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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

Plantem cara
@ És evident que som molts
els que pensem que s’ha
acabat el bròquil. Què
podem fer per plantar cara,
més enllà d’escriure cartes
a la Bustia de l’AVUI?

Camilo
Sant Carles de la Ràpita

L’eòlica també
és competitiva
@ En resposta a la carta del
Sr. Martí Lloveras del passat
26 de gener, des d’EolicCat,
l’associació eòlica de Cata-
lunya, volem desmuntar al-
guns mites.

L’eòlica és competitiva
per si mateixa. Recentment
Unesa, la patronal elèctrica,
va situar el cost mitjà del ki-
lowatt produït en 8,30 cèn-
tims. Els costos de l’eòlica
estan entre 8 i 9 cèntims. És
veritat que l’eòlica rep una
prima pel fet de no conta-
minar, però cal tenir en
compte que estalvia costos
com la compra de certifi-
cats d’emissions de CO2 o
els de vetllar els residus en
cementiris nuclears, per
exemple.

Els informes de la UE de-
mostren que les tecnologi-
es convencionals (petroli,
gas, carbó...) reben quatre
vegades més fons públics
que les energies renova-
bles. A Catalunya hi ha
zones amb un potencial de
vent elevat, com les Terres
de l’Ebre i l’Empordà i, te-
nint en compte els avenços
tecnològics, podem treu-
re’n el màxim profit.

Una dada: deu molins de
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¿Us mereixen confiança les
empreses que unifiquen crèdits?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

Retalls

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA
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Gens ni mica. Ningú regala
res i només cal fer quatre
números per veure que el
que t’ofereixen és molt més
car que el que tens. Ells
també volen fer el seu
negoci.
Per Jordi Mata Laranya
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El millor administrador és
un mateix. No es fan
miracles amb els diners. Si
els deus, els deus, i ningú
te’ls perdonarà. És més, et
cobraran interessos, i no
pocs. Per tant, s’aprofiten
de la manca de fluïdesa

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA

bustia@avui.cat

vent poden proveir electri-
citat a 19.000 llars i evitar
l’emissió de més de 60.000
tones de CO2 anuals. L’any
passat l’eòlica va produir
gairebé tanta electricitat
com la hidràulica i fins i tot
durant el 2005 la va supe-
rar. Aquests fets demostren
que dins de les renovables,
l’eòlica és l’alternativa més
desenvolupada a la produc-
ció d’energia mitjançant
tecnologies convencionals.

Ramon Carbonell. President
Barcelona

Joel Joan, Creu
de Sant Jordi
@Demano la Creu de Sant
Jordi pel Joel Joan. Segons
la definició “la Creu de
Sant Jordi fou creada per a
distingir les persones natu-
rals o jurídiques que, pels
seus mèrits, hagin prestat
serveis destacats a Catalu-
nya en la defensa de la
seva identitat o, més gene-
ralment, en el pla cívic i
cultural”.

Si és així, vull que algú
m’expliqui perquè li han
atorgat aquest any a l’An-
dreas Schleef: advocat i di-
rector de SEAT, que ni
parla català ni l’entén ni
l’utilitza en l’empresa que
dirigeix en cap document
de treball i que ha fet fora
650 treballadors catalans
aquest any.

En canvi, tenim en Joel
Joan, actor, director, etc...,
que ha creat la millor sèrie
catalana de la història
(Porca Misèria) i que va
anar a Madrid a fer Perio-
distes i, per sort per a nos-

altres, va tornar a treballar
al seu país i en la seva llen-
gua; a més aquest estiu ha
protagonitzat Peer Gynt,
amb molt d’èxit a Noruega
i a Catalunya. Encara no ha
prestat prou serveis desta-
cats a Catalunya?

Avel·lina Tena
Sant Quirze del Vallès

Iñaki de Juana
@ Tothom sap que el que li
estan fent a aquest pres

d’ETA no té res a veure ni
amb l’Estat de dret ni amb
la justícia.

La democràcia es fona-
menta en la divisió de po-
ders entre l’executiu, el le-
gislatiu i el judicial. A
l’Estat espanyol això està
tot junt. Els jutges no dei-
xen de ser uns agents polí-
tics més.

Que l’Europa civilitzada
ens empari!

Xavier Ortadill
Barcelona

La música
catalana
@Digueu-me estret de
mires, o simplement igno-
rant. Llegeixo una revista ca-
talana de música folk, que
inclou el CD World Music de
Catalunya amb el segell de
l’Institut Català de les Indús-
tries Culturals, i el logo Cata-
lan Music. No discuteixo la
qualitat d’uns autors que su-
posadament resideixen o
desenvolupen llur activitat
artística a Catalunya. Però
em pregunto: per què de les
20 cançons d’un disc amb
aquestes credencials, vuit
són en castellà i una en ga-
llec? I per què no en anglès,
francès, alemany, italià,
xinès, panjabi, amazic o
àrab, per exemple? O –per-
doneu-me per no ser políti-
cament correcte– per què no
només en català? És aquesta
la promoció del català que
vol la nostra Generalitat?

Francesc
Vic

Resposta a
Xavier Vendrell
@ Sr. Vendrell: d’acord que
sobre la taula, al Parlament,
no tenim cap altra proposta
per arribar a la indepen-
dència, però això no la fa
bona. Qualsevol millora so-
cial serà capitalitzada per
l’esquerra en general, re-
presentada pel PSC en
aquesta etapa postnacio-
nal. Així que, per mi, ERC
acabarà com CiU, converti-
da en un partit regionalista
per por a perdre el vot soci-
al, sense coratge ni horitzó.

Si tenim futur, aquest
està en la independència.
Un cop allà, serem d’esquer-
res o de dretes, però el que
és segur és que hi haurà
més recursos per fer allò
que convingui. Mentrestant,
qualsevol política social
serà de fireta, i serà utilitza-
da per beneir un desastre
d’Estatut i una relació d’es-
clavatge amb Espanya.

Recordi que el seu partit
va poder editar el primer
tripartit gràcies al senyor
Aznar, no com a reacció a la
dreta sinó com a reacció a
la seva concepció unitària i
feixista de la Pell de Brau.

Per si no se n’ha adonat,
hi ha molta gent que està
esperant un full de ruta. El
seu no porta a la indepen-
dència. Ni tan sols es van
atrevir a tombar l’Estatut
per no perdre la cadira.

Daniel Vives Casals
Barcelona

La salsa de la
calçotada
@ En el Sortim del 26 de
gener, es parla de la calço-
tada de Valls. Per a Valls la
calçotada implica passar el
dia en una masia, on sem-
pre teoritzem de com coure
els calçots. I sobre la salsa
us comento que no s’ano-
mena salsa de romesco;
mai de la vida. La salsa és la
salsa de la calçotada i punt.
També, mai direm cuiners a
les persones que els couen.
Són simplement els que fan
o couen els calçots.

Sergi Gonzàlez Olivella
Valls

Carta del dia

Tan sols justícia
@ Sóc mare d’una nena amb paràlisi cerebral i una mi-
nusvalidesa reconeguda del cent per cent. D’ençà del
seu naixement –ara fa 10 anys– la nostra família ha de
fer front econòmicament al pagament d’una necessi-
tat indispensable per al seu dia a dia: els bolquers. Ens
han denegat la farmàcia gratuïta. El motiu? Segons la
resposta de Sanitat, la nena ja té cobertura sanitària a
la Seguretat Social perquè els seus pares, afortunada-
ment, treballem.

No voldria que aquesta carta s’entengués com una
sol·licitud de caritat, sinó com una demanda de justícia
per una situació que considerem discriminatòria da-
vant altres famílies.

I és que sovint se’ns omple la boca d’Europa. La rea-
litat és que en matèria de prestacions socials estem to-
talment a la cua dels serveis que reben la resta de ciu-
tadans europeus. Però no només això, altres comuni-
tats del nostre mateix Estat reben molts d’aquests
serveis amb dos requisits: estar empadronat i tenir el
certificat de minusvalidesa. Pensem que encara ens
queda massa camí a recórrer perquè minvin les desi-
gualtats.

Pilar Garcia Martínez
Reus

L’enquesta

A la web de l’AVUI
www.avui.cat

La pregunta
d’avui:
¿Us sembla bé que el
govern de la
Generalitat apliqui la
introducció de la
tercera hora de
castellà a les escoles?

● Sí
● No

econòmica dels més
desfavorits, per guanyar-se
la vida a costa d’ells. L’Estat
ja ho permet tot.
Per Jordi. Terrassa

Data: 31/01/2007 06:46:31

No hi ha ningú que doni
duros a quatre pessetes
Per Joan Grau
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El problema es haver-nos
endeutat per sobre de les
nostres possibilitats. A
partir d’aquí, tots volen
aprofitar-se de tu.
Per Albert
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Cap ni una. Són uns
aprofitats.
Per Marc
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Tanta com els bancs, les
caixes, les societats de
préstecs, i molta més que
els suposats amics que es
dediquen a deixar diners.

Els que em fan patir són els
deutors.
Per Pitu
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La mateixa que qualsevol
entitat de crèdit, bancs o
caixes. El que no s’hauria de
tolerar és que l’autoritat
competent permetés
aquests abusos, aprofitant
la feblesa econòmica de
molta part de la població.
També seria interessant
saber qui són els capitalistes
que hi ha darrere d’aquestes
empreses.
Per Andreu. BCN
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Gens. I qui les utilitza no sap
on té la mà dreta. És una
estafa legal.
Per catalàNET
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Cap ni una. Si confio poc en
bancs i caixes, menys confio
en aquestes empreses.
Per Ramon R.
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