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Dimarts, 14 de maig del 2013 Izaskun Seva (Barcelona)

Les nenes són un problema. Com a mínim a l'hoquei. La meva neboda juga al Club Hoquei
Mataró, i l'equip mixt amb el qual juga ha quedat sisè en els campionats de Barcelona. Els
queda un últim esforç, un últim partit per classificar-se per als campionats de Catalunya.
Però aquest partit es disputa el mateix dia que els campionats femenins de Barcelona. ¿I ara
què? Segons un portaveu de la federació, haurà d'escollir. ¡Molt bé! Així fomentem la igualtat
i les possibilitats d'una dona en el món real. Ara ens toca dir-li que ha d'escollir entre els dos
equips amb els quals ha estat tota una temporada esforçant-se.

Si voleu debatre sobre aquest tema, escriviu-nos a cartalector@elperiodico.com o al
nostre compte de Twitter @EPentretots
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EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d'interès general, respectuoses amb les persones i institucions. Les cartes
enviades podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Per publicar-les, EL PERIÓDICO es reserva la
possibilitat de demanar dades addicionals com DNI, domicili i telèfon amb la finalitat de contrastar el seu contingut i la identitat de l'autor.
No es mantindrà correspondència per correu electrònic ni s'atendran visites o trucades telefòniques sobre cartes o comentaris no
publicats en qualsevol dels suports d'EL PERIÓDICO.
QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només
quan considerin que s'han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els
diferents temes. Poden dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.
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Hazte cliente “la Caixa”

Habla+Navega por 12€/mes

Llévate este televisor LED de
Samsung por hacerte cliente por
Internet y traer tu nómina

ORANGE Tarifa Delfin 12: Llamadas a
0€ 24h y 500MB internet. Sin
compromiso de permanencia

w w w .lacaixa.es

w w w .orange.es/Delfin12

Informar per prevenir del #càncer de
mama
LA DOBLE MASTECTOMIA D'ANGELINA JOLIE Mireia Català (Sant Cugat del Vallès)

#15M: Democràcia per al canvi

Ahorra hasta 248 euros

Solteros en Barcelona

Contrata ahora tu seguro de coche a
medida con Direct Seguros

Regístrate GRATIS en eDarling y
comienza tu nueva historia de amor y
pasión

w w w .directseguros.es

L'ANIVERSARI DEL 15-M - Natàlia Marsellés
(Lleida)

#Mésdemocràcia: Afany de riquesa
#Mésdem ocràcia - Jorge Roldán (València)

w w w .eDarling.es

L'idioma que es parla a València és el
català
EL CATALÀ - Xavi Ventalló (Barcelona)

Un gest democràtic
'GENT CORRENT' - Paco Moyano (Sant Joan Despí)
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