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Podeu enviar les vostres cartes a cartes@lavanguardia.cat. La Vanguardia
agraeix les aportacions dels lectors i tria per publicar aquells textos que no superin els mil caràcters. Les cartes han d’anar firmades amb nom i cognoms i hi
ha de constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. No es publicaran escrits

firmats amb pseudònim o inicials. La Vanguardia es reserva el dret de resumirne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns. No es
mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades sobre originals no
publicats.

EL LECTOR EXPOSA

Líneas 902 para clientes
m Según tengo entendido existe una ley que obliga a
todas las compañías y empresas a disponer para sus clien
tes de unas líneas telefónicas para atender cualquier tipo
de llamada gratuitas, o sea, con el prefijo 900.
Observo que en la inmensa mayoría, salvo honrosas
excepciones, se sigue manteniendo las líneas 902, o sea,
de pago, para poder contactar con los departamentos de
atención al cliente, lo cual entiendo que vulnera los dere
chos de la ciudadanía que debe dirigirse por este medio
a cualquier ente suministrador o vendedor.
JOSEP M. MARQUEZ RIBAS
Suscriptor
Vilassar de Dalt

L A R E S P O S TA

Telèfons gratuïts
m El Codi de Consum de Catalunya obliga els prestadors
de serveis bàsics –serveis necessaris per a la vida quotidia
na o que tenen un ús generalitzat– a oferir a la seva clien
tela un servei telefònic gratuït –línies 900 o un altre mitjà
anàleg– per posar en coneixement de l’empresa incidènci
es i circumstàncies que afectin el funcionament normal de
les relacions de consum i fer reclamacions sobre els serveis
rebuts. Excepte en aquests casos, si l’empresari o empresà
ria vol oferir un telèfon d’atenció a la clientela, pot utilitzar
tots els sistemes de numeració existents, llevat de números
de tarifació addicional –codis 803, 806, 807, 905 i SMS
Premium–. Per tant, la línia 902 estaria admesa, llevat per
als serveis bàsics, que han de disposar d’un número gratuït.
ALFONS CONESA I BADIELLA,
Director de l’Agència Catalana del Consum

català, el 9 de novembre, resulta
que la mateixa presidenta, i da
vant l’obertura de diligències pel
Tribunal Constitucional, la va ma
tisar i això ja és en certa manera
una marxa enrere. És a dir, que
som on érem.
De totes maneres, encara crec
que hi ha una part del país que es
creu que serem independents i
amb república amb poc temps que
confia amb el que els van dir abans
del 27 de setembre. I això, la veri
tat, Junts pel Sí, CUP i entitats so
biranistes s’ho podien haver callat
o matisarho perquè ells són els
primers que saben que no és cert.
Osigui,quepercomençarjatenim
un impossible.
I ara s’ha de veure com se’n
sortiran tots els nostres polítics de
capçalera amb un full de ruta que
ningúnosapcomés,abandadeles
acostumades vaguetats i poca
cosa més. Ara vindran els pro
blemes. I els desenganys. Els fets
de dissabte només és el pròleg

d’un gran desencís. Al temps.
RAMON RIU CODINACH
Subscriptor
Manlleu

Gràcies

Gràcies cupaires per acceptar
les condicions in extremis propo
sades per Junts pel Sí. Però sobre
tot, gràcies president Mas pel teu
pas al costat. No és el que molts
volíem perquè en aquest procés,
que serà difícil, necessitem un lí
der amb l’astúcia i integritat que
has demostrat tenir. Però almenys
s’ha aconseguit l’impossible, arri
bar a un acord. Per mi sempre se
ràs el president que ho ha fet tot
possible. I ho dic sense ser conver
gent del tot, ni cupaire, ni republi
cana o potser de tots tres una mi
ca. Gràcies.
EULÀLIA SAYRACH
Barcelona

Han transcurrido tres meses
desde las elecciones el 27S y por
fin tenemos un nuevo presidente
de la Generalitat, si bien creo que
la forma como se ha conseguido
deja bastante que desear. Durante
este tiempo hemos asistido a un
sinfín de reuniones, declara
ciones, y tomas de posición que
presagiaban un desenlace difícil e
incluso imposible, y mira por
donde el conejo de la chistera ha
resultado ser lo que ha resuelto el
problema.
Lo que no han conseguido las
urnas lo ha logrado la negocia
ción, y hemos llegado al esperpen
to de fichar para Junts pel Sí a dos
jugadores que solamente podrán
participar en determinados parti
dos, pero se irán al banquillo en
cuanto el partido sea de índole no
aceptable para la CUP. Para llegar
a este punto se han dejado en el
camino actas de diputado, se han
gestado dimisiones, se han
enfrentado posiciones en un mis
mo entorno y no se han resueto in
finidad de cosas que preocupan a
la gran mayoría de los catalanes y
no tienen nada que ver con la tan
cacareada independencia.
En estos momentos, con un go
bierno empeñado en sacar ade
lante la separación de España,
empieza una nueva etapa en la
que vamos a ver cosas que no creo
vayan a gustar a muchos, y una vez
más pienso y digo que negocian
do, aunque sea esperpénticamen
te, se consiguen más cosas que por
las bravas, que normalmente no
llevan a ningún sitio.
JOSÉ LUIS MORILLO
Suscriptor
Barcelona

Los otros catalanes

Los que no votamos ni a JxSí
ni a la CUP también somos cata
lanes. Lo que pasa es que nos sen
timos a la vez catalanes y espa
ñoles. Desearía que el camino a la
independencia de España, que
ahora se reabre, no olvidara a esta
mitad de catalanes. Confío en la
lucidez del nuevo president para
limar asperezas entre estos dos
grupos. Para ello, nada mejor que
empezar a gobernar Catalunya
pensando en todos. Una suge
rencia al nuevo Govern: olviden la
austeridad, esto es, los recortes
del gasto público. Se necesita más
gasto en sanidad, enseñanza y
políticas sociales. Esperamos que
no se centren exclusivamente en
la independencia de Catalunya.
Les deseo suerte.
JOAN PALACÍN COLL
Caldes de Montbui
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P

El Pau que
jo idolatro

au és un nom que ha fet fortuna en les últimes
dècades. Mon àvia Paula es feia dir Pauleta a
Vilanova i Paulina a Barcelona perquè no li
diguessin que era una paula, que en la seva
època era com dir una bleda assolellada. En masculí,
ser un pau no era gaire millor. Volia dir talòs, maldes
tre, encantat. Si, a més, el Pau en qüestió era espigat,
l’insultaven dientli que era més alt que un sant Pau.
Tot això va canviar fa molts anys, tal com ho demostra
la figura colossal de Pau Gasol. La coincidència amb la
reivindicació pacifista i el canvi de referents ha trans
format Pau en un nom de ressons positius. En aquest
gener ple de derbis entre periquitos i culers, ha emergit
un altre Pau, el porter gironí de l’Espanyol que va voler
emular Stòixkhov el dia de Reis i va trepitjar el turmell
de Leo Messi com qui pitja l’accelerador. Ben segur
que Pau Lòpez estarà sota els focus aquest dimecres,
però la intenció d’aquesta columna és enfocar un altre
Pau que ho estarà el divendres 15 de forma més modes
ta. Es tracta de Pau Alonso i Anglada, gracienc instal∙lat
des de fa dècades a l’Empordà, i concretament al servei
de policia local de l’Ajuntament de Roses.
Aquest divendres 15 és l’aniversari de Pau Alonso i el
seu nom sortirà a gairebé tots els diaris catalans. Els
lectors l’hauran de buscar a les graelles dels mots en
creuats, inclosos els que en Fortuny i jo publiquem
aquí a La Vanguardia, però hi sortirà. Aquesta omni
presència transversal se la va guanyar el 13 de desem
bre passat al Festival Dau que es va celebrar a la Fàbri
ca Fabra i Coats. Pau
Alonso es va procla
mar guanyador del 3r
Com que encara
contra re
li va sobrar temps, Torneig
llotge de Mots Encre
per exhaurir l’hora uats, en la modalitat
difícil (Crucifiqui’ls), i
es va dedicar a
aquest era un dels pre
mis. Mentre un grup
resoldre sudokus,
de mortals resolia la
naturalment
modalitat fàcil (Cru
cifaci’ls), divuit ments
del nivell difícil
privilegiades
s’en
frontaven a un qua
dern amb vuit graelles: les dues de La Vanguardia i les
de Miquel Sesé (El Punt Avui), Anna Maria Genís,
Marc Isern i Jep Ferret (El Periódico), senyor Ventura
(Ara) i Pau Vidal (El País). Tenien una hora per inten
tar completarles i cada lletra encertada els donava un
punt, més un plus variable per acabar cada graella. Pau
Alonso només va fallar una lletra de l’encreuat d’Anna
Maria Genís. Va respondre NOMINI a “designi per a
un càrrec” quan era NOMENI (la horitzontal “tauletes
dels escrivents romans” havia de ser TABEL∙LES i no
TABIL∙LES). Com que encara li va sobrar temps i va
pensar que si els repassava tots tindria la temptació de
canviar alguna cosa, per exhaurir l’hora es va dedicar a
resoldre sudokus. Naturalment del nivell difícil. Di
vendres els crucigramaires li retrem homenatge.
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