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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

‘La revolta
permanent’
@ El dia 9 vaig anar al ci-
nema Renoir les Corts a
veure Llach, la revolta per-
manent. El documental,
excel·lent. Boníssim! El full
informatiu, però, només
en castellà! Vaig expressar
la meva queixa. Això del
títol La revolta permanent
és una constatació que
som on som i estem com
estem, encara. “Quanta
ràbia que tinc...”.

Xavier Montserrat
L’Hospitalet de Llobregat

L’ajut als nens
celíacs
@ Els malalts celíacs actual-
ment no reben cap ajuda
de l’administració. La medi-
cació consisteix en una ali-
mentació especial exempta
de gluten. En no ser un fàr-
mac, no hi ha cap des-
compte, com sí que passa
en altres malalties cròni-
ques.

Fa un temps, però, els
pares de nens celíacs ens
vàrem alegrar, ja que es
començava a veure algun
canvi en aquest sentit. En
efecte, la Generalitat va
aprovar donar més punts
als nens celíacs en el
barem d’admissió als cen-
tres docents. Ja que no
s’ajuda econòmicament les
famílies, almenys amb
aquesta mesura s’afavoria
que el nen pogués dinar a
casa, perquè no tots els
menjadors escolars poden
oferir dieta per a celíacs
amb garanties.
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Adoptareu mesures per
estalviar aigua?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

Retalls

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA

Data: 18/03/2007 01:38:49 GMT

Tal com està la situació,
aquest estiu serà molt
important estalviar aigua.
Per www.aixotoca.com

Data: 18/03/2007 02:06:05 GMT

L’única mesura eficaç per
estalviar aigua és no
contaminar amb C02, i tant
els polítics com els
empresaris i els fabricants
de cotxes no estan disposats
a deixar-ho de fer.
Per CO2

Data: 18/03/2007 08:21:20 GMT

O els humans prenem
consciència dels nostres

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA

bustia@avui.cat

La decepció ha estat ma-
júscula quan, en entrar el
nou conseller d’Educació, el
Sr. Ernest Maragall, el pri-
mer que ha fet ha estat eli-
minar aquesta prioritat
d’admissió.

El més desconcertant és
que al·legui que així s’evita
que es pugui fer trampa en
l’acreditació de la malaltia.
Evitar els fraus és compe-
tència d’Inspecció i ha
d’examinar i contrastar la
documentació aportada en
cada cas. ¿O és que també
trauran les altres circums-
tàncies que donen punts,
com ara la proximitat al
centre, perquè es fan tram-
pes en l’empadronament?

Si els pares de nens celí-
acs paguem la Seguretat
Social i els nostres impos-
tos, per què no rebem cap
ajuda? On son els drets
d’aquests malalts?

Rosa Olivella Garcia
El Masnou

Quina
diferència!
@ Els resultats de les elec-
cions a Irlanda del Nord
–ocupada pels britànics, dit
sia de passada– han donat
pas a una reacció de res-
pecte de l’Església catòlica
cap a la causa irlandesa i
també a l’alegria, perquè
aquest és un pas més per
la pau via la negociació.
Només podem exclamar:
quina diferència!

Aquí l’Església catòlica ofi-
cial es mostra, un cop més,
poc respectuosa i sensible
només en un sentit (contra-
nacionalista) sobre Catalu-

nya i altres realitats nacional
i socials a l’Estat espanyol.

La clerecia gaudeix de la
participació dels beneficis
d’emissores bel·ligerants i
políticament comprome-
ses amb un partit. Ara
també renoven amb cai-
xets mediàtics estratosfè-
rics les seves figures radio-
fòniques.

Quina institució aquesta
(la Conferència Episcopal
Espanyola) que, sense ànim
de lucre, prefereix omplir
arques i buidar esglésies!

Què podem esperar-ne
quan fan servir els seus
aparells mediàtics per
donar alè al foc de l’en-
frontament en lloc d’im-
pulsar la pau? És la prefe-
rència de la mentida, de la
manipulació i del silenci
culpable a la veritat.
Què hem de fer els cristians
oberts, respectuosos i dialo-
gants si no ens sentim repre-
sentats per aquesta jerarquia?

Ricard Fenollosa Domènech
Barcelona

El circ també és
cultura
@ Fa uns dies vaig llegir als
mitjans de comunicació la
notícia que el Circ Cric ha
suspès la gira pels proble-
mes administratius i de co-
ordinació de les diferents
administracions públiques
cada cop que s’instal·la en
una població.

Haig de dir que a la meva
família hem vist tres cops
l’espectacle. L’hem vist a Vi-
lanova, a Barcelona i a Lleida
i sempre ens ha agradat
molt pel contingut –per a
grans i petits–, per la seva
professionalitat, per l’alt ni-
vell dels artistes i pel missat-
ge de compromís social.

Vull destacar que el circ
és cultura i, per tant, hem
d’exigir a les administracions
públiques que siguin sensi-
bles al problema i trobin una
solució al problema per faci-
litar la feina a aquests pro-
fessionals que s’ho merei-
xen. Tots hi guanyarem.

Família Millan
Sitges

Sense papers i
sense metges
@ La notícia apareguda en
els mitjans segons la qual
Gran Bretanya vol impedir
que l’Estat presti serveis so-
cials als sense papers resulta
d’allò més inquietant. I ho és
perquè significa que la socie-
tat del benestar vol evitar
que els metges atenguin els
immigrants en situació irre-
gular, una circumstància ab-
solutament contrària a la De-
claració Universal dels Drets

Humans, de la qual presu-
mim els occidentals.

No és fàcil arreglar el difí-
cil assumpte de la immigra-
ció del Sud cap al Nord, però
la mesura de negar-los, per
exemple, la més elemental
sanitat –especialment des-
prés d’haver-los espremut
als seus llocs d’origen tant
com hem pogut– em sembla
esfereïdora.

Miquel Pucurull i Fontova
Barcelona

El Sàhara
@ La senyora Anna Mujal
es pregunta (AVUI, 15 de
març) el perquè de la de-
fensa que fa el govern es-
panyol del dret d’autode-
terminació del poble sahra-
uí, quan no el reconeix per
als pobles que formen part
de l’Estat espanyol.
Potser la resposta seria que
aquest dret el tindria el Sà-
hara pel fet de tractar-se
d’una situació colonial i que
el tindria garantit per les
instàncies internacionals,
entre d’altres, una resolució
de l’ONU, que així el reco-
neix. En canvi, no estaria re-
conegut per als pobles, com
el nostre, la situació de co-
lonialisme dels quals en-
vers la metròpoli seria difí-
cilment demostrable, en
formar part constituent de
l’Estat des dels seus inicis
jurídics, situació corrobora-
da per una Constitució de-
mocràtica i, consegüent-
ment, vinculant.

És una opinió.

F. Magí torruella Jubal
Madrid

Carta del dia

La crispació política
@ La dreta que avui es manifesta contra el govern pel
cas De Juana Chaos és la mateixa que a finals dels 70
exigia sentit d’Estat i demanava tolerància i compren-
sió per fer taula rasa amb els “excessos” de la dictadu-
ra i poder avançar, pacíficament, cap a la democràcia.
Aquesta mateixa dreta, avui, 30 anys després, no està
disposada a deixar-ne passar ni una, no està disposa-
da al diàleg, no està disposada a acceptar altres argu-
ments, segueix manifestant-se amb les mateixes ban-
deres preconstitucionals i segueix volent imposar els
seus criteris a qualsevol preu.

¿Tan difícil els resulta, als seus dirigents, actuar amb
serenitat, amb sentit democràtic i amb voluntat de
respecte cap a les persones que no pensen com ells?
¿No han après res després de 30 anys de democràcia?
Per què tot el país s’ha europeïtzat menys aquesta
dreta rància i casposa que no entén els canvis?

F.E.R.
Barcelona

L’enquesta

A la web de l’AVUI
www.avui.cat

La pregunta
d’avui:
L’estratègia de
crispació del PP
provocarà una
fractura social?

● Sí
● No

límits o tot això s’acabarà
tal com ha passat en moltes
altres espècies animals.
Per Un Ciutadà

Data: 18/03/2007 08:48:18 GMT

Cal que estalviem aigua per
responsabilitat, però també
caldria que n’estalviessin els
camps de golf, les fàbriques...
Per Xavier

Data: 18/03/2007 09:38:43 GMT

Els que ara ens demanen
que estalviem aigua són els
mateixos que en el seu dia
es van oposar a dur l’aigua
del Roine cap a Catalunya.
Per El Bages

Data: 18/03/2007 10:16:30 GMT

No pas mentre em cobrin la
que no consumeixo. Uns
hem d’estalviar i altres hi
fan el negoci.
Per Jaume Rodó

Data: 18/03/2007 11:51:27 GMT

Aquí s’ha deixat entrar un
milió i escaig d’immigrants,

la qual cosa fa que el consum
d’aigua hagi augmentat,
perquè no es van prendre les
mesures apropiades en
aquest sentit llavors.
Per Toni

Data: 18/03/2007 13:05:06 GMT

La falta d’imaginació i
professionalitat del govern
fa que ens agafin sempre
amb els pixats al ventre. De
solucions per tenir aigua n’hi
ha moltes, però només se’ls
acuden sacrificis i sancions.
Per Curtets

Data: 18/03/2007 14:50:15 GMT
Menys camps de golf, menys
fonts de fantasia i més
sentit comú.
Per Jordi Muñoz

Data: 18/03/2007 17:23:25

Sí que n’adoptaré. Però les
administracions haurien de
millorar la xarxa de
distribució per evitar les
pèrdues innecessàries.
Per Lluís
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