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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

Quina ERC?
@Gràcies al Sr. Joan Carrete-
ro pels articles ERC, de pla-
neta a satèl·lit?, publicats en
aquest diari. Reconforta
saber que hi ha una altra
visió del que hauria de ser el
camí d’ERC a part de la que
ens volen fer creure i vendre
els darrers mesos per part de
la direcció del partit. Crec
que som molts els simpatit-
zants d’Esquerra que estem
desil·lusionats amb les darre-
res actuacions i declaracions
dels caps visibles del partit.

Josep Herrera Adarve
Calaf

En record
del Dr. Trueta
@El divendres 19 de gener
apareixia en aquest diari l’es-
quela que ens recordava el
trentè aniversari de la mort
del Dr. Josep Trueta, una
gran eminència que va salvar
tantes vides durant la Guerra
Civil espanyola gràcies al seu
gran descobriment sobre el
tractament de ferides i que
posteriorment, quan es va
haver d’exiliar a Oxford, va
continuar treballant des de la
càtedra de cirurgia i ortopè-
dia i hi va exercir un prestigi-
ós mestratge.

Aquest català universal va
ser proposat per al Nobel de
medicina i no l’hi van conce-
dir; m’atreveixo a afirmar,
després de llegir alguns arti-
cles sobre el tema, que va ser
precisament perquè era ca-
talà. Ell proclamava la seva
catalanitat i la vivia, sofria en
veure la repressió que patia
la seva pàtria. Només cal
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¿Penseu que s’hauria de dotar la
policia de més mitjans per fer front
als nens delinqüents romanesos?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

Retalls

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA

Data: 22/01/2007 01:06:36

No sabem si aquest és el front
més important que té la
policia ara mateix. Més aviat
en dubtem.
Per www.aixotoca.com

Data: 22/01/2007 04:03:45

Massa tard. Ara ja són europeus
i no se’ls fot fotre fora.
Per Europa!

Data: 22/01/2007 06:58:55

El que no pot ser és el que fa la
policia actualment. Que per un
accident de trànsit hi hagi fins
a 4 cotxes patrulla, i en canvi
si els necessites per a actes
vandàlics, triguin un ou a
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donar un cop d’ull al seu lli-
bre L’esperit de Catalunya
per adonar-se que estimava
el seu país i que amb aquest
llibre fa comprensible la pro-
blemàtica de Catalunya.

Cal doncs que recordem el
Dr. Trueta, que el prenguem
com a exemple per viure la
nostra catalanitat i que el
donem a conèixer a les
noves generacions. Jo, com a
mestra, ja ho estic fent.

Alegria Julià
Barcelona

Carta oberta al
Sr. Carretero
@No el conec i no m’hauria
imaginat mai adreçar-me a
vostè. Sento admiració per la
seva figura. Escric aquesta
carta amb un sentiment de
ràbia i menyspreu envers
aquells que han traït la confi-
ança en els idearis indepen-
dentistes. Venuts per un plat
de llenties, els espanyols no
s’haurien imaginat mai que
amb quatre cotxes oficials i
diners cada mes neutralitza-
rien els líders que prometien
la llibertat a un poble. L’acti-
tud dels dirigents d’ERC és
un insult als qui ens hem
jugat el coll (alguns ho han
pagat amb la vida) per la lli-
bertat de Catalunya.

Si analitzem la situació, tot
va començar quan aquests
dirigents van tocar diners.
Des de llavors tot han sigut
claudicacions, indignitats,
cosa que ha afectat seriosa-
ment l’autoestima del país.
L’únic dirigent que ha de-
mostrat fermesa moral i inte-
gritat és vostè, Sr. Carretero.

Tot això ha portat l’espai

independentista a un des-
concert. Ens sentim orfes
mentre el país s’enfonsa.

He arribat a la conclusió
que vostè és l’única figura de
l’independentisme amb
prestigi i capacitat moral per
ésser el nostre cabdill al cap-
davant d’un projecte sobira-
nista, que aglutini tothom
que vulgui la independència.
Vostè és el nou Macià, que
seguirem com un sol home.

Jaume Santacana i Vicents
Salt

Militants
decebuts
@ La premsa ens porta una
notícia engrescadora per als
militants d’ERC que aquests
darrers mesos hem assistit
impotents a la pèrdua de dig-
nitat dels nostres dirigents,
iniciada en els fets de Perpi-
nyà, quan no va haver-hi una
resposta contundent de la di-
recció del partit a la ingerèn-
cia del PSOE en el desenvo-
lupament de la legislatura, i
que va arribar al punt més alt

en permetre’s l’expulsió del
conseller Carretero. Ell era
l’únic dels nostres represen-
tants que s’havia mantingut
ferm davant les pretensions
socialistes, comportament
que li vaig agrair personal-
ment en carta publicada per
alguns mitjans.

La notícia ens assabenta
de la possibilitat que el ma-
teix Carretero encapçali un
moviment o grup d’opinió
que recuperi el projecte naci-
onal d’Esquerra, desdibuixat
amb projectes “prenacio-
nals” o de “pluja fina”.

Els militants d’ERC dece-
buts, enganyats i manipulats
pels actuals dirigents del par-
tit, que han arribat a l’extrem
de qualificar-nos de menti-
ders, manipuladors, tergiver-
sadors, etc., pel sol fet de
mantenir la nostra indepen-
dència de criteri i discrepar
de les seves actuacions,
veiem amb il·lusió la possibi-
litat de recuperar l’esperit de
llibertat i sobirania que havia
estat la substància del nostre
partit i poder continuar cre-
ient en la consecució dels ob-
jectius primordials per cons-
tituir-nos com a país.

En aquesta esperança vull
esperar el desenvolupament
del projecte Carretero, amb
el desig que es converteixi en
una nova porta per al nostre
futur polític.

Delfí Ramírez i Sala
Vilafranca del Penedès

Reacció
@Potser el rebombori dels
articles del Sr. Carretero farà
que els dirigents d’ERC
s’adonin que hi ha votants, i

no només militants, que no
volen seguir com fins ara.

Raúl L. Ramis
Barcelona

Rectificació: Atenent el reque-
riment efectuat a aquest diari
en data 18 de gener per la lle-
trada Àngels Roselló Juárez
en representació de María
Antonia N., rectifiquem el titu-
lar de l’article publicat en
l’edició d’aquest diari el dia 15
de gener a la pàgina 27, que
contenia una informació sota
el títol Sanció a una dona del
Vendrell per presentar de-
núncies falses, respecte a una
decisió concreta del jutjat
d’instrucció núm. 1 del Ven-
drell. La citada advocada
entén que l’esmentat titular
pot atemptar contra la digni-
tat de la seva patrocinada i ex-
posa textualment en la seva
comunicació el següent:

“En primer lloc, la incapaci-
tació d’una persona mai pot
considerar-se una sanció, ja
que no existeix en el nostre
ordenament jurídic cap
norma que així ho estableixi.
Amén que el fonament jurídic
de la incapacitació és sempre,
i sense excepció, la protecció
del presumpte incapaç.
D’altra banda, la meva repre-
sentada mai ha estat acusada,
ni jutjada i molt menys con-
demnada per un delicte de
denúncia falsa, tipificat en
l’art. 456 del Codi Penal. Que
una denúncia pot ser conside-
rada infundada significa que
no existeixen indicis i proves
suficients per procedir contra
el presumpte culpable, a cri-
teri del jutjador, fet que en cap
cas implica que sigui falsa
l’acusació”.

Carta del dia

Sisena hora caòtica
@ El Sr. Andreu Otero, el dia de la presentació en el seu
nou càrrec, va manifestar la seva intenció d’encarregar
un estudi per garantir la viabilitat de l’aplicació de la
sisena hora per al curs vinent. Aquesta proposta ens
va tranquil·litzar pel fet que un responsable polític
abans de fer una actuació es volia assegurar del seu
èxit. Temps li va faltar al seu cap, el novell conseller
d’Educació Ernest Maragall, per desautoritzar-lo i de-
clarar que la sisena hora s’aplicaria arreu sense fer
més estudis. Segurament es van fer estudis per co-
mençar a aplicar la sisena hora aquest curs, però el
caos que es va viure a les escoles al setembre i que en-
cara estem patint demostra que alguna cosa va fallar.

Si aquest curs, quan encara moltes de les escoles de
la demarcació no estan aplicant la sisena hora, tenim
les escoles plenes de mestres acabats de titular, d’al-
tres que han estat anys inactius, professors de secun-
dària fent substitucions en escoles de primària, llars
d’infants que s’han buidat d’educadores (amb títol de
magisteri)..., d’on pensa treure el senyor Maragall els
mestres per al curs vinent?

Claustre de la ZER Les Gavarres
Corçà

L’enquesta
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La pregunta
d’avui:
¿Us sembla bé la
proposta del govern
basc d’imposar un
cànon de 9 euros
diaris als propietaris
per cada pis buit?
● Sí
● No
● Depèn

venir. És que tenen por?
Per català

Data: 22/01/2007 04:19:43

Quins mitjans haurien de ser?
Tancs o míssils? Deuen ser
nens molt perillosos
Per Joan2

Data: 22/01/2007 07:39:43

La policia ja està dotada; són
les lleis les que han de canviar.
Per Danco

Data: 22/01/2007 12:08:11

Per què només contra els
romanesos? Que potser no
delinqueix l’altra gent? Jo sóc
un fervent lector de l’AVUI
però formulant la pregunta
d’aquesta manera malmetem
la imatge de tots els
romanesos. Que potser ens
agrada, als catalans, que ens
ho facin a nosaltres?
Per Gerard Sugranyes

Data: 22/01/2007 13:23:22

El que cal és modificar la
legislació i expulsar-los ipso

facto, com faria qualsevol país
civilitzat.
Per http://votant.bloc.cat

Data: 22/01/2007 17:27:19

Hi ha massa permissivitat
amb molts col·lectius que
vénen al nostre país a viure la
vida. Molts passen per artistes
i d’altres per turistes, i en el
fons són gent que alguns
països es treuen de sobre
perquè no saben donar-los
una solució.
Per Jordi M.

Data: 22/01/2007 13:19:40

El que cal fer és que els polítics
tinguin més pebrots i no els
deixin entrar al nostre país. I
canviar les lleis.
Per Joan (Barcelona)

22/01/2007 13:12:44

No cal. Crec que de mitjans
n’hi ha suficients. Tant
materials com legals. Només
cal tenir voluntat de
solucionar les coses.
Per Joan (Ripoll)
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