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EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos amb les persones i les insti-
tucions, amb un màxim de 15 línies que podran ser extrac-
tades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Dema-
nem 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.

En essència
33 En el pacte per a la reforma del
mercat laboral no hi trobo res rela-
tiu als contractes per obra. Contrac-
tes que moltes empreses fan servir
sense que sigui aquesta la seva fun-
ció, ja que hi ha treballadors que en
tenen indefinidament. Això s’hauria
de solucionar, ja que creen la matei-
xa inseguretat que els temporals.
Ramon Roca Valero 8 Barcelona

33 Diumenge, a les 18.30 hores, van
emetre per TVE diverses corrides de
toros. A més de ferir la sensibilitat
d’una gran part de la població adul-
ta que no compartim el plaer per un
espectacle basat en la tortura i el pa-
timent animal, vulnera la legislació
actual de no emetre violència en
una franja d’horari infantil. TVE no
hauria de retransmetre aquest es-
pectacle, que dóna una imatge de
país subdesenvolupat.
Lali Llobet Sales 8 Barcelona

33 Com a professional de la sanitat
dono fe que el dels metges és el
col.lectiu que més pluriocupació té,
a més de les prebendes que obtenen
de laboratoris, mútues, pròtesis...
Haurien de fer un curs d’ètica pro-
fessional impartit per la catedràtica
Victòria Camps.
J. F. González 8 Barcelona

Fe d’errates
33 L’actual alcalde de Canet de Mar
és Joaquín Mas, del PSC, i no Fran-
cesc García, tal com es diu a la pàgi-
na 26 d’El Periódico de París de di-
marts. García va ser alcalde de la ciu-
tat el 2000 i actualment és regidor
independent.

33 El restaurant Katmandu, ubicat
al número 421 del carrer de Còrse-
ga, ofereix gastronomia nepalesa i
està ambientat amb decoració
d’aquell país, i no té cap relació amb
el Tibet en contra del que s’indica a
la pàgina 47 d’ahir.

Cartes Columnes emblemàtiques

L’
any 1928, el general Primo de Rivera va fer en-
derrocar, per ser un símbol emblemàtic de la
nació catalana, les quatre columnes que Puig i
Cadafalch va fer emplaçar on ara està la

Font Màgica de Montjuïc. És obvi que s’han de situar al lloc
més proper: al pla superior entre la font i el Palau Nacional.
A cap altre lloc tindrien el sentit que tenen en l’original.
Puig va estar molt vinculat a la muntanya de Montjuïc i
aquest és avui el lloc més visitat pels turistes. Així honorem
la memòria de tots els que van lluitar per les llibertats na-
cionals, ja que era el monument més representatiu de la
nostra nació i constitueix un acte d’autoestima i de reafir-
mació de la memòria històrica. També perquè la demo-
cràcia ha de recuperar el que una dictadura va enderrocar
i és patrimoni artístic de gran valor.
Enric Padrosa President de l’Associació Josep-Narcís
Roca i Ferreras8 BarcelonaYz

Martí Mancilla : ¿En quants
països hi està implantada la te-
levisió digital terrestre (TDT)?

Respon: Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió
Audiovisuals de la Generalitat.

La digitalització de la televisió és
una iniciativa mundial que s’està
desenvolupant a diferents ritmes
segons les condicions del mercat
de cada país. A Europa, la implan-
tació de la TDT es troba en una fa-
se molt avançada en països com
el Regne Unit, Itàlia, Alemanya,
França, Suècia i Finlàndia. En al-
tres, com per exemple Portugal,
Grècia i Polònia, es trigarà encara
bastants anys a poder completar
el pas a la TDT.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).

Pregunta el lector
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TRIOMF DEL BARÇA A PARÍS

Alegria i decepció
Cartes sobre la victòria
a la final de la Copa d’EuropaYz

33 Són impressionants els senti-
ments de moral i germanor que va
despertar el partit de dimecres a tot
arreu del país. Ja fossin ciutats grans
com petites, blancs i negres, rics i
pobres, van celebrar la victòria sor-
tint al carrer, volent compartir l’ale-
gria en comunitat. Com diu l’him-
ne, «Una bandera ens agermana».
Tant de bo el tripartit hagués sabut
aglutinar Catalunya com ho ha fet
un sol partit, el del Barça. D’una al-
tra manera ens aniria a tots plegats.
Antoni Trenchs Ruiz 8 Mataró

33 El Barça va guanyar dimecres la
seva segona Copa d’Europa i a més
ha estat campió de Lliga, que no és
poca cosa. Milers de culers van sortir
als carrers a celebrar-ho. La gent va
cantar, va aclamar el seu equip, va
aturar el trànsit. Canaletes és testi-
moni de l’enorme potencial que pot
tenir la gent unida. I jo pensava...
¿per què no es va reunir tanta gent a
la seguda convocada a la plaça de
Catalunya en contra dels preus abu-
sius de l’habitatge el 14 de maig pas-
sat? ¿Per què no es mobilitza la gent
amb la mateixa passió per aconse-
guir coses que ens afecten realment?
Diumenge passat amb prou feines
érem un miler.
Josefa Martínez 8 L’Hospitalet

33 El tema de les entrades ha estat
gestionat de manera nefasta per la
directiva. I el pitjor ha estat veure
per televisió que a París van presen-
ciar el partit, amb les entrades dels
socis, il.lustres barcelonistes convi-
dats per no se sap qui, com els ger-
mans Sánchez Vicario, Imma Mayol,
Carod Rovira, Espadaler, Sala i
Martí, Pep Munné, Rahola... Això és
riure’s dels socis. No pot ser que el
club tingui 21.000 entrades i els so-
cis només en disposem de 10.000.
Pablo Acosta Soler 8 Barcelona

33 Felicito els responsables de
l’Ajuntament de Barcelona per la se-
va excel.lent previsió per a la final
de la Champions, per deixar la gent
que vam baixar a Canaletes sense
metro i amb parades de Nit Bus mo-
dificades i busos que arribaven cada
qui sap quan. Gràcies per perme-
tre’m veure l’ambient que hi havia
des de Canaletes fins a la plaça de
Maragall. Això sí, mentrestant, l’al-
calde que vagi allargant la mà per
sortir a la foto tocant la copa.
Xavier Daví Estebe 8 Barcelona

TELEVISIÓ

La netíssima, a TVE
Dora Vallejo González
BarcelonaYz

Estàvem veient un documental so-
bre la guerra espanyola, en el qual
es veia el salvatge bombardeig que
va arrasar la ciutat de Guernica i
que va acabar amb la vida de 600
persones, i el vam interrompre per
veure Telemonegal, on es va passar un
tall de l’entrevista que Jesús Quinte-
ro va fer a la néta del dictador. ¿Una
televisió que paguem tots ha de do-
nar canxa a persones d’aquesta me-
na? Ja que, a més de ser néta d’un
personatge tan sinistre, ¿què ha fet
per a la societat per merèixer que se
l’entrevisti en una tele pública? En-
tre altres floretes, va dir que això de
la fortuna dels Franco li agradaria
saber on està, per poder alleujar-se
dels seus problemes econòmics, ja
que tot el que tenia s’ho havia hagut
de guanyar. Vergonyós.

POLÍTICA

Pressions al tripartit
Jordi Puigdellivol Torner
BarcelonaYz

El tripartit ha comès moltes errades,
però també ha estat sotmès a una
gran pressió fora de Catalunya, amb
el PP i el seu entorn mediàtic revi-
fant el discurs ultraespanyolista, i a
dintre de Catalunya, amb una dreta
que es posava nerviosa si no sortia a
la foto. Si a les eleccions autonòmi-
ques perd l’esquerra, tenim prou
perspectiva per saber les nefastes
conseqüències que tindrà sobre el
medi ambient, la cohesió social i la
distribució de rendes entre empresa-
ris i treballadors.

SOCIETAT

El luxe d’anar al cine
Alba Montoya Rubio
BarcelonaYz

El cine és caríssim. Ni més ni menys
que set euros l’entrada. Com que sóc
estudiant, diumenge passat hi vaig
anar tota confiada amb el meu Car-
net Jove, però vaig descobrir que els
caps de setmana no fan descompte.
¿Només tenim dret a anar-hi en dies
laborables o què? ¿No se suposa que
precisament per a això hi ha els caps
de setmana, per ocupar-los en l’oci:
anar al cine, teatre, etcètera? Des-
prés es queixaran de les activitats
nocturnes dels joves. Però ¿que pot-
ser ens deixen una altra sortida?

Escola a la B-23
María Flores
Sant Just DesvernYz

Vaig llegir en aquest diari que l’al-
calde de Sant Just Desvern, Josep Per-
piñà, es vanagloriava de tenir en
compte l’opinió dels ciutadans del
barri Sud per a la seva transforma-
ció. Nosaltres no hem tingut tanta
sort, ja que s’entesta a traslladar el
CEIP Montserrat del centre de la po-
blació a un edifici situat a prop de
l’autopista B-23. Hem argumentat
els riscos i perjudicis que el trasllat
significa per als nens, però continua
amb el seu pla. No veig en absolut
aquest esperit de participació ciuta-
dana del qual presumeix.


