¿Quant
deu haver recaptat l’ajuntament
així? I la meva aventura no s’acaba
aquí. L’endemà, a l’aparcar a Repú-
blica Argentina... ¡les màquines tam-
poc funcionaven! Vaig haver d’anar
a l’altre extrem del carrer a pagar.
Vull expressar la meva indignació: ja
que paguem, almenys que les coses
funcionin.

L’INTERÈS PEL SOBIRANISME

No parli en nom meu
Jordi Bonaventura
Igualada

En resposta a la carta d’Enric Ferre-
ras que ahir es va publicar en aques-
ta secció, li vull dir que si a ell no li
interessa la qüestió identitària cata-
lana no cal que en parli, però que no
estaria gens malament que respec-
tés els que sí que ens interessa, i so-
bretot que no parli en nom dels al-
tres. Jo no sóc polític, ni periodista
ni res que s’hi assembli. En canvi, el
meu entorn i jo sí que estem interes-
sats en aquesta qüestió, malgrat for-
mar part d’algun dels col.lectius (tre-
balladors, empresaris, estudiants)
que cita ell. Així que li recomanaria
que la pròxima vegada, abans de
pretendre generalitzar la seva opi-
nió, parli amb gent tan diversa com
li sigui possible.

TORNA LA PREMSA GRATUÏTA

Algun, ni regalat
Oriol Espuny
Barcelona

Aquesta setmana ens hem tornat a
trobar amb els repartidors de diaris
gratuïts abans d’entrar al metro.
S’agraeix el gest de la premsa gra-
tuïta per mantenir-nos informats,
però sempre que aquesta sigui
d’una mínima qualitat, perquè al-
gun d’aquests diaris, encara que
me’l regalin, més m’estimo ni aga-
far-lo. Per altra banda, una iniciativa
molt positiva i valorada és la que va
adoptar Ferrocarrils de la Generali-
tat de disposar contenidors especials
a la sortida de les seves estacions per
reciclar aquests diaris. TMB en po-
dria prendre nota. És una decisió
pràctica i molt sostenible.

Finalitzat el període de presentació de declaracions,
l’Agència Tributària disposa d’un termini legal de sis
mesos per efectuar la devolució als que l’hagin sol.lici-
tat o decidir si inicia un procediment de comprovació.
Per a cada sol.licitud de devolució es pren una decisió:
o tornar el que s’ha sol.licitat o realitzar prèviament una
comprovació formal.

La decisió depèn de la revisió interna que es fa de
cada declaració, sense excepció, en què es comprova
que els càlculs de l’autoliquidació són correctes, que

les quantitats consignades són coherents entre si, amb
la normativa tributària i amb la informació externa dispo-
nible a l’Agència Tributària. També es comprova abans
de tornar res si el declarant té deutes en constrenyiment,
i en aquest cas s’efectua l’embargament de tot o de part
de la devolució per liquidar aquests possibles deutes i es
transfereix el net resultant.

Ángel González de la Fuente
Cap de premsa de l’Agència Tributària


