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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

“Pare,
digueu-me...”
@ què li han fet al bosc que
no hi ha arbres?”. L’anunci
m’ha tocat el cor. Però hi ha
quelcom que no entenc.
Està firmat pel departa-
ment de Medi Ambient i Ha-
bitatge de la Generalitat.
Què passa? És què no hi ha
entesa entre els diferents
departaments, ajuntaments
o qui talla la llonganissa
arreu? Qui signa els permi-
sos per anar-se polint les
muntanyes amb urbanitza-
cions, noves carreteres (que
trenquen ecosistemes),
amb camps de golf, amb
noves atraccions...? Qui
dóna el vistiplau per anar
tallant arbres a les ciutats,
substituint-los per ciment?

Potser seria bo que es
posessin d’acord tots ple-
gats. O és una jugada per,
ells mateixos, rentar-se la
cara? Quina incoherència
tan gran!

Teresa Saumell Lladó
Vic

‘Èric i l’Exèrcit
del Fènix’
@ L’altre dia vaig anar a
veure l’obra de teatre Èric i
l’Exèrcit del Fènix, d’en Víc-
tor Alexandre, al teatre Bor-
ràs de Barcelona. Ja havia
llegit el llibre escrit pel ma-
teix Èric, el noi de Lloret de
Mar que va ser acusat de
terrorisme per enviar un
missatge a Supermercats
Dia demanant que etique-
tessin els seus productes
també en català.

Trobo que l’obra és im-
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¿Us sembla bé que la
Generalitat retalli l’ajuda a la
Fira d’Abril?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

avui.cat

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA

Data: 25.04.2007, 01:44

Amb una comptabilitat tan
poc clara, encara trobo que
200.000 € en subvencions
és massa.
Dani

Data: 25.04.2007, 01:01

Ja començava de ser hora que
els estaments públics
posessin mans a l’obra a una
estafa continuada que el Sr.
García Prieto estava
mantenint durant tants anys.
Això és un negoci lucratiu i a
sobre amb la col·laboració de
les entitats municipals,
autonòmiques i corporatives.
A mi em sembla molt bé que

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA
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prescindible. No és habitual
veure en un escenari tants i
tan bons actors interpre-
tant papers de catalans des-
acomplexats. Hi ha escenes
brillants, com quan la fiscal
li diu a l’Èric que digui que
és espanyol si no vol que el
tanqui, o l’esperpèntica
frase “yo soy burgalesa y
española, como tú eres ca-
talán y español”; això va fer
riure molt.

Potser la part més indig-
nant és veure el boicot que
li van fer a l’institut, i la xer-
rada amb el tutor, quan
aquest li pregunta a la mare
si realment és tan impor-
tant tenir brics de llet en ca-
talà: lamentable. Aquesta
és l’actitud de molta gent
plena d’autoodi.

En fi, que si heu llegit el
llibre, aquesta obra n’és el
complement perfecte. I si
no, val la pena anar-hi.

Josep Maria Rovira i Garcia
Vilassar de Mar

Sancions
injustes
@ El Divendres Sant passat
a la nit, el meu fill, un jove
de 21 anys, va sortir amb els
seus amics a fer un tomb
per Sitges. En una de les ro-
tondes que hi ha a la carre-
tera que va de Sant Pere de
Ribes a Sitges, hi havia un
dispositiu dels Mossos d’Es-
quadra. EIs agents van fer
parar el cotxe que conduïa
el meu fill per fer-li fer la
prova de l’alcoholèmia. El
resultat va ser 0,0. Fins aquí
tot correcte.

Llavors, van començar a
demanar-li tota la documen-

tació del cotxe, l’assegurança
i l’impost municipal. Tot ho
portava correctament.

També portava els llums
antiboira posats, ja que
venia d’una zona de la carre-
tera de Vilafranca on hi
havia boira. En aquell ma-
teix moment estava plovis-
quejant i la visibilitat, en una
carretera que no està il·lumi-
nada, és poca. Doncs bé, el
van multar per portar els
llums antiboira posats i a
més li van comunicar la reti-
rada de 2 punts del carnet.

Jo, com a mare, no puc
comprendre aquest compor-
tament. Penso que en lloc de
posar multes per accions tan
poc justificades, haurien
d’haver felicitat el meu fill, o
qualsevol altre jove que con-
dueix de forma responsable i
fa cas dels bons consells. En
comptes d’això, i una vegada
més, l’afany recaptatori i la
sanció desmesurada passen
al davant...

Montse Giralt i Vidal
Sant Pere de Ribes

Les crítiques
de CiU a ERC
@ Estic completament de-
solat per les contínues crí-
tiques de CiU a ERC. Una
cosa és la lluita política de-
mocràtica, però una altra
és la hipocresia mantingu-
da fins a límits insospitats.

No es pot estar pensant
a tornar a pactar amb el
PP per obtenir l’alcaldia de
Barcelona, com així ho ha
manifestat el seu alcalda-
ble, i alhora acusar les al-
tres forces nacionalistes
catalanes de traïdores,
una paraula que curiosa-
ment els agrada dir molt
últimament, oblidant epi-
sodis com la famosa reu-
nió amb Zapatero.

Si a més hi afegim la fri-
volitat del debat al Parla-
ment sobre l’autodetermi-
nació, on per primer cop
CiU va al·ludir a la possibi-
litat de tenir un Estat
propi, i les darreres decla-
racions del Sr. Mas sobre
les eleccions municipals,
que plantegen com una re-
vàlida de les autonòmi-
ques, doncs ja està tot dit,
no troben?

Antonio Robles Reguero
Barcelona

Els comptes de
la Casa del Rei
@ La Casa del Rei i els par-
tits estatals s’esforcen a
presentar Joan Carles I
com un personatge mo-
dern i democràtic. Tanma-
teix, deixant de banda que
un rei mai és democràtic,
sinó absolutista i anacrònic

per definció, després d’un
quart de segle en demo-
cràcia encara no podem
saber quan gasta la corona
i en què.

Esquerra ha sol·licitat al
Congrés espanyol que
aclareixi quines són les
despeses del monarca no
electe en una petició estra-
nya, ja que aquest assump-
te hauria d’haver sigut pú-
blic des del primer mo-
ment de la democràcia.

Què ens oculten els
comptes del rei? Les seves
despeses irracionals? La
superació amb escreix del
sou mitjà dels ciutadans
per part d’un càrrec que no
podem escollir? Sigui el
que sigui, el govern central
no ho vol fer públic. Segu-
rament, conèixer els comp-
tes del rei ens acostaria
molt més a la III República.

Daniel Torras
Premià de Mar

Llop amb pell
de xai
@ Era una fantàstica actua-
ció, fins em feia sentir un
agradable pessigolleig a les
orelles. No ho podia enten-
dre. Per sort una cua pelu-
da sortint per sota del vestit
el va delatar.

I és que la síndrome
Acebes s’encomana, Sr.
Rajoy; però vagi amb comp-
te, que per molt que els
creixi el nas no podran sor-
tir de dins la balena i s’aca-
baran enfonsant amb les
seves mentides.

Roger Morral Palacín
Sant Julià de Vilatorta

Carta del dia

L’administració,
tancada
@ Fa uns dies vaig personar-me a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC), districte de les Corts, la qual, per delegació
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), està facul-
tada per gestionar la validació de la identificació perso-
nal electrònica. La sorpresa del dia me la va donar el fun-
cionari de torn en comunicar-me que la funcionària que
porta el tema no hi era per malaltia i que per tant ningú
em podia atendre. I això que hi vaig veure força funcio-
naris. Després de lamentar que una funcionària estigui
malalta, insisteixo que el que jo necessito és un servei i
que me l’ha de facilitar l’Ajuntament, evidentment no
una funcionària malalta. No va ser capaç d’entendre que
l’Ajuntament no es pot posar malalt. Com a única solució
em diu el funcionari, això sí amb to correcte, que me’n
vagi a una altra oficina. I malgrat la meva pacient insis-
tència –per correu electrònic– a l’AOC per aclarir un
dubte sobre aquesta gestió, aquesta no em contesta.
Continua “tancada”. I això que estem en època preelec-
toral, que si no...

X. Oliva Margall
Barcelona

L’enquesta
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La pregunta
d’avui:
¿Esteu d’acord que el
govern espanyol ha
de demanar perdó
pel bombardeig de
Gernika?

● Sí
● No
● Tant me fa

es faci una celebració, però
que la paguin ells, no amb
fons públics!
Per Jordi

Data: 25.04.2007, 02:07

Per fi! I a més haurien de
retornar els diners rebuts
en els darrers anys que no
han volgut justificar. I amb
interessos!
Ramon

Data: 25.04.2007, 06:06

¿I si agafessin aquests calés,
i, posem per cas, es
dediquessin a muntar
cooperatives, a fer ajuts
socials de veritat per als
joves? Així, com a pla
alternatiu, en comptes de
subvencionar quatre
senyors que fins ara s’han
estat lucrant a costa del país
que, si no m’erro, som tots.
Grass-Shopper

Data: 25.04.2007, 13:14

No crec que finalment el
PSC i Montilla redueixin les

ajudes i subvencions de la
Feria, ja que és on tenen
gran part de l’electorat.
Segur que el que els treuen
per una banda els ho donen
per una altra.
Joan

Data: 25.04.2007, 13:05

Després de llegir els
comentaris veig indignació,
decepció, frustració, etc.
Sóc de Menorca, i el que
més em sorprèn és que un
país com Catalunya es deixi
aixecar sa camisa
d’aquesta manera. Cornuts
i pagant el beure.
Xec

Data: 25.04.2007, 12:37

Això és una compra de
vots! Comprem el dret de
poder governar Catalunya.
Ells són majoria! Els
necessitem per poder
mantenir el poc
catalanisme que ens
queda.
Dubbing
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