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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

L’edat de
jubilació
@ No dubto de les bones
intencions del Dr. Fuster
quan diu que hauríem de
treballar fins mes enllà
dels 65 anys, però no crec
que es pugui generalitzar.

Hi ha moltes maneres
d’arribar als 65, i la majoria
ho ha fet, a part dels anys
d’estudi, després d’anys
(45 o més) de feines molt
dures. La veritat és que
quan no saps si et poden
quedar cinc o deu anys o
potser menys de vida és in-
just demanar que els conti-
nuïs donant a la societat. Si
el Dr. Fuster creu que la sa-
nitat tindrà prou recursos
per a les pensions, li diré
que el govern té les claus
per arreglar-ho a través
d’impostos. I no parlo
d’apujar-los: només cal que
tothom pagui el que li cor-
respon i que no ho facin
únicament els ciutadans
que tenen nòmina.

Rafel Oriol Radigales
Barcelona

Carta als
metges
@ Sóc metge d’atenció
primària, vaig fer vaga la
setmana passada i tinc un
interlocutor vàlid davant
la conselleria, a qui he
cedit la representació de
les meves demandes: el
Sindicat de Metges de
Catalunya. No entenc el
motiu de la consellera per
escriure una carta
individualitzada als
metges en què ens
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¿El Barça ja té la Lliga
guanyada?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

Retalls

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA
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Hauria d’anar molt
malament perquè no es
guanyés enguany. És,
doncs, pràcticament
impossible que no
s’aconsegueixi. Són molts
punts de diferència.
Naturalment, no ens
podem adormir, però
jugant normal, és a dir,
bé, la victòria està
cantada.
Per Robert Roque Jutgla
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Amb la ratxa que portem
davant de porteria, no hem
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demana la nostra
complicitat i ens detalla
més del que fa dos anys
estem escoltant. No
entenc el moment. Fèiem
vaga, n’hem convocat per
a més dies i tenim uns
interlocutors: parli amb
ells.

Consellera, anem a la
vaga perquè ja no podem
fer més de babaus davant
les seves promeses; perdo-
ni, però no me la crec. Fa
18 mesos em queixava a la
premsa que tenia més de
2.000 pacients assignats
quan vostès deien que ja
tots estàvem amb 1.500;
ara segueixo amb la matei-
xa situació, passo de 2.000
i encara es veuen anuncis
de la Generalitat dient:
“Com tu, tindrem 1.500 pa-
cients per metge”.

Miri bé els metges que
anem a les concentracions:
molts portem molts anys
de professió, sabem de què
parlem, sabem per què hi
anem, som els dipositaris
de la confiança dels ma-
lalts, a pocs d’ells se’ls es-
capa el nostre voluntaris-
me, i fins i tot ells ens re-
colzen.

Lourdes Ferré
Barcelona

L’opinió d’un
periodista
@ El conflicte àrabo-
israelià ja és prou complex
perquè alguns periodistes
s’excedeixin en la seva
funció –la d’informar– i
aprofitin la seva situació de
privilegi per introduir
falsedats en allò que

expliquen.
Aquest és el cas d’un dels

responsables de la informa-
ció internacional de Televisió
de Catalunya, en Joan Roura.
Massa sovint vulnera la pro-
fessionalitat que se li suposa
per evidenciar la seva pròpia
opinió política en el conflicte
abans esmentat.

Al Telenotícies Migdia
del dimecres 29 de març, el
senyor Roura va dir que la
resolució 242 del Consell de
Seguretat de l’ONU obligava
Israel a retirar-se de “tots”

els territoris ocupats durant
la guerra del 1967. Això és ro-
tundament fals. L’esmentada
resolució fa una crida a la re-
tirada de les forces armades
israelianes de territoris ocu-
pats en el recent conflicte. El
cas és que l’article definit els
per referir-se als territoris
ocupats no existeix. I no hi és
per voluntat pròpia dels que
van aprovar el text i en con-
tra de les pretensions del de-
legat soviètic i dels delegats
àrabs, que volien fer constar
el terme de “tots els territo-

ris”.
Per tant, atès que Israel ja

s’ha retirat del 93% dels ter-
ritoris ocupats el 1967 i que
la resolució no li exigeix que
ho faci en la totalitat, es pot
dir que queda poc marge
per a la negociació.

A més, cal fer constar que
la mateixa resolució fixa que
cada Estat a l’àrea té el dret
de viure en pau dins de fron-
teres segures i reconegudes,
lliures d’amenaces o actes
de força. Segurament per
tot plegat, Israel va acceptar
la resolució 242 immediata-
ment i l’OAP no ho va fer fins
el 1993.

Finalment, el senyor
Roura, en comptes d’insistir
en mentides manifestes, en
exageracions insultants
(sobre la tanca de seguretat)
i insinuacions malaltisses (el
tema de l’apartheid), podria
haver dit que ahir mateix Is-
rael va ser atacat amb un
míssil Katiuska llançat des
de Gaza.

Lògicament, si el senyor
Roura treballés per a una
emissora privada tot seria
diferent, però tractant-se
d’una de pública, caldria
que fos més curós. Li ho deu
al públic, que té el dret a una
informació fonamentada en
la veritat.

Jordi Argelaguet i Argemí
Sabadell

De Sant Just a
Vallvidrera
@ El senyor president de
la Diputació de Barcelona
prologa un article de la
publicació A prop, en el
qual afirma que “la

Diputació treballa per al
desenvolupament dels
311 municipis de la
província i dóna un
decidit suport a les seves
activitats turístiques”. Bé,
considerant que aquest
suport no és tan
“decidit”, em permeto
suggerir-li el següent
afegitó: “Sempre que no
es circuli pel tram mitjà
de la carretera que va de
Sant Just a Vallvidrera, a
partir de l’asfaltat que
comença prop del Club de
Tennis Sant Gervasi en
direcció a Vallvidrera, la
urgent reparació del qual
s’ha instat repetidament i
inútilment al Patronat de
Collserola i a l’Ajuntament
de St. Just fa temps,
massa temps”.

El vergonyós i miserable
estat de “conservació”
d’aquesta carretera és un
argument prou contundent
contra les idíl·liques afir-
macions del senyor presi-
dent. Potser haurem d’es-
perar que hi hagi un acci-
dent (que tard o d’hora hi
serà) perquè les instituci-
ons es decideixin a actuar
amb la deguda energia.

Creiem, com ell diu, que
un cop reparada serà “un
instrument de progrés i
també una substancial mi-
llora de la qualitat de vida
de les persones” (que la
patim), i útil també per
avançar en la defensa d’un
territori cohesionat i soste-
nible. En el cas, és clar, que
sigui atesa aquesta denún-
cia.

Josep Maria Fulquet Lloveras
Barcelona

Carta del dia

Les quatre columnes
de Montjuïc
@ La Xarxa d’Entitats ha organitzat una campanya per
a la restitució de les quatre columnes de Puig i
Cadafalch, que es van erigir el 1919 a Montjuïc, on hi ha
ara la Font Lluminosa, i que foren enderrocades pel
dictador Primo de Rivera el 1928 pel fet de ser un
símbol de catalanitat. El projecte preveu que el
monument es construeixi a Montjuïc en el lloc més
proper al lloc original, és a dir, a la plaça del Marquès
de Foronda. El Parlament de Catalunya, diferents
ajuntaments i personalitats de les institucions i de la
societat civil catalana ja han donat suport a la
campanya. És lògic que el que una dictadura va
enderrocar, una democràcia ho restitueixi. El nostre
objectiu ara és que el monument sigui una realitat
l’any 2007 i que se’n respecti l’emplaçament original:
Montjuïc. Suggerir que s’alci lluny del seu
emplaçament original, a la plaça Cerdà o al Fòrum,
com algú ha suggerit, és un disbarat.

Blanca Serra. Xarxa d’Entitats Cíviques
i Culturals dels Països Catalans
Barcelona

L’enquesta
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La pregunta
d’avui:
¿Considereu que és
inevitable que
coincideixin en el
temps tantes obres a
la ciutat de
Barcelona?

sí o no

d’expressar optimisme.
En futbol hem vist ratxes
pitjors, i aquesta comença
a ser preocupant: en les
quatre hores i mitja que
hem jugat últimament
hem fet un gol, i de penal.
Si bé les ocasions són
bones, no pugen al
marcador. Si no hi ha
debacle, serem campions.
Visca el futbol i el Barça.
Demanem disculpes
als que no us agrada, però
és dels pocs llocs que els
catalans, acostumats
tants anys a celebrar
derrotes polítiques, podem
guanyar!
Per Ses
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No. Jo no ho sé. Però amb
la burrada de milions que
es mouen em sembla
increïble que no ho tinguin
establert abans de
començar la Lliga. És curiós
que, quan el Barça porta
massa avantatge, comenci
a fer llufa. ¿No deu ser que
s’han d’omplir els camps
fins al final de la Lliga?

Per Ses
02/04/2006 10:30:35

No. El Barça acusa
massa les absències d’en
Xavi i d’en Márquez i de la
velocitat d’en Messi. El
migcamp i la defensa no
responen degudament,
malgrat l’esforç, la
voluntat i la tècnica. Els
manca el suport d’aquests
elements, ara per ara
indispensables. No hem
guanyat la Lliga, però
espero que es pugui
sobreviure gràcies a la
diferència de punts que
s’ha acumulat.
Per Joan, de Riells del Fai
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Si veuen que diem que
sí a aquest petit Estatut,
la Lliga està guanyada,
però si veuen que en el
referèndum podem dir
que no, la cosa ja es
complicarà.
Aquí la política es barreja
sempre amb tot.
Per Toni


