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Opinió

LECTORS
Cartes
EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos amb les persones i les institucions, amb un màxim de 15 línies que podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Demanem comprensió, i que acceptin que no podem mantenir
correspondència o contacte telefònic sobre les cartes. 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). Es
poden adreçar al CIC quan considerin que s’han vulnerat els
principis recollits en el Codi Deontològic. Els requisits de
presentació de la queixa els trobaran a la web del CIC
(www.periodistes.org/cic) o bé informant-se directament al
telèfon 93.317.19.20.

SOCIETAT

Un vernís de tolerància
Javier Posa Lozano
Barcelona

Susana i Beatriz es guanyen la vida
com a dissenyadores gràfiques per
ordinador i traductores d’idiomes.
Són lesbianes militants, i celebren
25 anys d’amor i de convivència. Les
famílies de la parella semblava que
ho tenien tot molt assumit, però el
pare de Susana les va veure en un
programa de TV-3 defensant els
drets del seu col.lectiu i es va veure
aclaparat pel que diran. Des d’aleshores, la relació dels pares amb la
parella s’ha deteriorat considerablement. No m’agrada gens certa tolerància de vernís: hi aprofundeixes
una mica i afloren els prejudicis. El
Govern fa molt ben fet amb les seves
propostes legislatives de legalitzar el
matrimoni civil homosexual, però
la lluita contra el masclisme, l’homofòbia i la violència de gènere ja
s’ha de començar a prevenir des de
l’escola. Que es vulgui impartir una
assignatura de valors democràtics
em sembla una idea esperançadora.
JUSTÍCIA

Pànic a la presó
Mireia Balaguer Bataller
Advocada i presidenta de
Presos sense Fronteres
Barcelona

Xavier, fill, germà, nét, nòvio, però
pres, era un ésser sensible, bo, diferent. No va entendre la presó. Va obtenir el tan anhelat tercer grau, però
no va superar mai el pànic a estar

tancat, la foscor, l’aïllament. La seva
ànima s’anava minant després d’un
any de compliment. Va suplicar nit
darrere nit en va. La resposta a la seva agonia eren flascons i més flascons d’ansiolítics i antidepressius. El
seu cor no ha pogut sobreviure en
un món on la llum s’apaga a la mateixa hora en què els informes queden arxivats per a «demà». Ha estat
només això, un pres més, al qual
fins i tot tenint al seu abast un sistema penitenciari que podia haver-li
ofert l’ajuda que necessitava, ha hagut de morir en la soledat de la nostra abstracta burocràcia. Va morir
sol a la llitera d’una cel.la de la presó
de Wad Ras, el 29 d’octubre del 2004
a la matinada, als 31 anys. Que la seva mort ens serveixi a tots perquè siguem capaços de sentir el crit desesperat d’altres que, com ell, sense
pretendre-ho, un dia van transgredir
el camí entre el bé i el mal.
SALUT
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Educació viària
i amb el nou carnet de conduir per punts s’aconsegueix salvar encara que només sigui una vida,
¡benvingut sigui! Però més que l’amenaça de deixar-nos una bona temporada sense permís de
conduir, allò que cal fer és posar tots plegats una mica més
de civisme (¿qui ens garanteix que a qui li sigui retirat el
permís no agafarà igualment el cotxe o la moto?). Arreu es
continuen veient conductors parlant pel mòbil, circulant a
velocitats inadequades, sense respectar senyals i passos de
vianants, i motociclistes fent avançaments temeraris (i sense casc). El civisme arrenca de les actituds dels mateixos pares. Fins que no tinguem clar, pares i educadors, que la seguretat viària comença per nosaltres mateixos i així hem
d’ensenyar-ho als infants, els dilluns continuarem sentint
parlar de les fredes i maleïdes estadístiques dels morts produïts els caps de setmana a causa de la circulació rodada.
Joan Ferré Verge 8 Amposta

S

Morir esperant
María Navarro Pérez
Banyeres del Penedès

No sé si és culpa de CiU, ja que la
consellera de Salut, Marina Geli, va
dir que l’anterior Govern havia amagat la meitat dels pacients de les llistes d’espera; o si és culpa dels 5,3
mesos d’espera mitjana per ser intervingut, o potser és culpa de la burocràcia i del període de vacances,
però el cas és que al meu germà li
van detectar problemes a les vàlvules del cor a l’Hospital de Santa Tecla, de Tarragona, el 2000, i després
de ser ingressat i anar a urgències diverses vegades en aquests quatre
anys per trobar-se molt malament,
els metges no en van fer cap cas i,
tot i tenir el mes de juliol d’aquest
any totes les proves per ser intervingut a Bellvitge, com a urgent, encara
esperem la trucada perquè l’operin.
Encara que ja no cal: va morir el 13
d’octubre passat, amb 52 anys, a
causa d’una parada cardíaca. Si la sanitat pública està tan saturada, casos així els haurien de passar a la
privada, tal com diuen que fan. Encara que, és clar, això faria pujar el

dèficit de 3.000 milions d’euros encara més.
JUSTÍCIA

Conductor ebri lliure
Núria Codina Molina
L’Hospitalet de Llobregat

El dia 30 d’octubre, el pare d’un dels
nens de l’escola de la meva filla va
resultar greument ferit, a les 6.40
hores, a la Ronda Litoral, quan anava a treballar amb la seva moto i va
rebre l’impacte d’un cotxe que va
sortir de la via per excés de velocitat.
El seu conductor, un noi de 32 anys,
va donar una taxa d’alcoholèmia el
doble de la permesa (0,9 grams), per
la qual cosa va ser detingut. A més,
tenia antecedents en assumptes de
trànsit. Paco, el conductor de la moto, de 40 anys, es debat entre la vida
i la mort. Mentrestant, el conductor
ha quedat lliure amb càrrecs. ¿És
just això? Una família trencada de
dolor, i qui va provocar l’accident,
¿on és ara? ¿Prenent-se unes copes,
potser? Només s’ha d’esperar que
Déu faci que Paco se’n surti.

SOCIETAT

Negoci discogràfic

el Periódico
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33 cartalector@elperiodico.com

En essència
33 Em satisfà enormement la rehabilitació històrica de Lluís Companys, a la qual espero que segueixi
la del meu pare, al País Valencià (on
s’impedeix el record), i la de tants
lluitadors que van ser víctimes de
falsos càrrecs i defectes de forma en
els judicis sumaríssims. El que no
entenc és que hi hagi gent a qui l’enverini que es faci justícia.
Coral Pellicer 8 Madrid
33 Tele 5 anunciava que oferiria un
concert inèdit de Queen. Però a sobre d’emetre’l de matinada, va començar a les 2.25 hores i va acabar a
les ¡2.36 hores! ¿És això al que es refereix Tele 5 quan anuncia un concert exclusiu? Un engany.
Jordi García Hidalgo 8 Barcelona
33 Amb el B-1 es podran conduir
motos. ¿No deu ser una estratègia
per incrementar les vendes? Aquestes ja han augmentat un 40%... El fet
d’haver circulat tres anys en cotxe
no implica saber conduir una moto.
Carlos Vítores Lorenzo 8 Barcelona

Jordi Llorens Musoles
Barcelona

M’he quedat parat al veure un anunci a la televisió on posen els consumidors en el mateix bàndol que als
lladres per parlar de la pirateria de
música i DVD. ¿S’han de sentir com
a lladres les persones que compren
als venedors ambulants buscant
l’opció més barata? El problema no
és que hi hagi pirateria i es perjudiqui els autors, com ens volen fer
creure, sinó que quan ens assabentem del cost real d’un disc compacte
i l’increment en el preu de venda
desmesurat i els beneficis multimilionaris que obtenen de les discogràfiques, ens sentim estafats. Perquè no és que perdin diners, sinó
que en lloc de guanyar 2.000 milions en guanyen 1.500. Si no volen
que hi hagi pirateria, que abaixin els
preus. ¿O és que no en tenen prou
d’haver col.locat un impost als consumidors que ja m’agradaria saber a
qui beneficia?

Pregunta el lector
Anna Ponts: ¿Quants
habitants té l’Hospitalet
de Llobregat?
Respon: Manel Pérez.
Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat.
La ciutat de l’Hospitalet té una població de 246.415 habitants, segons dades del padró de l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), de
l’any 2003. Amb aquestes xifres,
la ciutat ocupa el lloc número 16
en el rànquing de les ciutats espanyoles amb més població, va
just al darrere d’altres grans localitats, com són Vigo (amb 292.000
habitants) i Gijón (amb 270.000),
que tampoc són capitals de província. H
Pot efectuar la seva pregunta a EL PERIÓDICO per
carta, telèfon (93.484.65.64), fax (93.484.65.13) o a
través del correu electrònic (agenda@elperiodico.com).

