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Transport
públic al Prat
@ Al Prat tan sols ens separen 12 km de Barcelona,
tenim aeroport i tindrem
AVE, però el metro no hi arriba, l’autobús sempre va
atapeït i la Renfe ens ha
desmuntat el tren Mataróaeroport (que ara surt des
de l’Estació de França) i els
trens de Vilanova-Castelldefels, que van com van...
Fa uns mesos, el trajecte
Arc de Triomf-el Prat es feia
en 20 minuts. Ara, fent
qualsevol combinació, cal
més d’una hora! Tan sols
ens faltaven les obres de
l’AVE a la L1 del metro (amb
tres estacions tallades) i la
retallada d’autobusos de
cada agost: desesperant.
Tan sols queda recomanar
més paciència.
Núria Abelló Sala
El Prat de Llobregat

Prou, senyors
diputats
@ No em perdo cap article
de l’admirat Salvador Cot a
l’AVUI ni a El Temps. El 27 de
juliol en publicà un que em
va causar sorpresa per la
seva ingenuïtat. Hi afirmava
que “cal pressionar sobre
l’únic lloc accessible: els nostres representants polítics”.
Error, senyor Cot. I vostè ho
sap. No són els nostres diputats. No ens representen a
nosaltres: són els diputats
dels seus partits polítics.
Al Parlament, quan es
voten qüestions sovint importants per al nostre futur,
els senyors diputats al que

Retalls
EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA
Data: 03.08.2007, 02:01

La credibilitat del senyor ZP
està sota mínims; n’hi ha
pocs que se’l creguin. Si la
vol recuperar, primer
caldran més fets i menys
paraules.
Jaume
Data: 03.08.2007, 09:02

Estem avesats que aquest
senyor faci aquests tipus de
declaracions, amb gran
contundència i després, apa,
je en parlarem... És el seu
tarannà. Fets, que en
aquests cas vol dir diners, i
no promeses.
N. Olivas
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realment estan molt atents
és a fixar-se quants dits aixeca el seu cap de files. És
aquella la consigna que
acaten escrupolosament, al
marge de si el tema convé o
no al nostre poble.
Si no ho fessin així, allí
s’hauria acabat el seu futur
polític: a les properes eleccions, les direccions dels seus
partits tenen un munt de
candidats esperant torn per
ocupar el lloc dels que no
obeeixin fidelment. I, és clar,
també se’ls haurien acabat la
canongia, el bon sou, el xofer
i la poltrona. Aquesta és la
democràcia que ens hem
muntat. Ells són uns empleats. No dels votants sinó dels
que faran els llistats. No perdem el nord. No hi ha més
cera que la que crema.
Josep M. Miquel i Mata
Barcelona

Carta del dia

Els barcelonins
no tenim res a fer
@ Barcelona no és en mans de les autoritats ni dels
ciutadans, és propietat de les grans companyies, que
fan el que volen sense que ningú, ni l’alcalde, s’atreveixi a posar-los a ratlla. No són només les elèctriques les
que fan el que volen. Ho hem vist ben recentment, en
tenim un altre exemple en Aigües de Barcelona, que, a
la plaça de la Hispanitat, han fet una rasa per a unes
canonades d’aigua, en acabar s’han limitat a omplir la
rasa amb ciment en lloc de posar el panot corresponent ni reposar els ornaments d’aquest panot. Ara la
plaça ha quedat esgarrada i diuen els empleats d’ACSA
(dependent d’Aigües de Barcelona), que així es quedarà. He enviat aquesta queixa al web de l’Ajuntament i
ni tan sols s’han dignat a contestar, com fan a vegades,
que t’envien un numero d’incidència.
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És curiós escoltar Zapatero.
Quan parla, sembla que
realment la cosa va de
veres, però més tard això
canvia. El govern de Madrid
no ha de fer cap cosa
especial, simplement
respectar i complir
l’Estatut, que prou
desvirtuat quedà.
Robert Roqué Jutglà
Data: 03.08.2007, 10:26

Quan parla, sembla
talment que ens ho doni tot
de la seva butxaca, i a
sobre ens diu que ell
mateix ho controlarà, i que
està orgullós dels catalans.
I va a Mallorca i també els
diu que els donarà més
diners. I el president
d’aquí, ni piu, però sí que
somriu.
Maiusvotaré
Data: 03.08.2007, 11:32

Qui pot estar molt convençut
de les explicacions que dóna

Joan A.
Lleida

El pegat per
al Parkinson

Gràcies, Liceu
@ La més sincera felicitació
d’una part de la ciutadania
que viu, vibra i vol transmetre a generacions futures els
sentiments d’amor, odi, pau,
vergonya i llibertat, que és
en definitiva el que transmet
l’òpera. El Gran Teatre del
Liceu ens ha ofert aquests
valors en una temporada
molt digna i equilibrada.
El colofó ha estat una
Norma excepcionalment retransmesa a través d’una
pantalla gegant el dimecres
25 de juliol a la Barceloneta.
Milers de persones assegudes a la platja o bé en 2.000
cadires a la plaça del Mar, la
lluna presidint la nit i la pregària de Casta diva a l’astre

millor servei, el qual no es
veu enlloc, diuen que cal
privatitzar. Les planificacions dels serveis es fan a milers de quilòmetres d’on es
presten i, esclar, des d’un
despatx llunyà, a la capital
espanyola, sense coneixement de la realitat. A sobre,
la companyia privada i centralitzada guanya milions
d’euros l’any!
Els usuaris indefensos,
com sempre, hem de pagar
la factura. Però no només la
de la llum, sinó també la de
l’endarreriment competitiu
del país, la de la pèrdua de
benestar i la de ser tractats
com a ciutadans de segona.
Jo ja n’estic fart! A partir
d’ara, que pagui Madrid!

Rafel Oriol i Radigales
Barcelona

de la nit amb la brisa càlida i
la mar tranquil·la fent-nos
companyia, va ser quelcom
meravellós i de segur irrepetible per la màgia, pel
misteri i pel silenci respectuós dels presents.
L’enhorabona a la directora general, Rosa Cullell; al
director artístic, Joan Matabosch; també al director
d’orquestra, Cor, i a tots els
col·laboradors que des de
la seva tasca més senzilla,
tots plens d’humanitat i
professionalitat, han fet

aquest personatge?
Zapatero, l’home que
promet (paraula maleïda
tenint en compte el
personatge) invertir el que ja
estava pactat, oblidant que
aquests calés són els
nostres.
Oriol

possible que aquesta temporada el Liceu es situï en el
marc dels primers teatres
d’òpera del moment actual.
Adela Subirana. Presidenta
Grup Set
Barcelona

Que pagui
Madrid, ja!
@ És normal! Ells ens segresten la capacitat de decisió sobre les nostres infraestructures. En nom d’un

L’enquesta
A la web de l’AVUI

www.avui.cat

@ Fa uns quatre mesos va
aparèixer un nou medicament en forma de pegat per
a la malaltia de Parkinson.
Es va receptar com una
nova esperança a un gran
nombre de pacients, moltes
vegades en situació avançada de la malaltia. Al cap de
dues o tres setmanes del
llançament, van començar
a aparèixer pacients que
deien que no trobaven el
medicament a les farmàcies. El problema es va anar
generalitzant i va crear un
gran caos als metges, els
farmacèutics i principalment els pacients.
Després de tres mesos, la
situació segueix igual. Finalment, en la majoria de casos,

el metge s’ha vist obligat a
retirar la prescripció del medicament al pacient i a no
donar-la a nous pacients.
El culpable d’aquesta situació no ha estat altre que
l’afany d’enriquiment de les
empreses majoristes farmacèutiques, que actuen
com a intermediaris entre
el laboratori fabricant i la
farmàcia. Aquestes empreses han preferit desviar el
fàrmac cap a països on es
paga més car, sense importar el fet de desatendre la
demanda existent aquí. Al
nostre país no hi ha cap llei
que reguli aquesta pràctica.
Crec èticament inacceptable que el benefici econòmic
d’uns intermediaris passi al
davant de la demanda del
producte, amb tots els maldecaps que comporta a pacients, metges i farmacèutics. Seria desitjable que les
administracions públiques
implicades fessin el que fos
necessari per intentar evitar
que es repeteixi una situació
semblant.
Alexandre Gironell. Neuròleg
de l’Hospital de Sant Pau
Barcelona

Rectificar
és de savis
@ Després d’intentar aplicar
una mesura dràstica per al
soci (fer-lo telefonar en cas
de no voler assistir a un partit de la Copa del Rei), la directiva del FC Barcelona ha
retirat la proposta. Ho celebro. Rectificar és de savis.
Francesc S.
Barcelona

La pregunta d’ahir:
¿Us han convençut les explicacions de Rodríguez Zapatero
sobre la situació de Catalunya?
Les vostres respostes:
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Sí, ara estic molt convençut
que PP i PSOE són el mateix
amb diferents sigles.

La pregunta
d’avui:

ZP/Ansar

¿Trobeu correcte que
la direcció del PSOE
imposi la cessió de la
presidència de
Navarra a UPN?
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Les declaracions que ha fet
sobre el moment que viu
Catalunya m’han indignat.
És d’un cinisme i menyspreu
a la intel·ligència dels
catalans. Pels problemes
que pateix Catalunya, no
cal que ZP vingui a visitarnos. Ell sap molt bé que els
ha de resoldre des de la
Moncloa. Estic farta de
somriures.
Úrsula
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