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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

Cardús, TV3 i
el nostre país
@ Cal llegir l’article de Salva-
dor Cardús Una TV3 ‘low
cost’? de l’AVUI del 9 de fe-
brer. Ja ens té acostumats a
les bones anàlisis i aquest és
un nou toc d’alerta, per a
tots aquells que encara no
estem collvinclats a l’opres-
sora realitat que ens fa viure
el nacionalisme espanyol.

Sabem que no serà la
darrera alerta, a veure si
això fa despertar al poble
català i s’apunten a l’opció
d’irredempts. Ho hem de
ser amb coratge si volem
esdevenir un poble que
gaudeixi de plena llibertat.
Això ens permetrà projec-
tar-nos generosament i lú-
cida al món.

Som universalistes, de-
fensem la nostra terra, amb
tots els seus valors, i avui les
telecomunicacions de què
ens parla l’article de Cardús
són bàsiques. Lluitem amb
el mateix esperit amb què
defensem la causa del poble
ogoní, sotmès a l’espoliació
del seu petroli per la Shell: a
més de robar-los, els man-
tenen en nivells d’indigèn-
cia, i destrueixen la cultura i
la llengua pròpies. Cal arti-
cular en tots els àmbits in-
ternacionals tota l’argumen-
tació i raó que ens acompa-
nya per alliberar-nos.

Alexandre Pineda i Fortuny
Sant Esteve Sesrovires

Felicitats!
@ Com el Sr. Jordi Picart, en
la seva carta de fa uns dies,
volem afegir-nos a expres-
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¿Creieu que els reiterats proble-
mes amb Renfe poden desenca-
denar una revolta social?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

Retalls

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA

Data: 24/02/2007 01:98:49 GMT

Ja seria hora! Fa quaranta
anys que viatjo en tren, deu
que l’agafo cada dia per
treballar i mai he vist que
funcionessin bé.
Per Jo m’hi apunto

Data: 24/02/2007 01:17:55 GMT

Per què quan hi ha retards
de més d’una hora Renfe no
retorna el 50% del preu del
viatge als usuaris que tenen
un abonament mensual?
Per Corpus de sang
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L’AVE a Sevilla, una jornada
aturat i van indemnitzar els

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA
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sar la nostra més sentida fe-
licitació als senyors Carod i
Puigcercós, i la resta de per-
sonalitats especialistes en
estratègia, tant per la terce-
ra hora de castellà com per
obviar aquell Consultiu que
els frenava l’Estatut, així
com tot un seguit de renún-
cies que ens aniran impo-
sant dia sí dia també, i que
obedientment aniran accep-
tant una rere l’altra. Enhora-
bona! No ho oblidarem mai.

Pel que es veu, des de la
més absoluta dependència
silenciosa i submissió evi-
dent, seguim cap a la inde-
pendència ... O ja no cal?

Família Ponsa-Bou
Vilafranca del Penedès

La despesa
sanitària
@ El 2 de febrer en Ricard
Coronado responia a una
interessant pregunta d’en
Joan Oliver: per què s’ha de
pagar la Seguretat Social si
ja es paga una assegurado-
ra privada? Les raons addu-
ïdes per el Sr. Coronado són
dues: l’infrafinançament de
la sanitat a Catalunya (4%
del PIB) en relació amb Es-
panya (5%) i Europa (7%) i
la insuficiència de les asse-
guradores privades, que
–segons el Sr. Coronado–
ofereixen pòlisses amb lle-
tra petita per treure’s del
damunt els clients que con-
treuen malalties cròniques.

Aquestes afirmacions
són incorrectes. Per comen-
çar, el Sr. Coronado cita
l’OMS com a font de les
seves xifres, però els World
Health Report anuals

d’aquesta organització
(http://www.who.int/whr/)
no només no mencionen
Catalunya sinó que indi-
quen, per exemple, que
entre 1999 i 2003 la despe-
sa sanitària anual espanyo-
la va superar el 7% del PIB,
amb una despesa pública
sempre superior al 5%. A
més, segons un recent estu-
di en què va participar la
consellera Geli, les dades de
2005 mostren que la des-
pesa sanitària espanyola
s’acosta al 10% i ja ha supe-

rat la mitjana europea. D’on
surt el migrat 4% del Sr. Co-
ronado? D’on la seva cofoia
afirmació que la sanitat pú-
blica catalana és “una de les
cinc millors del món”? Com
lliga aquesta darrera afir-
mació amb la carta de 7 de
febrer de la senyora Dolors
Nat, que ha d’esperar 4
mesos perquè la sanitat pú-
blica li diagnostiqui el ge-
noll?

Arcadi Navarro i Cuartiellas
Barcelona

Esgarrifat
@ El conseller senyor Mara-
gall s’esgarrifa pel fet que
uns nois d’Olot no parlin
correctament el castellà. Di-
jous 15 de febrer, al vespre,
jo em vaig esgarrifar en
sentir el conseller d’Educa-
ció parlar d’“enseñanzas”
en lloc d’ensenyaments (tall
de veu en el programa
Espai públic de Barcelona
TV). En aquest mateix pro-
grama i pocs minuts des-
prés, la presentadora deia,
referint-se a unes dades
projectades en una pantalla
darrere seu “a les meves es-
quenes...”.

Conseller Maragall, cal
una seriosa reflexió sobre
tot plegat i una mica de
dignitat.

Enric Roca
Barcelona

Futbol
i audiències
@ Em sembla vergonyós
que el passat dimecres 14
de febrer, a causa de la re-
transmissió del partit de la
Copa de la UEFA entre el Li-
orna i el RCE Espanyol, TV3
hagués d’alterar tota la
seva programació de nit de
tal manera que el Telenotí-
cies vespre tingué una du-
rada inferior als 10 minuts i
el programa No em ratllis
s’hagués d’emetre gairebé
una hora més tard del seu
horari habitual.

Les conseqüències
d’aquest desgavell foren
desastroses: un nou enfon-
sament del Telenotícies ves-
pre, que, una vegada més,

tornà a ser àmpliament su-
perat no tan sols per les no-
tícies d’Antena 3, sinó també
per les de Tele-5 i de TVE-1;
desaparició del magnífic
programa de la Júlia Otero
de la llista dels 10 progra-
mes més vistos del dia que
publica l’AVUI, mentre que
la setmana anterior havia
ocupat el tercer lloc amb
una altíssima xifra de
728.000 espectadors i, per
últim, una baixíssima audi-
ència per al partit de futbol,
que tampoc apareix a l’es-
mentada llista d’audiències.

Sembla evident, doncs,
que aquest tipus de re-
transmissions esportives
s’haurien d’oferir pel C33.

Josep Vilà Batlle
Olesa de Montserrat

Espriu al TNC
@N’han aparegut cartes
denigradores que no puc
compartir. Vistes tres versi-
ons prèvies, aquesta em
mereix, baldament sense
entusiasme, almenys un
aprovat alt. Voldria poder-li
considerar un notable, o
encara un excel·lent, però
m’ho priva la blaníssima
versió de la lletania d’anate-
mes, vilment retallada, per
postres. Sense queixa d’al-
tres llicències, que resulten
lleus en l’actual desori esce-
nogràfic. ¿Els avars aplaudi-
ments denotaven potser
desconcert del públic? En
tot cas, superaven les man-
cances i l’extrem esforç me-
reixia millor paga.

Josep M. Casals i Guiu
Vic

Carta del dia

Josep Maria Flotats
i el teatre català
@ En Laudrup era un dels jugadors del Barça més esti-
mats per l’afició blaugrana, però la seva mala relació
amb Johan Cruyff li va fer cometre l’error de marxar al
Reial Madrid, pensant que a qui més mal faria seria al
seu entrenador. Però a qui més mal va fer va ser als
culers. Per sort se’n va adonar, i va marxar del Madrid
l’any següent.

Josep Maria Flotats va cometre, tot i que ell encara
no se n’ha adonat, el mateixa error. Va tenir un sonat
enfrontament amb el conseller Pujals, i la seva reacció
va ser emportar-se el seu art genial a Madrid, creient
que a qui més mal faria seria al conseller. Però, de la
mateixa manera que amb Michael Laudrup, qui més
ho vam pagar vam ser els catalans, que durant deu
anys no n’hem pogut gaudir amb la llengua que neces-
sita els seus artistes. Com l’anglès té Shakespeare, el
català torna a tenir Flotats.

Benet Pons Rodríguez
Granollers

L’enquesta

A la web de l’AVUI
www.avui.cat

La pregunta
d’avui:
¿Us creieu la promesa
del govern central
que invertirà més en
el servei de Rodalies?

● Sí
● No

passatgers. A Catalunya, el
PSOE-PSC diuen que hem de
ser solidaris; per això ni un
duro per als nostres usuaris.
Per P.R.C.
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Els problemes amb Renfe
són la materialització del
famós dèficit fiscal. Deu
anys sense invertir ni un
cèntim comencen a passar-
nos factura.
Per Met de Barcelona
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No ho crec pas. No només és
la Renfe qui falla, hi ha
moltes coses que fallen,
començant per la política, i
no ens revoltem; crec que ja
ens hi hem acostumat, a
pagar i callar.
Per Català
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No, no ho hauria de fer.
Espero que la revolta sigui
per l’habitatge.
Per Jaume-e
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No hi haurà revolta social
perquè aquesta classe
política ho té tot molt ben
controlat. A sobre
guanyaran les eleccions. És
patètic, però és així.
Per Toni

Data: 24/02/2007 18:27:02 GMT
La culpa la té la falta de
sobirania. No tenim poder
per regular ni els trens ni els
aeroports. La sublevació
hauria de ser contra la falta
d’autogovern i la pròxima
vegada aniríem a la plaça
Sant Jaume a queixar-nos.
Per Pere el Savi
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Quan una persona veu que
arriba sempre tard a les seves
obligacions, que qui dóna el
servei (i el cobra) no arregla
les deficiències, i que a sobre
et diuen que no agafis el
cotxe... es donen els
ingredients per a un gran
problema.
Per Lluís
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