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Una de rotondes

Sr. Director:
Sóc veí de Torrefarrera, i 

per tant usuari de la carretera 
N-230, coneguda per tothom 
com la carretera de Vielha. Fa 
uns anys es va fer una rotonda 
al punt quilomètric número 6 
d’aquesta carretera per donar 
accés al camí de Cunillàs. De 
tots és sabut que una de les prin-
cipals raons de ser les rotondes 
és evitar accidents en la incor-
poració a una via principal des 
d’una secundària, evitar girs a 
l’esquerra, i en definitiva, mi-
llorar la seguretat en un tram 
concret de carretera. Doncs 
bé, aquesta rotonda té el dub-
tós honor d’haver aconseguit 
justament el contrari. Està mal 
dissenyada i construïda, mal 
peraltada, amb un asfalt molt 
relliscós, i a més sense cap ele-
ment de protecció als laterals 
per evitar la sortida de la via en 
cas de pèrdua de control del ve-
hicle. Això s’agreuja a l’hivern 
en dies de boira o fred intens, 
quan amb la carretera humida 
o gelada, es converteix en una 
trampa per als conductors. Es 
dóna el cas que al costat de la 
sortida de la rotonda en sentit 
Torrefarrera, hi ha un bancal 
de fruiters amb un desnivell de 
més de dos metres, i com he dit, 
al voral no hi ha cap tanca. Des 
de la construcció d’aquesta ro-
tonda hi ha hagut desenes d’ac-

cidents, alguns amb ferits molt 
greus o de conductors que s’han 
precipitat al bancal. Per tant, la 
rotonda, lluny de complir amb 
la finalitat per la qual es va pro-
jectar, ha fet augmentar la sinis-
tralitat de manera exponenci-
al en aquesta via. En el que va 

d’any jo ja m’he trobat amb dos 
accidents en aquest punt. Pel 
que he pogut saber, el manteni-
ment d’aquest  tram de carrete-
ra correspon a l’ajuntament de 
Lleida, encara que la titularitat 
de la via, en tant que carretera 
nacional, és de l’Estat. Jo no sé 

a qui correspon solucionar-ho, 
però senyors de l’ajuntament de 
Lleida i senyors del Ministerio 
de Fomento, pensen fer alguna 
cosa per arreglar aquest proble-
ma, o esperaran que mori algú 
per posar-se les piles?

DAVID MORA BARRI. TORREFARRERA

L’arquebisbe i 
Catalunya

Sr. Director:
El controvertit i polèmic ar-

quebisbe de Barcelona, Juan 
José Omella, nascut en un poble 
de la Franja de Ponent de parla 
catalana –i administració ara-
gonesa–, en assolir el seu càrrec 
va manifestar que “no conei-
xia res de Catalunya però que 
procuraria conèixer-la”. Però 
ben al contrari, els fets demos-
tren que refusa connectar amb 
les essències i el tarannà dels 
catalans, altrament no s’hau-
ria oblidat d’editar –noblesse 
oblige– la felicitació nadalenca 
del Bisbat de Barcelona, –amb 
textos de Ramon Llull i del Papa 
Francesc– en llengua catalana. 
El nou arquebisbe ja mostrà la 
desafecció amb els sentiments 
dels catalans la diada de l’11 de 
Setembre declinant assistir a la 
missa celebrada a la basílica de 
Santa Maria del Mar en honor 
als patriotes catalans morts el 
1714. Caldria que algú l’adver-
tís –si és que no ho sap– que 
l’any 1966 –en ple franquisme, 
ai!– es promogué al nostre país 
la campanya “Volem bisbes ca-
talans!”. És per tot això que la 
constant i sistemàtica sonsònia 
de l’anticatalanisme més viru-
lent fa acréixer els partidaris de 
la República Catalana... 

JORDI PAUSAS
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LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Tots sabem en quina situació es troba la sa-

nitat catalana actualment, però realment n’ets 
conscient quan et toca viure l’hospitalització 
d’un familiar proper. En el nostre cas, després 
de repetits ingressos hospitalaris a causa d’al-
tes precoces per manca de llits, dilluns vam 
ser derivats a urgències pel nostre metge de 
família. Arribem amb la iaia de 87 anys a 
l’Hospital  Arnau de Vilanova. Entrem a les 
13.00 h amb ambulància, passem per cribrat-
ge i a les 18.00 h, per fi, ens atén un metge. 
Passem la tarda i la nit en un box d’urgències 
i, a la 1 de la matinada, ingressem a planta. 
Ens pugen, junt amb una altra senyora, a una 
habitació freda (14 graus de temperatura, 
com a molt), sol·licitem mantes per les dos 
pacients i els sanitaris ens responen que no 
n’hi ha. La meva padrina va tenir sort, i com 
que va ingressar primera, tenia un coixí. La 
seva companya d’habitació fins a les 3 de la 
matinada no en va aconseguir un. En el cas 

de la meva padrina la sort va ser doble, ja que 
jo havia agafat una manta del sofà de casa, 
però l’altra senyora va haver de dormir amb 
el llençol. Després d’una nit llarga i freda, ens 
alcem al matí sense haver fet ni un sol canvi 
postural en tota la nit. Per tant, la gent gran 
que no es capaç de moure’s sola a la nit, qui els 
ajuda? Ningú, perquè no hi ha prou personal, 
ni tampoc recursos. Jo mateixa vaig dema-
nar un coixí per fer-li un canvi de posició, 
però no n’hi havia. Resumint, a dia d’avui, 
som a l’hospital públic de referència de tota 
la província de Lleida, l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida, i estem hospita-
litzats sense mantes, ni coixins, ni tovalloles 
al lavabo de la nostra habitació. Amb aquest 
escrit volem fer visible la situació viscuda. Els 
passadissos plens de gent, les sales d’espera 
col·lapsades, el personal sanitari insuficient i 
sense recursos mínims. Què serà el següent? 
Aquesta situació no és digna ni del país al qual 
vivim, ni dels ciutadans que en formem part!

ALBA MENDOZA. FAMILIAR D’UNA PACIENT SENSE VEU

Hospitalització tercermundista

UNA GRAELLA totalment re-
novada, l’aposta per les sinergi-
es entre les mateixes emissores, 
l’impuls als continguts digitals 
per viralitzar els àudios emesos 
i per afavorir un consum radio-
fònic alternatiu al convencional 
en franges horàries i formats, i 
l’ambició per recuperar el lide-
ratge de la ràdio pública han 
marcat el primer any de la nova 
direcció de Catalunya Ràdio. 
Un any amb la idea de movi-
ment i canvi, de transformació 
perquè la proposta ajudi a recu-
perar audiència i a guanyar-ne 
entre els nous públics. La ràdio 
és el mitjà que millor s’adap-
ta a la revolució tecnològica i 
als canvis d’hàbits de consum 
comunicatiu, demostrant una 
gran vitalitat a cada nou estu-
di o enquesta d’audiència. I la 
ràdio en català és una història 
d’èxit perquè augmenta l’audi-
ència any rere any i es conso-
lida la normalització lingüísti-
ca que encara no ha arribat a 
altres àmbits com la televisió 

o la premsa escrita. En aquest 
context, el repte per innovar i 
posar en valor els recursos de 
què disposa l’emissora pública 
ha estat una premissa al llarg 
del 2016. La nova direcció de 
Catalunya Ràdio ha volgut po-
sar en valor les marques indivi-
duals de la casa i, alhora, oferir 
un missatge d’equip i projecte 
que transcendeixi l’àmbit d’ac-
ció de cada programa individu-
alment. Hem detectat, al llarg 
d’aquest primer any, les ganes 
de canvi i la bona acollida dels 
oients d’aquesta nova etapa en 
què hem volgut recuperar la il-
lusió dels treballadors i posar 
en el centre de gravetat la im-
portància dels bons continguts. 
Rebem felicitacions per “la bo-
na feina feta” com si aquesta 
hagués culminat o reeixit abans 
d’hora, i les gestionem com 
un estímul a la perseverança 
sent conscients que en ràdio 
els comportaments són lents 
i demanen temps i paciència. 
Ha estat, per tant, un any molt 

intens perquè no hem parat ni 
un sol dia i també perquè ens 
hem enfrontat a enormes difi-
cultats. A ningú no se li escapa 
que intentar trencar inèrcies 
o tendències d’una dècada no 
es fa d’avui per demà, i menys 
encara quan els pressupostos 
són els que són i el sector de 
la comunicació està com està. 
Modestament, ens fa la impres-
sió que hem aconseguit fixar la 
idea que l’estima de l’audiència 
per Catalunya Ràdio reforça la 
convicció que l’emissora for-
ma part del patrimoni social, 
cultural i comunicatiu del país, 
fins i tot emocional. L’èxit de la 
ràdio en català no s’entendria, 
de cap manera, sense el paper 
rellevant de Catalunya Ràdio, 
sense que dir això suposi ni un 
oblit a la primera ràdio en ca-
talà (Ràdio 4) ni una pugna mal 
entesa respecte la primera en 
audiència actualment (RAC1). 
Durant aquest any ens ha to-
cat fer algun comiat per jubila-
ció o prejubilació, però amb la 
nova graella també hem pogut 
fer incorporacions com les de 
Roger de Gràcia, Jordi Costa, 
Sònia Gelmà o Mariola Dina-
rès. Professionals joves que 
s’incorporen a un projecte en 

moviment compromès amb el 
rigor, però també amb el vigor, 
que fa apostes i innova sense 
afectar pilars fonamentals com 
la informació i el servei públic. 
I quan parlem de servei públic 
ens referim a continguts també 
culturals, perquè entenem que 
la millor manera de contribuir 
a la popularització i a la màxi-
ma difusió de la cultura és in-
corporant-la transversalment a 
les graelles de les nostres emis-
sores. A part d’ànims i felici-
tacions, durant aquest primer 
any també hem copsat entre els 
oients i professionals del sec-
tor una gran complicitat amb el 
que Catalunya Ràdio represen-
ta com a emissora pública. La 
idea de ràdio pública, de ràdio 
de tothom, és molt potent. I ai-
xò que en el context actual tam-
poc no és fàcil escapar-se de les 
crítiques polítiques, si és que en 
alguna etapa això ha estat fàcil. 
Les hem rebut i gestionat també 
com un estímul i una exigència 
interna per aprofundir en el ri-
gor i vetllar, encara més, per la 
pluralitat i pel compliment dels 
mandats que com a emissores 
públiques tenim assumits des 
de fa més de tres dècades. En 
aquest sentit, és important re-
cordar que som quatre emisso-
res i que els mandats i el servei 
públic els concebem en conjunt, 
de manera sovint indissociable. 

Informació, servei, cultura, es-
ports, entreteniment, innova-
ció, paritat a les tertúlies i la 
graella, pluralitat ideològica, 
generacional, d’accents i pro-
cedències... La contribució de 
la ràdio pública al país queda 
fora de dubte, i durant aquest 
any hem intentat posar les bases 
perquè en el futur segueixi sent 
així atesa la complexitat dels 
temps que ens han tocat viure i 
les exigències que se’ns plante-
gen. Innovació, moviment, il·lu-
sió, canvi i... orgull. Hem inten-
tat posar en valor tot allò que 
fan els professionals i la casa en 
conjunt per reivindicar, sense 
complexes, el paper de Catalu-
nya Ràdio. També per apunta-
lar un sentiment íntim d’orgull 
de pertànyer a un projecte com 
el que tenim l’honor d’encapça-
lar des de fa un any. Orgull per 
la feina feta i per la que tenim 
al davant, però sobretot orgull 
de la ràdio pública que mai no 
falla. Som allà on passen coses 
i la nostra presència té, enmig 
d’un cert caos i soroll que carac-
teritza el sector per la irrupció 
de les xarxes, un valor i un ri-
gor associats a la credibilitat i 
a una bona manera de fer. Hem 
posat les bases i esperem poder 
continuar treballant per recollir 
els fruits. Hem fet molta feina 
i tenim ganes de fer-ne més. Ja 
sabeu on som.

COL·LABORACIÓ

Orgull de ràdio pública 
SAÜL GORDILLO

DIRECTOR DE CATALUNYA RÀDIO


