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m La sequera
m La sequera –pertinaz, com la
definien els mandataris franquis-
tes– és un problema que ens afec-
ta absolutament a tots (i no no-
més al sector turístic). Davant
d'aquest problema real, concret i
definit, assistim atònits al la-
mentable i esperpèntic circ que
ens ofereixen diàriament els nos-
tres representants polítics, on es
continua prioritzant la política
de partit sobre la resolució dels
problemes.

Al meu entendre, els proble-
mes purament estructurals i tèc-
nics han de ser estudiats i trac-
tats per professionals dels àmbits
corresponents, en el cas de la se-
quera per enginyers, geòlegs, fí-
sics, químics, ecologistes, econo-
mistes, etcètera, i no per polítics,
senyors i esclaus al mateix temps
de les estratègies dels seus par-
tits i dels seus interessos pecunia-
ris. Un cop els experts hagin arri-
bat a solucions en forma de pro-
postes específiques (tècniques,
econòmiques, plans d'actuació,
etcètera), els polítics haurien de
defensar fins al final i davant qui
calgui aquestes postures. Si de ve-
ritat ens representen (massa so-
vint ens creen dubtes al respec-
te), és la seva obligació. Aquest
procediment s'hauria d'extendre
a altres àmbits, com la sanitat,
l'educació, la recerca, etcètera, pi-
lars fonamentals de la nostra so-
cietat, actualment apuntalats i
amb perill d'enderrocament.

JORDI FRAXEDAS
Centre d'Investigació en
Nanociència i Nanotecnologia
Barcelona

m Problemes del Bicing
m Fa uns sis mesos que sóc
usuària del Bicing i ja he patit
quatre incidències, que de no ha-
ver reclamat m'haurien suposat
més de 100 euros en sancions,
trucades al telèfon de pagament,
imprimir i enviar faxos, i despla-
çaments a l'oficina d'atenció al
client. L'última m'ha costat gaire-
bé 40 euros i sembla que no me'ls
tornaran. En síntesi, la qüestió és
que un bon dia en retornar una
bicicleta no va quedar registrat
en el sistema informàtic (tot i
que la bicicleta va quedar ben an-
corada i es va encendre el pilot
vermell). En adonar-me del pro-

blema vaig trucar i presentar di-
verses reclamacions, i l'única res-
posta ha estat una carta que em
diu que la sanció és correcta.

És la meva paraula contra la se-
va, però sé que tinc la raó, per
això he presentat una reclamació
a l'oficina del consumidor, on la
noia que em va atendre em va ex-
plicar que ho tinc complicat, per-
què hi ha moltes reclamacions
pel mateix assumpte i que el Bi-
cing les denega totes. Em consola
i em dóna esperances que no sóc
l'únic usuari amb aquest proble-
ma. Després de tantes incidèn-
cies tinc seriosos dubtes de si re-
novaré la meva targeta del Bi-
cing, i segur que no sóc l'única.

CRISTINA BOSCH
Barcelona

m Laporta y el Barça
m En el 2003 llegó a la presiden-
cia Joan Laporta, abanderando
un cambio que muchos conside-
rábamos vital y necesario. Por
ello, aglutinó masivamente el vo-
to de los barcelonistas que necesi-
tábamos creer que otra institu-
ción era posible, que el legado de
100 años se podía conservar sin
renunciar a políticas más dinámi-
cas y frescas parta gestionar el
club desde la vertiente deportiva
y social. Gente joven y sobrada-
mente preparada para proyectar
el FC Barcelona del nuevo siglo
como institución arraigada en la
sociedad catalana, pero con una
clara ambición globalizadora. Y a
mi entender lo han conseguido.

¡Felicidades! Por ello, le pido a
Joan Laporta que no cometa el
error que antes cometieran
otros, y que él mismo denunció.
No fracture la masa social (más
allá de los socios) con discursos
incendiarios y demagógicos. Ges-
tionar el Barça es gestionar ilusio-
nes y todo lo demás es comple-
mentario (duro y difícil sí, pero
complementario). Y la cotización
de la ilusión hoy por hoy va a la
baja sin señales de cambio.

ROBERT ARTIGAU PUIG
Barcelona

m Mentides de la MAT
m Felicitats, Quim Monzó, pel
seu article del 5 d'abril, en què
parlava sobre les mentides que
envolten la MAT. Realment és cu-

riós com una persona que tingui
memòria, amb unes notícies
d´agència, pot arribar a un seguit
de conclusions lògiques. Com
ens volen fer combregar amb ro-
des de molí!

La mateixa empresa encarrega-
da d'elaborar l'informe del exco-
misari europeu Mario Monti va
reconèixer que no havia tingut
en compte les necessitats de Giro-
na i que era una autopista elèctri-
ca del negoci dels de sempre. Ja
no s'amaguen de res! Ara bé, l'in-
forme l'acabem pagant tots; i ja
portem més de tres milions
d'euros gastats en papers sobre
aquesta línia. Pagant els altres,

cap problema. Resulta que no-
més es lliuraran dades a les plata-
formes democràtiques: la d´al-
caldes. Però reconeixen que enca-
ra els han de passar la informa-
ció, i la propera reunió és el 29
d'abril. Per estudiar a fons l'in-
forme es necessiten les dades. Pe-
rò a hores d'ara no les han passa-
des. Però s'ha reconegut que no
es tenen, que s'han de demanar a
les elèctriques. Potser serà el dia
abans, i així es podrà dir que ja
les han lliurades. I es dirà que
haurà estat amb diàleg i amb
transparència, que s'han fet les
coses bé. Quina vergonya!

Aquest informe no ha contes-

tat les preguntes que es feia el ma-
teix Monti en el seu dossier ante-
rior. Per exemple, si abans de rea-
litzar qualsevol línia, amb tecno-
logia moderna no es podrien co-
brir les necessitats; que s'hagin
estudiat totes les alternatives...

Es veu que l'excomisari és qui
“justifica” la línia, amb un infor-
me tècnic pagat per tots, realitzat
només per una empresa que han
escollit els dos estats. No volen
fer estudis comparatius amb al-
tres empreses, no fos cas que al-
gú digués la veritat de tot plegat.
Però el senyor Mario haurà de
respondre davant la justícia euro-
pea. Això de rentar-se les mans,
diplomàticament, hàbilment com
una garsa, per aquestes terres, es
diu “cara dura”. Endavant amb
els teus articles, Quim!

NÚRIA FERNÁNDEZ
Figueres

m Diners de Madrid
m Demano al president Zapate-
ro que no ens doni més diners de
Madrid. Que aturi el finança-
ment de Catalunya fins que el
conseller senyor Francesc Balta-
sar i els altres consellers que for-
men el Govern de la Generalitat
aprenguin la diferència entre els
conceptes inversió i despesa. En-
cara semblarà que els catalans no
sabem fer servir els diners pú-
blics i els llencem.

He quedat bocabadat que per
falta de previsió del Govern de
Catalunya haguem de fer una des-
pesa de 44 milions d'euros cada
dos mesos per portar aigua i 35,2
milions com a inversió temporal
i no una inversió definitiva per re-
soldre aquest problema. Si aques-
ta es la nova cultura dels diners
públics que gestiona el conseller
Baltasar, que se li prengui el De-
partament de Medi Ambient
com a conselleria de “gestió” que
va demanar Iniciativa Verds al
tripartit.

Per cert, quan ens assabentem
que no hi serem a temps pel blo-
queig del quart cinturó o l'obra
de la MAT, quina altra despesa
pública i no inversió ens espera?

Quina poca cultura i prepara-
ció per manegar els nostres di-
ners públics que tenen alguns!

BALTASAR PARERA
Subscriptor
Barcelona
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¿Es trascendente que
Zapatero sea investido
en segunda vuelta?

Vote en www.lavanguardia.es/encuestas o
enviando un mensaje al 5453 con la palabra
VOTAR espacio 1, 2 ó 3, según sea la opción
elegida Sí, No o Ns. Coste del mensaje 1.20 + IVA.

Julia Otero y ‘Els segadors’
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CARTAS DE LOS LECTORES

Los lectores pueden enviar sus fotografías a
cartas@lavanguardia.es. Es imprescindible
que vayan firmadas con nombre y apellidos y de-
be constar la dirección, el teléfono y el DNI o el
pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho
de publicar aquellas que considere oportuno.

LA PREGUNTA DE MAÑANA

m La última emisión del programa de Julia Otero, No em
ratllis, dedicado a Catalunya, terminó con la presentado-
ra y los niños invitados cantando Els segadors con la ma-
no en el pecho. Me parece bien que los ciudadanos ha-
gan uso de su libertad de expresión y manifiesten de tal
modo sus sentimientos. Ahora bien, me gustaría saber
qué diría Julia Otero si en un programa de niños de una
cadena de ámbito estatal o, ¿por qué no?, en TV3, se aca-
base el programa con el presentador cantando el himno
de España con la mano en el pecho.

ISABEL GONZÁLEZ DE GISPERT
Barcelona

m No es bueno proyectar nuestras obsesiones sobre los
niños. Es una lección que hemos aprendido al visitar
más de doscientos colegios de Catalunya. Las criaturas
son el espejo de su familia, pero sin el filtro, a veces per-
verso, de la corrección política. Como son y se sienten
libres, dijeron, por ejemplo en el programa al que usted
se refiere, que la Moreneta es negra por su origen inmi-
grante, confundieron a Carod-Rovira con el rey de Espa-
ña, no tuvieron reparos en afirmar que la senyera es po-
co fashion... y, sí, cantaron el himno con la mano en el
pecho. Sabrá que tal cosa no es tradición catalana, sólo
puede ser una imitación de las películas norteamerica-
nas que tanto les gustan. Dejemos que los niños crezcan
en paz..., habrá tiempo para que unos u otros o los de
más allá les hielen el corazón, que diría Machado.

JULIA OTERO
Directora del programa ‘No em ratllis!’

Dicen que la necesidad aguza
en ocasiones el ingenio. Eso
parece haberle ocurrido al res-
ponsable de este camión. Posi-
blemente harto de que le abrie-
sen la caja, optó por utilizar la
valla publicitaria para proteger
su vehículo de los amigos de
lo ajeno. La fotografía nos la
remite Jurgita Dargyte desde
Lloret de Mar y lo que no sabe-
mos es qué dirá la empresa
que haya contratado la valla. ¿Tiene la culpa Joan

Laporta de la crisis que
vive el FC Barcelona?


