1. Els esdeveniments han adquirit dimensions que s’acosten a l’obscenitat i la il∙legalitat,
com la creació d’una secció a la web del “Periódico” sota el títol “Abusos Mossos”. Fet
que constitueix un il∙lícit flagrant contra l’honor, que en cap cas quedaria emparat en el
dret d’informació i que hauria d’haver estat denunciat pel Departament.
2. No em refio de les notícies que ofereixen els mitjans de comunicació perquè aquestes
notícies s’han allunyat de la visió de la realitat objectiva.
3. no deixarnos distreure i posar atenció per poder tenir un punt de vista més reial de la
realitat.
4. El treball avui en dia està molt valorat tenirlo a costat de casa, els col•legis dels nens i
els serveis sanitaris.
5. En primer lloc, m’agradaria dir que la culpa de tot plegat, no és tan sols dels joves d’ara
sinó que una part molt important és dels seus tutors.
6. Finalment vull dir que part de culpa la tenen els valencians,
7. Podem posar nombrosos exemples,
8. però encara m’inquieta més el no entendre gaire bé el per què d’aquesta situació.
9. Els “efectes col•laterals” dels quals parla aquest senyor “només” ens usurpen una petita part de la
nostra identitat,

10. L´ accidentalitat i la mortalitat a les carreteres catalanes continua sent força elevada ja
que tots els usuaris d´ aquestes vies, ja siguin vianants, ciclistes o conductors de
qualsevol tipus de vehicle, tenen un gran dèficit de formació i educació viària.
11. volem nens que els hi agradi compartir les seves coses, que sàpiguen relacionarse,
etc.
12. Aquestes tècniques i coneixements es quedaran a l’estranger i no s’aniran renovant,
13. Però no en som conscients del perill que això representa per a la nostra societat.
14. inclòs reduirles a una parla d’anar per casa, com era quan jo anava a escola, que no
vaig poder estudiarla mai.

