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DIVENDRES
26 DE GENER DEL 200712 Opinió el Periódico

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos amb les persones i institu-
cions. No es consideraran les cartes de més de 15 línies,
que podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible pu-
blicar-les totes. Tampoc es mantindrà correspondència o
contacte telefònic sobre aquestes. Hi ha de constar: nom i
cognoms, DNI, domicili i telèfon.

QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al
diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al
CIC només quan considerin que s’han vulnerat els principis
recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els
mitjans informatius sobre els diferents temes. Es poden diri-
gir al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93
317 19 20.

Horacio Altuna

Lectors

Família tipus

Joan Carles Ballester Badia Sabadell

É s inacceptable que el Govern vulgui reformar la llei d’accés als cen-
tres educatius, i a més a més suprimir els punts corresponents a les
famílies nombroses que aspiren a matricular els seus fills en una

mateixa escola, vulnerant així la llei de protecció de famílies nombroses.
¿Com és possible que es pugui permetre legalment que una família hagi
d’anar, per exemple, a tres centres o més diferents per portar i recollir cada
dia els seus fills? ¿Això és normal i lògic? ¿Quina necessitat hi ha de portar a
terme una reforma com aquesta? He arribat a sospitar que ens trobem da-
vant un cas de prevaricació.

A més a més, no puc entendre aquesta mesura absurda contra un col.lec-
tiu de Catalunya –jo sóc un d’aquests pares de família nombrosa–, especial-
ment quan el president de la Generalitat, José Montilla, fa mesos que s’ha
omplert la boca d’anar dient que vol desenvolupar polítiques socials. Real-
ment, no crec que hi hagi cap justificació per eliminar la possibilitat que els
fills de famílies nombroses puguin accedir tots al mateix centre educatiu.
Cap ni una. ¿Com pot ser que els polítics catalans no siguin capaços de mi-
rar-se al mirall d’altres països de la Unió Europea, com ara França i Alema-
nya, en l’aplicació de la protecció familiar? La Generalitat està demostrant,
tant amb aquesta com amb altres decisions o projectes, el seu sectarisme,
així com la innecessària capacitat de provocar la crispació i l’enfrontament
entre els diferents sectors de la societat que fa perillar la convivència. El que
està passant a Catalunya en aquest sentit no passa en cap altre país civilitzat
del món.

Reforma educativa contra
les famílies nombroses

La fotografia, feta el 24 de gener, reflecteix les carències de la carretera que
va de Sant Antoni de Calonge a Platja d’Aro (Baix Empordà): la gent ha
d’anar per un camí de terra. ¿Tant costa construir una vorera, o és que som
ciutadans de segona classe?

¿Tant costa construir una vorera?

Ernesto Reinón Sant Antoni de Calonge

QUEIXES SOBRE LA TELEFONIA

Promesa incomplerta
Elisabet Riera Ursúa
Sabadell

He estat durant quatre anys amb
Wanadoo (ara Orange) i sempre ha-
via anat tot bé fins fa cosa d’un any.
Wanadoo em va cobrar durant tres
mesos dues factures, una per l’ADSL
i l’altra per la tarifa plana, i això que
jo només tenia ADSL. Després de
molts minuts al telèfon, em van pro-
metre una compensació de tres me-
sos gratis, cosa que no ha estat així.
Vaig reclamar, però no he obtingut
cap resposta. L’últim i definitiu va
ser fa una setmana, quan van tallar
la línia d’internet. Vaig trucar per
veure què passava i, després de mit-
ja hora em van dir que devíem 7
euros de la factura de setembre. Vaig
pagar els 7 euros i me’n vaig donar
de baixa, farta d’enganys i d’intermi-
nables trucades al 902.

No puc trucar
Alicia Sáez Valls
Barcelona

Al novembre vaig contractar els ser-
veis de trucades més ADSL amb
Orange. Passat un mes, vaig aconse-
guir l’ADSL, però les trucades encara
segueixen sent impossibles. He de
trucar a través d’un prefix de Tele-
fónica. ¿Fins quan aquests abusos?

Un engany
Ángel Gómez Sánchez
Barcelona

El 12 de novembre, Orange em va
enviar un SMS en el qual em deia
que, efectuant una recàrrega supe-
rior a 30 euros durant aquest mes,
de l’1 al 12 de desembre em donaria
gratuïtament el 30% d’aquesta recàr-

rega. Som a finals de gener i aquesta
recàrrega no ha arribat. He trucat
als números d’atenció al client, cosa
que ha suposat una pèrdua de
temps perquè és impossible contac-
tar amb algú de carn i ossos. Només
sents la veu d’aquells contestadors
que no et poden solucionar absolu-
tament res. Orange ha escollit una
mala fórmula per créixer en el mer-
cat, que és la fórmula de l’engany.
Estic estudiant altres opcions per
deixar de ser client seu.

EL PREU DEL DIVORCI

Igualtat aparent
Gabriel Martín Encarnación
Cornellà de Llobregat

Crec en la igualtat de sexes. Les do-
nes defensen els seus drets, i això és
just. Però al parlar d’un divorci, cap
vol sentir res d’igualtat; el resultat,
llavors, és aterridor per a l’home:
elles es queden amb els fills, amb la
casa i els diners. I això no és just.

VEGETALS TRANSGÈNICS

Un cereal de luxe
Antoni Campins Chaler
Barcelona

El problema dels vegetals transgè-
nics no rau tant en si les seves pro-
pietats són millors o no que els de
cultiu tradicional, sinó en el fet que
les llavors s’han de comprar cada
any, però les patents estan en mans
d’un reduït nombre de multinacio-
nals. El problema de l’augment de
preu de les tortillas de blat de moro a
Mèxic se’ns explica com que els EUA
compren molt de blat de moro per
usar-lo en la producció d’energia.
¿No deu ser que el preu de les llavors
transgèniques ha convertit aquest
cereal en un producte de luxe?

EL DRAMA DE LA VIVENDA

L’odissea de llogar
Mercè Sendras
Barcelona

A propòsit del problema del propie-
taris del pis del carrer d’Urgell on no
pot entrar, diguin-me si el meu cas
no és també surrealista: vaig com-
prar una vivenda fa quatre anys i la
vaig llogar. Vaig donar d’alta, al

meu nom, els subministraments de
llum, aigua i gas, i pel lloguer, vaig
demanar 700 euros mensuals. L’in-
quilí no era puntual en els paga-
ments, motiu pel qual després de
tres mesos el vaig denunciar. Al re-
bre la citació judicial, es va espantar,
vam parlar i vam arribar a un acord
pel qual ell renunciava a seguir vi-
vint al meu pis i jo li perdonava els
cinc mesos d’endarreriments. Però
quan vaig arribar a la vivenda, entre
els desperfectes i les factures pen-
dents i la inutilització dels submi-
nistraments –per exemple, havia ta-
llat el precinte corresponent al gas–,
em vaig haver de gastar 4.200 euros
per posar-ho tot com havia d’estar.

EL PROGRAMA DEL LICEU

Hi falta la dansa
Carolina Masjuan Boix
Vilalba Sasserra

La dansa és, com sempre, la germa-
neta pobra de la programació del Li-
ceu. Només hi ha tres espectacles en
el cartell i, llevat del Ballet d’Ham-
burg, cap novetat. ¿Per què es pro-
grama Sara Baras, a la qual ja po-
drem veure en altres recintes i a uns
preus més econòmics? ¿I per què ca-
da dos anys contracta el Liceu la
companyia de Maurice Béjart quan
n’hi ha tantes altres que aquí no
hem vist mai, com la d’Ángel Core-
lla? Aniré al Teatro Real a veure La
Bayadera, és clar. Un esdeveniment
així no es pot deixar escapar.

DECLARACIONS DE FARRUQUITO

De culpable a víctima
Neus Rojas Casademunt
Tiana

Vaig veure l’entrevista que va fer
Jesús Quintero a Farruquito a TVE.
Farruquito va dir que la premsa i la
justícia s’havien acarnissat amb ell
per ser popular i d’ètnia gitana.
Aquest senyor ha estat condemnat a
presó i encara s’expressa com si fos
la víctima. Està empresonat per ma-
tar una persona en un accident de
trànsit i no aturar-se a socórrer-lo.
Després va dir que ell no conduïa
perquè no tenia carnet; és a dir, mai
ha donat la cara i mai ha assumit la
seva responsabilitat. És trist veure i
sentir algú tan insensible com ell.


