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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

Lotcat SL
informa
b Fem referència a l’article
publicat per la senyora
Carme Casas el dilluns 5 de
desembre, on es parlava
de l’empresa Lotcat SL
(lots de productes
catalans). A causa de la
insistència de molts lectors
habituals del diari AVUI,
els quals volien posar-se
en contacte amb la nostra
empresa, ja sigui per
donar-nos suport o bé per
tal d’informar-se sobre els
nostres productes,
agraeixo l’oportunitat
prestada en aquesta
ocasió per detallar les
nostres dades de contacte:
LOTCAT SL
e-mail: info@lotcat.com
web: www.lotcat.com

Roger Manyosa
Barcelona

Ofertes darrere
dels vidres
b Sóc una dona que està a
l’atur i, per aquest motiu,
són moltes les vegades
que he d’anar a l’oficina
del SOC per veure les
llistes de les ofertes de
feina que hi ha. L’altre dia
vaig anar a l’oficina de la
plaça Castella i em vaig
quedar bocabadada.
Resulta que les
esmentades llistes estan
posades darrere els vidres,
la qual cosa fa que la gent
hagi de llegir-les des de
fora el carrer, faci la
temperatura que faci i
encara que plogui. Crec
que la mesura que ha pres
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La tria sembla com si fos una
forma d’estalviar-se
problemes les autoritats. El
terreny ja hi és i com que
ningú hi viu no es produiran
queixes de ciutadans. Per
decidir si la tria és bona,
caldria que algú investigués
quins altres plans o
interessos legítims hi ha a la
Zona Franca
Per Pere
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Jo, això de la reinserció, no ho
veig gens clar. Hi ha gent que
un dia es va equivocar però
n’hi ha d’altres que us
asseguro que no val la pena
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la direcció d’aquesta
oficina no té nom, ja que
està tractant les persones
com si fóssim animals. Tot
i que la meva queixa ja ha
estat feta a l’organisme
competent, no és sobrer
fer-ho públic en nom de
tots els usuaris que, com
jo, ens trobem en aquesta
situació.

Dolors Casanovas José
Barcelona

‘Millennium’
i Colom
b M’agradaria que aquesta
carta servís per fer un
recordatori al programa
Millennium de Televisió de
Catalunya i al seu director i
presentador, el senyor
Ramon Colom. El passat
(molt passat de fet) 20 de
novembre del 2004,
Millennium, al Canal 33,
recordava la figura d’Isabel
la Catòlica en el cinquè
centenari de la seva mort.
Un cop acabat el debat, i ja
de matinada, es va emetre
el documental de David
Grau L’apropiació del
descobriment d’Amèrica:
una conspiració d’Estat?
que tracta de la falsificació
de la descoberta catalana
d’Amèrica.

El mateix Ramon Colom,
tot presentant la pel·lícula,
va reconèixer que no tenia
gran cosa a veure amb el
tema central del programa
i, valorant l’interès del tema
Cristòfor Colom, es va com-
prometre a tractar-lo en
profunditat en el futur.

Aquest futur, malaurada-
ment, encara no ha arribat.

A mi m’agradaria molt
veure un Millennium
tractant el tema de Colom,
la descoberta d’Amèrica i
la manipulació posterior
respecte a aquest fet. I
tornar a veure aquest
documental, si pot ser, en
millor horari. Però el més
interessant seria poder
disfrutar d’un debat, amb
la presència de Jordi
Bilbeny i amb algun dels
seus col·laboradors d’una
banda i alguns
historiadors dels que

defensen posicions
contraposades a les seves,
d’una altra. Seria molt
d’agrair, perquè de coses
sobre Colom se’n diuen i
escriuen moltes, però
debats seriosos on
s’enfrontin arguments no
veig que n’hi hagi mai cap.

L’excusa perfecta podria
ser que el 2006 serà el cin-
què centenari de la mort de
Cristòfor Colom.

Jordi Mas Aixalà
Barcelona

La feina dels
funcionaris
b Hi ha qui creu que tots
els mals són culpa del
govern socialista, dels
sindicats i dels funcionaris.
Així fan valoracions (al
meu entendre gratuïtes)
sobre treballar els dies de
festa de la setmana del
ponts. És veritat que
mentre uns van treballar
dimarts per fer festa
dijous, altres ho van fer al
revés... i que la majoria del
comerç va estar obert tots
els festius. Arribat a aquest
punt, cal preguntar: ¿qui
governava Catalunya quan
va aprovar-se l’actual llei
del comerç? Tot seguit
posen en dubte el paper
que juguen els sindicats i
diuen que només els
interessa aconseguir
millores per als funcionaris
de l’Estat, com per
exemple els 10 dies que es
donaran als pares per
naixement d’un nou fill.
Però, ¿algú s’ha posat a
pensar en l’edat mitjana
dels funcionaris? ¿I quants
d’aquest podran gaudir del
permís? ¿I que aquest
avantatge servirà perquè a
partir d’ara es pugui
incloure en les
negociacions dels convenis
col·lectius dels diferents
sector productius? A més,
els sindicats tenen la força
que els donen els seus
afiliats. Als països on els
sindicats són forts, com
Alemanya, França o Suècia
(en aquest darrer hi ha
una taxa d’afiliació del
87%, segons el professor
Vicenç Navarro), l’Estat de

benestar és superior al
d’Espanya, on la taxa
d’afiliació sindical no
arriba al 20 %. Per cert,
amb 20 anys de servei (6
triennis en l’argot del
funcionari), jo també
pertanyo al club dels qui
cobrem mil euros al mes.
De fora tot sembla molt
més bonic del que és en
realitat!

Joan Ferré Verge
Amposta

En fan una rere
l’altra
b Aquesta és la frase que
millor defineix la política
del PP i no només des que
són a l’oposició. Una rere
l’altra, contradicció rere
contradicció. No ha passat
gaire temps des que van
sortir al carrer defensant la
unitat d’Espanya i la
Constitució del 78, i ara
resulta que el PP promou
una política educativa que
divideix l’ensenyament en
funció de la comunitat
autònoma. Aquesta sí que
és una autèntica ruptura
de l’Estat, almenys pel que
fa a l’educació. ¿S’imaginen
per un moment que
aquesta proposta hagués
sortit de les files socialistes
amb un govern liderat pel
PP? No vull ni pensar què
dirien el Sr. Zaplana i el Sr.
Acebes. Sí senyors, d’això
se’n diu utilitzar els
preceptes democràtics en
funció dels propis
beneficis.

M. José Buxó Borràs
Barcelona

Carta del dia

La contraproposta
de Solbes
b La contraproposta del ministre Pedro Solbes,
valencià, al projecte de nou Estatut de Catalunya
(AVUI, 18 de desembre), em recorda els judicis que
Alexis de Tocqueville a L’Antic Règim i la
Revolució (1856) feia dels economistes: “El
pensament de confiar l’execució de llurs plans a la
nació esdevinguda mestressa d’ella mateixa els
era ben poc grat. Els semblava més fàcil i més
adient usar per a llurs designis la mateixa
administració reial. Cal que l’Estat governi seguint
les regles de l’ordre essencial i, quan sigui així, cal
que sigui totpoderós. La forma particular de la
tirania que anomenem despotisme democràtic [és
a dir de la majoria, espanyola en el nostre cas], ja
els és familiar”.

Josep Moran
Barcelona

L’enquesta
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La pregunta
d’avui:
¿Són suficients els
mitjans per atendre
els ‘sense sostre’ a
Barcelona?

sí o no

parlar-ne perquè no hi ha res
a fer i són un perill molt gran.
Vull dir, per a alguns
rehabilitació; per a altres, en
canvi, mà dura. Mentre
estiguin dintre, no hi ha perill.
Per Joan

Data: 21/12/2005 15:02:30

Ja m’agradaria tenir-la al
costat de casa, perquè segur
que la seguretat seria molt
millor i no es passejarien tan
tranquils els delinqüents per
davant de casa, ni pel poble.
Per Nando Rodonya
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Les presons, ben a prop de les
ciutats i ben comunicades
com qualsevol altre servei
públic. Els que són a les
presons també són persones.
Els familiars han de poder
tenir totes les facilitats per
poder visitar-les. Crec que és
una bona manera de facilitar
la seva reinserció.
Per Jordi M.

Data: 21/12/2005 12:15:26

En algun lloc s’han de posar
les presons, la Zona Franca
em sembla un bon lloc.
Quant a la demagògia que es
fa de la reinserció, cal tenir
en compte que hi ha gent
que viu de robar, hi ha gent
que mata perquè sí, viola,
etc. A aquests se’ls ha de
fotre a la presó i m’és igual si
es reinsereixen o no, no
poden ser al carrer, i hi són.
Per J.M.
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Si es tractés d’una presó en
què hi hagués només presos
no perillosos, no em faria res
viure prop d’una presó. Ara
bé, si hi ha gent perillosa,
que surten uns dies i tornen
a matar o a atracar, o
aquesta escòria que es
dedica a cremar viva gent
indefensa, crec que el millor
seria una presó al mig del
desert.
Per Xavier Grau


