
Empremtes al cel 
de Barcelona

Des de fa un temps, veig sovint ano-
malies al cel de Barcelona que, se-
gons he sabut, són els anomenats 
chemtrails, unes esteles químiques 
que deixen els avions i que s’en-
trecreuen formant línies de diferent 
gruix. Crec que les autoritats, tant 
locals com de la Generalitat, hau-
rien d’explicar als ciutadans si ai-
xò és normal, si afecta la salut de 
les persones i si altera la meteoro-
logia. A mi, el fenomen no em sem-
bla normal.
                              Imma Puig. Barcelona

Dret a la vaga i dret al treball

U
n amic em va expressar la seva indignació 
respecte al fet que la crisi del capitalisme l’es-
tem pagant els mateixos de sempre. No obs-

tant, em va comunicar que no aniria a la vaga, ja que 
el seu contracte –com el de la majoria dels treballa-
dors de l’empresa– és temporal i susceptible de ser re-
novat o cancel·lat. Les amenaces dels directius, sense 
ser explícites, són prou clares com per saber que tot 
aquell que presenti mostres de rebel·lia s’hi juga el pa 
de la seva família. Quan li vaig dir que escriuria algu-
na cosa sobre això, em va sol·licitar que no esmentés 
l’empresa ni donés dades concretes per temor a re-
presàlies.
 No és necessari mencionar cap dada concreta, ja 
que al viure en un país que és el segon de la UE en 
contractes temporals, on els expedients de regulació 
d’ocupació estan a l’ordre del dia i en què cada vega-

da és més fàcil acomiadar els treballadors indefinits, 
a més d’un li serà familiar el cas. Des que es va anun-
ciar la vaga del 29-S es va iniciar, com de costum, una 
campanya informativa contra la protesta i contra els 
sindicats, acompanyada de missatges de moderació 
dirigits als piquets informatius i crides a respectar el 
dret d’anar a la feina.
 Això sí, els portaveus de la patronal obliden defen-
sar el dret de treballar dels 4,5 milions de desocupats. 
Doncs bé, la llibertat dels assalariats per no fer vaga 
(milions de treballadors que, per la seva situació la-
boral, no disposen dels drets democràtics i sindicals 
més elementals) està garantida per les forces de segu-
retat de l’Estat. En canvi, ¿qui garanteix el dret a la va-
ga, sense efectes secundaris, dels treballadors? Crec 
que la Constitució diu alguna cosa sobre això...  
      Daniel Guerra. L’Hospitalet de Llobregat

na que cobra cinc vegades més que 
jo? Si aquest truc de prestidigitació 
tributària és cert, seria anticonstitu-
cional. L’article 31 de la Constitució 
diu textualment: «Tots contribuiran 
al sosteniment de les despeses públi-
ques d’acord amb la seva capacitat 
econòmica mitjançant un sistema 
tributari just, inspirat en els princi-
pis d’igualtat i progressivitat».

INSEGURETAT AL METRO

Robatoris diàriament

Marta Sánchez Vidiella
Barcelona

En referència a la resposta de la Ge-
neralitat a la carta d’un lector que 
havia estat víctima d’un intent de ro-
batori al metro, diré que sóc testimo-
ni, cada dia, de furts i robatoris en 
aquest transport. Per motius de tre-
ball, faig uns 120 viatges al mes, de 
manera que sé què passa al metro. 
Molts dels lladres ja són habituals i 
coneguts per tots. Quan ho comen-
to als agents de seguretat, sempre 
contesten el mateix: «No hi podem 
fer res». No dubto de l’esforç dels res-
ponsables i autoritats competents a 
frenar la delinqüència, però la per-
cepció d’inseguretat és –com va dir 
un conductor del metro al preve-
nir-nos de la presència d’uns delin-
qüents– un fet «vergonyós».
 Segurament el lector intentava 
reflectir la seva impotència per ha-
ver estat una víctima més; no crec 
que volgués desqualificar a nin-
gú. Per això, no em sembla correc-
ta la resposta donada pel Departa-
ment d’Interior fent la pregunta «¿o  
és que no hi havia furts en altres èpo-
ques?». 

RÈPLICA MUNICIPAL

Furgonetes de Bicing

Ramon Ferreiro
Barcelona de Serveis Municipals 
(B:SM). Barcelona

En resposta a la fotodenúncia de 
Montse González Ús i abús de la  
furgoneta de Bicing, publicada el dia 
26 de setembre, perquè aquest siste-
ma de transport funcioni és neces-
sària una logística adequada, per a 
la qual són del tot imprescindibles 
les furgonetes. L’operació de càr-
rega i descàrrega de bicicletes a les 
estacions es fa en el mínim temps 
possible per no interferir en la cir-
culació.

NOVES TECNOLOGIES

Nens a la xarxa social

Roser Bellido Díaz
Argentona

Em dirigeixo als nens i adolescents 
aficionats a internet:
 Les xarxes socials són, avui dia, 
una forma més de jugar per a vosal-
tres; per això és bo que sapigueu al-
gunes coses. No només les vostres 
dades personals són importants,  si-
nó que també ho són les dels vostres 
amics. Les persones tenim el dret a 
la protecció de dades personals; és a 
dir, saber qui i quina informació hi 
ha sobre nosaltres, i d’on procedeix. 
Sovint, no obstant, aquest dret no el 
tenim en compte i pengem fotos i 
vídeos en què apareixen companys 
sense haver donat el seu consenti-
ment.
 Penseu que el que poseu avui a la 
xarxa, que és visible per molta gent, 
pot ser un perill demà, ja que aques-
ta informació estarà a internet sem-
pre i pot condicionar el vostre futur 
i el dels vostres amics, sense que ells 
ho sàpiguen. Una opció és que els 
vostres pares estiguin presents en 
l’inici de l’ús de les xarxes socials. 
Una bona guia d’ajuda en aquest 
sentit està a la vostra disposició a la 
web de l’Agència Catalana de Protec-
ció de Dades.

EL SISTEMA FISCAL

Igualtat tributària

Ramon Gausachs Calvet
L’Hospitalet de Llobregat

La vicepresidenta econòmica del Go-
vern, Elena Salgado, va presentar la 
tan esperada nova tributació de les 
rendes altes, i ho va fer amb aquest 
exemple: qui cobra 150.000 euros 
anuals, pagarà uns 300 euros més; 
és a dir, 25 euros cada mes. Sóc fun-
cionari, no arribo als 25.000 euros 
a l’any, i la reducció del 5% del meu 
sou m’ha suposat perdre uns 50 eu-
ros al mes. ¿Com és possible que ha-
gi de perdre el doble que una perso-
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U
n dia com abans-d’ahir, 
un 27 de setembre, va 
morir  Josep Maria de 

Sagarra, un dels grans 
escriptors catalans del 

segle passat. L’enterrament va tenir 
aquell pròleg que abans era usual: 
el seguici dels qui assistien a l’acte. 
En aquest cas va ser una multitud. 
Sagarra era enormement popular. 
 Abans-d’ahir, també un 27 de se-
tembre, vaig voler rellegir els ver-
sos satírics que havia publicat. Ver-
sos que eren incisius, esmolats, i a 
vegades construïts magníficament 
amb el color de les paraules i la for-
ça perfecta del ritme. Entre dues pà-
gines del llibre hi vaig trobar un pa-

Petit observatori

Una possible 
operació 
Sagarra

JOSEP MARIA

Espinàs

per. Era el retall d’un article sobre 
Sagarra que jo havia escrit a l’Avui 
el 1994. 
 A més d’evocar el poeta i l’extra-
ordinari prosista de les seves  Memò-
ries, jo m’atrevia a fer un suggeri-
ment: la celebració d’una Setmana 
Sagarra. Però no una setmana de dis-
cursos i conferències --encara que no 
farien cap nosa--, sinó una operació  
llibreries.
 Potser el gremi podria ocupar-
se’n i aconseguir la participació 
dels llibreters. No es tractaria, no-
més, de dedicar a les obres de l’es-
criptor una sèrie d’aparadors  
–que seria oportú, és clar–, sinó de 
col·locar en diversos punts del pa-

ís unes referències Sagarra. I aques-
ta era, i ara és, la idea. La possibili-
tat d’instal·lar temporalment una 
petita parada amb llibres de Josep 

Maria de Sagarra en llocs vinculats 
a la seva obra. Per exemple, davant 
del Teatre Romea de Barcelona, on 
havia estrenat tantes obres i on tan-
ta gent hi va acudir, durant el fran-
quisme, per escoltar el català en el 
teatre. I també, és clar, una parada 
de llibres de Sagarra a l’entrada de 
l’Ateneu, que va ser per a ell com 
una segona casa.
 I a la plaça Nova es podrien  
reproduir els seus versos en un  
cartell:
 «Com que avui és Santa Llúcia / 

dia de l’any gloriós / pels volts de la 
plaça Nova / rondava amb la meva 
amor...».
 I, si es vol, al carrer de Casp, 
davant dels jesuïtes, on va estu-
diar. Així mateix, hi podria ha-
ver punts Sagarra repartits per tot 
Catalunya. A Solsona –«records de 
Solsona...», quins versos tan bonics–, 
a Montserrat, és clar –«poema»–, 
al Priorat –«les vinyes...». Plantar lli-
bres durant una setmana en els pai-
satges vitals i literaris de l’escriptor. 
Una acció civilitzada que es podria 
estendre a altres escriptors.
 Per a aquest 27 de setembre ja 
hem fet tard. Però Sagarra va néixer 
un 5 de març, i hi ha temps. H

ELS MÉS LLEGIT

Vaga general, 
piquets i policia

L’interès que ha despertat la convoca-
tòria de vaga general va fer que ahir la 
notícia sobre els piquets i la mobilitza-
ció policial fos la més llegida pels in-
ternautes.

L’ENQUESTA

Un 60% dels lectors que van contestar 
la nostra enquesta es van mostrar favo-
rables a la reforma urgent del sistema de 
pensions, un altre dels grans focus de 
tensió econòmica i social.

EL MÉS COMENTAT 

L’anunci que Barcelona ampliarà a 300 
serveis els avantatges de la targeta ro-
sa va ser el més comentat de la jorna-
da. Sobretot per part dels lectors ju-
bilats.

EL PERIÓDICO a la xarxa

La reforma del 
sistema de pensions

Més avantatges  
amb la targeta rosa
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