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EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos amb les persones i institu-
cions, amb un màxim de 15 línies, que podran ser extracta-
des. 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 només quan considerin que s’han vul-
nerat els principis recollits en el Codi Deontològic, pel tracta-
ment que donen els mitjans informatius sobre els diferents
temes. Es poden dirigir al Consell de la Informació de Cata-
lunya, al telèfon 93 317 19 20.

Cartes Especulació a s’Alguer

Q
uan vaig conèixer la cala s’Alguer per primera ve-
gada, ara fa 11 anys, vaig tenir el plaer de desco-
brir un paratge gairebé estrany al litoral de la Cos-
ta Brava. S’Alguer s’havia salvat de l’especulació

destructiva d’allò que la natura ens ha regalat. Recordo l’any
passat com es debatien els límits de la Costa Brava i es parlava
de la necessitat d’un canvi respecte al que s’havia fet fins
aleshores. Ens havíem venut la costa sense dignitat i el resul-
tat era la destrucció del nostre paisatge. Quan m’assabento
del projecte de construcció de 60 apartaments a la Pineda
d’en Gori, el primer que em passa pel cap és qüestionar-me de
què serveixen tants debats i tantes paraules si en qualsevol
moment, per interessos econòmics evidents, ens continuem
venent la dignitat. Crec que encara hi ha temps per rectificar i
poder salvar aquest petit racó de la nostra costa abans que si-
gui massa tard.
Montserrat Soler Roca 8 FontetaYz

Barbara Oehl:
¿Els ciclistes poden circular
lliurement per les voreres?

Respon: María Teresa García-
Herrero. Subcap
de Trànsit de Barcelona.

No. El reglament general de circu-
lació estableix que els ciclistes, en
el cas que no hi hagi via que els
estigui especialment destinada,
circularan pel voral de la seva dre-
ta, si fos transitable i suficient, i,
si no ho fos, utilitzaran la part im-
prescindible de la calçada. D’altra
banda, hi ha vies que estan espe-
cialment destinades a la circula-
ció d’aquests vehicles, definides a
l’annex de la llei de seguretat
viària.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

Família tipus Horacio Altuna

Lectors
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Els dos bàndols
Cartes sobre l’aniversari
del cop d’Estat del 1936Yz

33 Tinc a la meva família morts du-
rant la guerra civil pels dos bàndols.
Només sé que els uns i els altres van
lluitar per les seves conviccions i van
donar la vida exemplarment per
una cosa en la qual creien. També
tinc a la família supervivents que
van ser addictes al règim de Franco i
altres que no ho van ser, i en van pa-
gar les conseqüències. Però tots van
ser herois, bé per no trair els seus
amics o bé per defensar una fe i
unes creences. De tots em sento or-
gullosa i em pregunto si la nostra
generació seria capaç de donar la vi-
da per algú o per alguna altra cosa
que no sigui la pròpia supervivència.
No crec que s’hagi de buscar només
anàlisi històrica i memòria reivindi-
cativa, sinó veneració pels morts per
rendir-los l’homenatge que es merei-
xen per haver donat la vida per una
causa superior.
María-José de Torres 8 Barcelona

33 El cop d’Estat del 1936, perpetrat
per les forces militars, la dreta feixis-
ta i l’Església, continua sent la in-
justícia social i moral més gran de la
història contemporània d’Espanya, i
pel qual encara no ha demanat
perdó ningú i encara menys s’han
depurat responsabilitats. No és tan
sols l’atac contra la llibertat, la de-
mocràcia i el poble que va generar
aquesta injustícia, sinó les humilia-
cions, els camps de concentració, les
colònies per a presos condemnats a
fer treballs forçats, els afusellaments
sistemàtics, les presons... Les esquer-
res no podem continuar amb l’aco-
vardiment sistemàtic i el «perdonar i

oblidar» i «no remoure el passat»,
frases que només poden estar en bo-
ca de franquistes, falangistes i feixis-
tes que només el pas i el pes de la de-
mocràcia enterraran.
J.-M. Oró 8 Sta. Coloma de Cervelló

33 Carlos Jiménez Villarejo explica
molt bé al seu article El règim feixista
de Franco, publicat ahir a EL PE-
RIÓDICO, el règim assassí de Franco,
però sembla oblidar el genocidi del
règim legal de la República, ja que
pel fet de ser legal no li donava dret
a fer-ho. Va enviar menors d’edat a
una guerra que ja se sabia perduda,
i si Franco va muntar judicis injus-
tos, la República ni tan sols això: afu-
sellava la gent sense més ni més,
amb la sola sospita de ser feixista o
la denúncia de qualsevol sense fona-
ment. Que llegeixi el llibre Checas de
Barcelona i s’adonarà que no hi havia
a la guerra civil bons i dolents, sinó
assassins sinistres en la legal Repú-
blica i també entre els insurgents.
En aquesta cultura de mort per part
de tots, els pares fotografiaven els
seus fills menors vestits de militar
amb armes a les mans. Tot un des-
propòsit.
Jordi Martínez Garrido 8 Barcelona

HISTÒRIA

Desprestigi de Colom
Jordi Mas Aixalà
BarcelonaYz

Mentre la figura de Cristòfol Colom
va ser un misteri de la història, va
ser considerat un referent universal,
un geni sense parangó, un personat-
ge que va fer canviar el món i el va
empènyer a entrar en la modernitat.
Ara que les investigacions de Jordi
Bilbeny ens han aclarit que tant Co-
lom com tota la seva gesta nàutica
eren catalans, apareixen de sobte in-
tents barroers de desprestigiar el
personatge, com el de l’estudi de
Consuelo Varela. Ara ens volen
convèncer que Colom era cruel, dès-
pota, un tirà i un colpista, sense ni
amagar que només es tracta de la
versió de qui va acabar ocupant els
seus càrrecs i sense cap testimoni
indígena. O sigui, ara que resulta
que era català, deixem-lo com un
drap brut. Si hi afegim el fet que Va-
rela va quedar en evidència davant

dels arguments de Bilbeny al progra-
ma Millennium (El 33) sobre la catala-
nitat del descobridor, no fa ni dos
mesos, és fàcil d’entendre per què
no es pot creure en segons quina
mena de coincidències.

TRADICIONS

‘Sanfermines’
Sara Virumbrales
BilbaoYz

Divendres passat es van acabar els
sanfermines, unes festes estupendes
que recomano a qui vulgui divertir-
se. No obstant, allò que les caracte-
ritza i que fa que siguin famoses
mundialment són els encierros, una
tradició de la qual em manifesto
completament en contra. I no no-
més pels maltractaments als ani-
mals, sinó també pel perill que supo-
sen per a les persones que hi partici-
pen. Em sembla vergonyós veure
una colla de borratxos corrent da-
vant d’uns animals d’aquest calibre.
Cada any es produeixen gravíssims
incidents als encierros. En aquests,
un noi s’ha quedat tetraplègic. ¿I
això és d’interès general i bonic de
contemplar? Sé que l’argument que
molts fan servir per defensar els en-

cierros és que no s’obliga ningú a cór-
rer. És cert, però això no significa
que hàgim de pagar el seu suïcidi
amb diner públic, en aquest cas de
l’ajuntament.

SOCIETAT

Llei del Registre Civil
Jordi Rodríguez Mestres
BalaguerYz

Van publicar la notícia d’una parella
que estava indignada perquè havia
d’ajornar la celebració del seu matri-
moni (en segones núpcies) ja que
s’havia d’aplicar la normativa cor-
responent en la instrucció de l’expe-
dient de matrimoni civil que s’esta-
va tramitant al Registre Civil de Bar-
celona, concretament la publicació
de l’edicte a la població on havia es-
tat residint la contraent, població de
menys de 25.000 habitants. És cert
que la llei del Registre Civil i el regla-
ment que la desenvolupa encara
contenen articles que potser s’hau-
rien d’adequar a la societat actual,
però n’hi ha altres, com el 243, que
quan es tenen els coneixements ne-
cessaris en aquesta matèria s’arriba
a la conclusió que potser el que cal-
dria és donar publicitat de la ins-

trucció de l’expedient als registres
civils de totes les poblacions on ha-
gin estat residint els dos últims
anys, independentment de la quan-
titat d’habitants, almenys en aquells
casos en què es pogués tractar d’un
matrimoni de conveniència, desgra-
ciadament tan habitual.

Excés de calories
Joan Dinarés Senyé
BarcelonaYy

¿Ningú s’ha parat a pensar que pot-
ser aquesta calor excessiva que fa als
carrers és deguda en part al fet que,
com que a dins de casa, a l’oficina,
etcètera, volem estar molt frescos,
els aparells d’aire condicionat estan
llançant un alt nombre de calories a
l’exterior?

Fe d’errates
33 A la informació El primer parc
empresarial del 22@, a punt, publica-
da a la pàgina 31 de dilluns, l’em-
presa Regesa apareix com a promo-
tora de vivendes de la Generalitat,
quan en realitat és de capital 100%
del Consell Comarcal del Barce-
lonès.
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