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Quin d’aquests
consellers ha gestionat
millor els Mossos?

Opinió

scot@avui.cat

Salvador Cot

La pregunta
d’avui:

¿ERC i ICV han de
donar suport al
PSOE a Madrid?

● Sí, de forma
estable
● Només
excepcionalment
● No, en cap cas

L’enquesta

Director
d’edicions

Passem comptes. El PSOE necessita set
diputats per arribar a la majoria absoluta al
Congrés. En realitat són sis, perquè la UPN li
deu el govern navarrès i poden comptar amb

el seu diputat. Com que, per contra, els socialistes
han descavalcat CiU i PNB a Barcelona i Vitòria, no és
fàcil que els nacionalistes catalans i bascos estiguin
disposats a fer-li favors a Zapatero.

El BNG ha quedat escaldat de la seva col·labora-
ció amb els socialistes i el mateix val per a la diputa-
da de Nafarroa Bai. Queden disponibles, doncs, els
cinc diputats que sumen ICV, ERC i EU, als quals
sempre se’n poden sumar dos més de Coalició Canà-
ria. I encara volta per allà Rosa Díez, aliada del
PSOE a Euskadi.

Així doncs, la geometria variable torna a pivotar
sobre els socis menors del
tripartit, que aquesta set-
mana ja han salvat Zapate-
ro d’un parell de derrotes
parlamentàries.

Si aquesta aliança s’esta-
bilitza, ICV i, sobretot,
ERC hauran lligat la seva
sort electoral no només al
tripartit sinó, també, a la
del mateix Zapatero. És
una opció, però no precisa-
ment la més barata.

Totper
Zapatero

Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

CiU sí que
respon
@He llegit la carta del se-
nyor Ferran Vidal sobre la
conveniència de suprimir o
no l’impost de successions.
Vull aprofitar aquest espai
per fer-li saber al senyor
Vidal que en el cas de Con-
vergència i Unió, el posicio-
nament amb relació a
aquest impost no pot ser
més clar. Nosaltres plante-
gem la seva eliminació
total, perquè és un impost
molt injust. Primer perquè
grava uns béns que han
estat gravats abans per al-
tres impostos; segon, per-
què només el paga la classe
mitjana que ha estalviat al
llarg de la vida. I tercer,
perquè cada vegada hi ha
més llocs de l’Estat on
aquest impost no es paga.

Igualment, recordar que
aquest compromís figura
de manera explícita als
programes electorals de
CiU i que la setmana passa-
da Artur Mas, en la seva
conferència Superar la
crisi, aixecar Catalunya, va
anunciar que CiU té el pro-
pòsit d’eliminar aquest im-
post quan arribi a governar
a la Generalitat. En aquest
sentit no tots són iguals.

Oriol Pujol i Ferrusola
Barcelona

Un món sense
transgènics
@ La tendència a Europa és
la prohibició dels transgè-
nics, com ho han fet ja
França, Suïssa, Hongria,
Polònia, Àustria, Grècia, la

major part de les regions
italianes i moltes altres re-
gions de diversos països
europeus. En canvi, a Es-
panya som els majors pro-
ductors de panís transgè-
nic a nivell europeu. És
hora de demanar als nos-
tres polítics que adoptin
una posició valenta en de-
fensa de la salut, el medi
ambient i l’agricultura.
Que no cedeixin davant de
les pressions de les multi-
nacionals per introduir les
seves llavors manipulades
i patentades. Un món
sense transgènics és possi-
ble i ja ho estan demos-
trant grans empreses com
la més gran empresa euro-
pea productora de llet,
Campina, que ha fet un pas
endavant i ha introduït
l’etiqueta “sense transgè-
nics “ en els seus produc-
tes. Això demostra que és
possible utilitzar mètodes
tradicionals i locals per ali-
mentar el bestiar, sense
necessitat d’emprar soja o
blat de moro transgènic.

Lara Tomás Serrano
Cerdanyola

La Conferència
Episcopal
@Ha aparegut recentment
un cartell publicitari pro-
mogut per la Conferència
Episcopal Espanyola en el
qual hi ha dues imatges, la
d’un infant xamós i la d’un
linx. L’argument consisteix
a comparar la protecció de
la vida dels dos.

A sant Francesc d’Assís,
que estimava tots els és-
sers vivents, no li hauria

agradat gens aquesta com-
paració i a moltes perso-
nes reflexives d’avui, tam-
poc. En canvi hauria estat
més digne i influent un car-
tell sense el petit animal i
amb la imatge d’un infant
desnodrit, dels quals
moren milers cada dia al
món, demanant el mateix:
“¡Protege mi vida!”. És una
qüestió de sensibilitat ele-
mental.

Pere Madorell i Muntané
Molins de Rei

Petites
reflexions
@Recordant els fets del
dia 18 als carrers de Barce-
lona em pregunto: què
hauria passat si hagués go-
vernat CiU? Llegiu les he-
meroteques i hi veureu el
que passava en aquella
època. Com protestava
l’esquerra... Ara tothom
calla. És curiós, però sem-
pre i arreu passa el mateix.
Ningú dimiteix. Ningú no
protesta... Deu ser que la

dreta i el centre són més ci-
vilitzats?

El Sr. José Blanco no es
cansa de criticar el PP. Hi té
tot el dret, evidentment.
Però des que va perdre les
eleccions gallegues, des-
prés d’haver-hi participat
tan activament, fa la im-
pressió que les crítiques
han augmentat. Tan dolent
és el PP que permet que
gràcies a ell puguin gover-
nar al País Basc? Davant
d’això aquest senyor, que
és un dels grans del PSOE,
calla. Quines coses. Quines
incongruències. Quin afany
de poder. Tothom calla
quan li convé, oi?

Ramon Font i Serra
Montcada i Reixac

Puigpelat
i Alexandre
@ Feia temps que no llegia
res tan visceral com l’en-
trevista de Francesc Puig-
pelat a Víctor Alexandre.
Ja és un costum que Puig-
pelat demostri la seva ani-
madversió cap a Esquerra
però ara que ho faci va-
lent-se d’una pretesa en-
trevista al senyor Víctor
Alexandre per parlar del
seu últim llibre està com-
pletament fora de lloc. En
l’entrevista no hi ha res
sobre literatura, tota ella,
tota, és un descarnat lin-
xament d’ERC, entre dues
persones que semblen ri-
valitzar per veure qui la
diu més grossa. Estic fran-
cament indignat.

Lluís Argemí i Vila
Vic

Capità
de mestres
@Dijous passat el meu
nebot Nil, de 7 anys, va par-
ticipar a la seva primera
manifestació a Barcelona
amb motiu de la vaga de
mestres del 19 de març.
Quan li vaig preguntar per
què es volia manifestar, la
seva resposta em va im-
pactar. Em va contestar
que a l’escola li havien ex-
plicat que “el capità de
mestres vol repartir els di-
ners de les escoles segons
les notes que treguin els
alumnes que hi estudien”.
Ell això no ho veu gens clar.
Diu que a la seva escola de
Torrelles hi ha molts nens i
nenes de fora que quasi no
parlen català i que segur
que “perdran”. Llavors no
podran comprar més ordi-
nadors, o cartolines o el
que els faci falta... i no és
just que a qui li costa més
no se l’ajudi més.

Els motius de la vaga són
més amplis i que s’hagin
presentat tres mil esmenes
a la LEC confirma que no és
una bona llei. La manera
d’actuar d’aquest conseller
que anuncia les mesures
que decideix a la premsa
sense negociar amb les
veus representants de mes-
tres i professors s’assembla
més a la d’un capità que a la
d’un polític d’esquerres.
Que hi hagi tants mestres
disposats a perdre un dia
de sou en temps de crisi és
significatiu i probablement
un acte força reflexionat.

Carmina Mallofré i Boher
Torrelles de Foix

Carta del dia

Ricard Salvat,
un mestre
@ Camino per davant de la Universitat, encara mig con-
vulsa per les lluites d’estudiants que mantenen viu l’es-
perit crític, i el meu pare em truca per dir-me que en Ri-
card Salvat ha mort. No és casualitat; el meu pare em
diu que el qui un dia es va portar amb mi com un segon
pare ha mort. Mai he conegut un mestre com ell, i mai
més l’he tingut. Amic, pare, company, mestre... Sé que
no només ho era per a mi, i això m’omple el cor de triste-
sa compartida. Ara tothom aixeca al vent grans discur-
sos al seu favor i glòria, i molts són els mateixos que re-
presenten l’ombra que va voler silenciar el seu sentit
crític envers tot plegat. Però la seva incansable valentia,
la inabastable saviesa universal, els seus enciclopèdics
coneixements, la seva miraculosa memòria, el seu trac-
te impecable i respectuós, i l’afecte que oferia en la inti-
mitat són impossibles d’esborrar del meu cor. El teatre,
el cinema, l’art i la cultura formen part del meu esperit
gràcies a la seva sensibilitat. Reconec que mentre cami-
no sento com una part de mi s’ha quedat òrfena.

Xavi Fajarnés
Barcelona
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