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Bústia
EL RACÓ
DELS LECTORS

Diferències
@ En basc, el que porta txapela s’anomena txapeldun,
que alhora vol dir campió.
Us imagineu que en català
campió fos també barretinaire? Se’n vendrien més o
menys, de barretines? Jo
no ho sé. Acceptaria comentaris (ep: açò no va de
psicologia col·lectiva, és
pur humor etimològic).
Salva Romaní
Premià de Dalt

A l’Anoia
en tren
@ Sembla que hi ha ciutadans de diferents categories, els de primera tenen un
tren cada cinc minuts per
anar entre Martorell i Barcelona. També poden anarhi amb Renfe, en bus i, si
volen, hi ha l’antiga carretera, l’autovia i l’autopista.
Els ciutadans de segona,
des d’Igualada a Barcelona,
tenen l’opció de l’autovia si
no volen trigar l’hora i trenta-vuit minuts que triga el
carrilet a fer els 65 km del
trajecte. I encara queden
els ciutadans de tercera,
els que viuen a la Pobla de
Claramunt, Capellades,
Vallbona d’Anoia, Piera,
Masquefa i Sant Esteve
Sesrovires: la carretera és
estreta i amb molts revolts,
i amb el flamant metro de
l’Anoia els trens paren en
totes les estacions, menys
tres, amb un increment de
quinze minuts en el temps
de viatge. Sí, hi ha un tren
cada vint minuts en hora
punta, de les 6 h a les 9 h
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del matí, i ja està. Al vespre,
per tornar a casa, dos trens
cada hora i a partir de les
20 h un tren cada hora. Si
agafes el de les 22.06 de
Barcelona arribes a Igualada a les 23.39 h. Al ramal de
Manresa passa el mateix.

Carta del dia

Salut i progrés
@ El departament de Salut de la Generalitat ha decidit
pal·liar la manca de personal mèdic amb la contractació de metges d’altres països, que estan en procés de
convalidació del seu títol. Sense en cap moment
qüestionar la llibertat individual dels metges per treballar allà on vulguin, sí que ens sembla preocupant
que des del govern s’incentivi amb mesures concretes i proactives l’arribada de personal sanitari quan
procedeix de països que en pateixen un greu dèficit.
Per exemple, a Colòmbia, un dels països d’origen
principals, disposen de 135 metges per 100.000 habitants, mentre que a l’Estat espanyol el nombre ronda
els 330. Aquesta mesura resulta més xocant si tenim
en compte que la Generalitat s’ha marcat com a objectiu estratègic del seu pla director de cooperació al
desenvolupament millorar els sistemes de salut dels
països del sud. ¿Contribuirem al desenvolupament
d’aquests països estimulant la fuga dels seus professionals mèdics? En nom de les ONGD que representem demanem coherència entre les diferents polítiques del govern, requisit indispensable perquè siguin
eficaces.

Carles Román Gimeno
Vallbona d’Anoia

Un poble bonic
@ Vaig anar convidada a un
acte en un petit poble de Catalunya. Entre la gent que va
arribar, vaig veure un senyor petit i grassonet, de
pell negra i de seguida vaig
pensar que devia ser algun
treballador, però l’alcalde es
va aixecar i li va indicar un
lloc per seure al seu costat.
Vaig pensar, també sense
voler, que devia haver tingut alguna responsabilitat
en el muntatge del dinar
que es feia després o que
era un treballador privilegiat en alguna de les empreses vitivinícoles del poble, i
no hi vaig pensar més. Al
final me’l van presentar: és
el mossèn. Un català impecable i amb moltes ganes
de fer coses al poble i de
recuperar tradicions del
lloc, amb aquell punt
d’il·lusió. No em considero
racista, ni classista, ni cap
cosa que discrimini ningú
per raó de color, l’aspecte o
qualsevol altra cosa, però
quan vaig veure entrar
aquell senyor en un concert de música de cambra,
inconscientment el vaig situar com algú que estava
en una escala més baixa
que la meva. Deu ser el que

Eugènia Garcia i Francesc Álvarez
Farmacèutics Mundi i Mèdicus Mundi Catalunya

possiblement pot sentir
algú, quan parlem per defecte en castellà (em va cridar l’atenció com algú s’esforçava a parlar en castellà
mentre ell s’esforçava a ferho en català). Podem decidir no jutjar pel color ni pel
que creiem que una persona és, però decidir no jutjar
i no jutjar-se un mateix és
el que ens transforma. No
jutjar-se un mateix.
Rosa Daniel
Peralada
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Abandonat
pel CatSalut
@ Fa 23 anys un accident de
trànsit em va amputar una
cama i, des d’aleshores,
porto una pròtesi per poder
fer una vida normal. La
meva companyia d’assegurances i la del conductor
que em va atropellar eren la
mateixa i va fer fallida per
aquelles dates. Des del primer moment el cost de les
pròtesis que he portat ha
estat assumit, sense més

issabte s’inaugura l’exposició de Saragossa
dedicada a l’aigua. L’AVUI informarà del
compte enrere i de què s’hi pot visitar durant
tota la setmana, just després que l’Estat hagi
deixat sense efecte el decret llei sobre el transvasament
d’aigua a Barcelona. Més enllà de l’esgotament de les
exposicions internacionals en temps de globalització i
també del creixement urbà a cop d’esdeveniment,
Saragossa s’ha posat guapa, i Catalunya hi lluirà la seva
nova cultura de l’aigua. El pavelló català explicarà la
política d’aigua del govern, l’optimització dels recursos,
el manà de les dessalinitzadores i, fins i tot, els episodis
de sequera mediterranis.
Tenint en compte el desgavell de decisions sobre
l’aigua dels últims 50 dies, les estaques de Prats i
Sansor, els més de 500 milions en obres, l’inici d’expropiacions per la canonada ara descartada, els vaixells ja inútils, les contradiccions del govern, el
millor seria exposar-hi què
ens ha permès passar de
l’alarma a desembassar
aigua a la Baells: la Mare de
Déu de Montserrat. Ben
segur que la Virgen del
Pilar ho beneiria i es rebaixaria la tensió del litigi per
Comenta l’article a
www.avui.cat/32631
l’art sacre de la Franja.

Al’Expo
Carles Sabaté de
l’Ebre,la
Moreneta
Opinió
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problema, per l’Institut Català de la Salut. La pròtesi
actual està trencada i per
tant camino pitjor i em perjudica el monyó. Per això en
sol·licito una de nova, com
altres vegades. La meva sorpresa és que, després de 23
anys, el CatSalut me la denega perquè és la companyia d’assegurances qui se
n’ha de fer càrrec perquè és
un accident de trànsit. ¿Ens
pot deixar tirats d’aquesta
manera? ¿A qui reclamem si
la companyia d’assegurances ja no existeix o, després
de 20 anys, com els reclamem res? ¿Reclamem al
Consorci de Compensació
d’Assegurances i, amb sort,
trigarem 5 anys a tenir resposta? Estem parlant d’un
membre ortopèdic per tenir
una vida més o menys semblant a la que teníem abans.
Sergi Goimbault
L’Hospitalet de Llobregat

Temps
d’incertesa
@ La desacceleració econòmica s’ha anat embolicant i
els resultats ens fan pensar
que no s’ha fet bé. Perquè
no parem de veure gent de
tots els països a les oficines
de l’Inem, intentant trobar
feina perquè els contractes
precaris se’ls han exhaurit, i
diuen no a la proposta del
govern de cobrar totes les
prestacions de cop, perquè
soluciona el present però
no el futur, i tornar als seus
països és pitjor. Però preocupa més el petroli, del qual
depenem totalment pagant
el 70% d’impostos i perjudi-

Manca llum
@ Sembla que els ciutadans d’aquest país tenim
un deute enorme amb les
elèctriques arran del sacrifici de la privatització del
sector. Els beneficis
d’aquests anys han estat
tan minsos que els hem de
compensar amb una puja
de les tarifes elèctriques
per sobre de la inflació. I
augmentant la tarifa un 6%
com indica el ministre, les
elèctriques, partint d’una
tarifa mitjana de
8,3 €/kWh, tindran un ingrés per sobre de la inflació
de 0,1245 euros per kWh;
un petit increment que
multiplicat per 174.784
GWh anuals de producció
elèctrica sotmesa a tarifa,
reportarà uns ingressos
anuals de 21.700 milions
d’euros, equivalents a una
quarta part del valor en
borsa d’Endesa i Iberdrola
juntes. Considerant, a més,
que és un ingrés indefinit i
no solament per un any, resulta que o el ministre justifica el destí de l’increment,
o hem de pensar que
devem més a aquestes empreses que no pas el que
valen.
A.M.S.P.
Sant Adrià de Besòs
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