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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Debe dejar Trillo su escaño tras ser condenados tres militares subordinados suyos por el ‘casoYak 42’?

¿Quién quiere justicia?
Antonio Verd Noguera

ería deseable escuchar alguna opinión desapasio-
nada. La pasión es mala consejera para la justicia.
Pero, podrán decirme: ¿Quién quiere justicia?...

Linchamiento es lo que algunos quieren para sus adver-
sarios. Si cada vez que un subordinado es condenado el
jefe debe dimitir, bueno hubiera sido saberlo para an-
teriores ocasiones… De color distinto. Si la costumbre
es ley donde ésta no existe, no debe dimitir. Aquí nadie
(importante) dimite. Si hablamos de lo que debiera ser,
es claro, para mí, que sí.

¿No le permiten dejarlo?
Joan Ferrer Miserol

egún crónicas de la metrópoli, Trillo quería renun-
ciar a su escaño, pero su partido no se lo ha permiti-
do. Sospecharon que Trillo debía tener remordi-

mientos de conciencia, y un partido, fundado por exminis-
tros franquistas, y relanzado por Aznar, no se puede
permitir que en sus filas militen miembros que gocen de
tales debilidades. Particularmente, digan lo que digan las
crónicas madrileñas, creo que todo ha sido un montaje;
Trillo no puede sentir remordimientos, porque para ello es
necesario tener conciencia.

El distinguido
José María Carbonero

rillo es un personaje lamentable, un chula-
pón de opereta entrado en carnes que se
dedica a sentenciar sobre los demás con el

escaso tino que destaca a los torpes y distingue a
los cobardes. Ha insultado a los familiares de las
víctimas, ha despreciado a los muertos, ha dejado
tirados a los suyos y ha faltado a la verdad y a la
palabra. Claro que debe dejar el escaño, pero no
lo hará: le faltan arrestos y sentido del ridículo.

TSS

Diario
de

Citas

Mariano
Rajoy.

� Mariano Rajoy, presidente
del PP y líder de la
oposición: «El Gobierno es
una amenaza para el
bolsillo de los españoles».

� Francisco Camps,
presidente de la Generalitat

Valenciana: «Esto que pasa
no tiene que ver conmigo,
tiene que ver con una
comunidad autónoma que
no quieren que funcione».

� Ramón Luis Valcárcel,
presidente de la Comunidad

de Murcia: «La Ley del
Aborto es un disparate y
una inmoralidad».

� Tomás Gómez, secretario
general del PSOE de
Madrid: «Los jóvenes de
ahora son más maduros».

Motius per sentir-se orgullós
imecres dia 13

de maig, a Barce-
lona es va pre-
sentar el nou
programa de l’in-

fant sa. La cerimònia de pre-
sentació transcorria
monòtona, i durant el quart
discurs, de set previstos,

vaig tenir una sobtada i inexcusable necessi-
tat de prendre un tallat al bar de la cantona-
da, i vaig marxar. Plovisquejava als jardins
del pavelló Ave Maria, a la Casa de Materni-
tat.

Hom parla de programa de l’infant sa per
indicar el document que recull les recomana-
cions i els procediments per promoure la sa-
lut de la població infantil. És un protocol, una
norma, una eina mèdica força útil. Està
adreçat a tots els professionals de la salut que
tenen cura dels infants en l’entorn de l’as-
sistència primària de Catalunya. Aquests
professionals no recomanen això que els
sembli més adequat ni fan allò que conside-
rin més oportú, sinó que recomanen el que
indica el protocol, procedeixen de la manera
que indica el programa, que és la norma. Tot
fent les coses d’aquesta manera, el marge
d’error és mínim.

El programa de l’infant sa, igual que d’al-
tres protocols, contempla diverses situacions,
i deixa oberta la porta de les situacions im-
previstes. La infància de Menorca va guanyar
molt d’ençà que els professionals de la salut

actuen segons les recomana-
cions del programa. Abans, un
metge feia allò que li semblava
millor, sense considerar què feia
el col·lega del costat. Això va
provocar moltes errades. Un
programa, un protocol, és un
document de consens: hi ha la
norma que tothom ha de seguir,
perquè és la norma que ha su-
perat totes les exigències, és la
norma que respon a la majoria
d’expectatives, és la norma que
soluciona la majoria de proble-
mes.

La norma és el resultat dels estudis i l’ex-
periència dels especialistes més especialitzats
en la matèria del protocol. Per aquesta raó,
perquè el protocol està fet per les persones
que més en saben, el pot aplicar un professio-
nal de nivell inferior. Que ha de tenir, és clar,
uns mínims de solvència professional. És
gràcies a aquesta forma de procedir que la
ciència del nivell més alt arriba a tothom.

El document que van presentar-nos es diu
«Protocol d’activitats preventives i de pro-
moció de la salut a l’edat pediàtrica» i és una
segonda edició, revisada i ampliada. L’equi-
valent balear és el «Programa de l’infant sa»,
editat pel Servei de Salut del Govern de les
Illes Balears en 2007. També és una segonda
edició, també revisada i ampliada. No hi ha
gaire diferència entre la versió catalana i la
balear. Tots dos programes es fonamenten en

la necessitat de controlar el crei-
xement i el desenvolupament,
en la importància de les vacu-
nes i de la bona alimentació, i
en la promoció de la salut
mitjançant consells i recomana-
cions.

La primera edició del progra-
ma balear és del 1998; va tenir,
per tant, nou anys de vigència,
fins l’any de la segona edició
(2007). Quant al programa ca-
talà, la primera edició és del
1995: van trigar 13 anys per ac-

tualitzar-lo, per tant, perquè la segona edició,
encara que presentada al maig del 2009, és
del desembre del 2008. Aquestes esperes
d’anys semblen massa llargues però no ho
són tant si es considera que, més enllà de les
vacunes, poca cosa canvia, per exemple,
quant a l’alimentació infantil i quant als con-
sells per evitar accidents, intoxicacions i ma-
lalties. Berenar pa i un got de llet és una reco-
manació universal i eterna. La preferència
per l’alimentació amb llet materna fins als sis
mesos també ho és, són coses que no can-
vien.

En aquest context de programes per pro-
moure la salut infantil, hi ha un antecedent
que té força valor, i que és anterior a la pri-
mera edició del programa balear, anterior
també a la primera edició del programa ca-
talà. Per tant, és el programa pioner, l’avant-
guarda del programes de salut infantil del

conjunt català i balear. I és menorquí.
Efectivament, el «Programa d’atenció al fi-

llet sa» és del 1994. Fet a casa, ha estat editat
per l’Àrea de Salut de Menorca. És anterior,
cal insistir-hi, al programa que quatre anys
més tard s’editaria a Palma per al conjunt ba-
lear. Són autors d’aquest extraordinari docu-
ment un seguit de professionals, la majoria
dels quals continuen fent feines per a pro-
moure la salut infantil a casa nostra. Gràcies,
senyores i senyors: no seria igual la salut in-
fantil de Menorca sense aquesta magnífica
contribució.

Gràcies a aquest document m’assabento
que en 1991 havia 12.800 fiets de 0 a 14 anys
a Menorca. Em quedo pensant. I miro dades
més actuals, per exemple, les d’octubre de
2008. Segons el nombre de targetes sanitàries,
el conjunt de professionals de Menorca tenen
cura de 12.502 menors de 14 anys. És evi-
dent, per tant, que la població infantil de Me-
norca no ha augmentat en aquests últims 18
anys. Però sí que han augmentat els recursos
sanitaris, sia d’estructures, sia de professio-
nals.

Amb aquesta informació es pot afirmar
que Menorca ha estat pionera quant a salut
infantil, la qual cosa és motiu d’orgull. Tam-
bé ho serà saber que Menorca té ara més pro-
fessionals per atendre la salut d’un mateix
nombre de fiets. Són motius d’orgull, sí
senyor.

(*) Metge

D
Jorge Bello

Cartas al Director
Banda maig

Des de l’Ateneu Musical de Fe-
rreries volem agrair a l’Orfeó
Maonès l’organització del primer
Banda maig; tant les actuacions que
es van fer en el seu teatre els tres an-
teriors diumenges com la trobada
de les bandes joves ahir a Maó, que
van acabar amb un dinar de germa-
nor al freginal. L’agraïment que vull
fer té noms i llinatges concrets, co-

mençant per la gent del Orfeó,
L’ajuntament de Maó i passant per
tots els dirigents de les diferents
bandes de l’illa. La nostra entitat fa
dos anys que estem animant als
al·lots per intentar consolidar aques-
ta agrupació i d’alguna manera ens
sentim orgullosos per que tenim clar
que el sistema de feina dins una
banda jove és una eina molt valida
per a la formació dels alumnes com

a músics i com a companys. No puc
oblidar, més be posar-lo al davant
de tot, la feina del que és el nostre
director en Litus Arguimbau; ell,
músic i mestre amb paraules majús-
cules, te molt clara l’ importància
d’aquests valors i ens sentim agraïts
pel fet de que sigui ell que estiri
aquest carro.

També vull agrair de manera es-
pecial a la agrupació de l’escola mu-

nicipal des Mercadal amb els que
hem compartit concert. Els al·lots els
hi és molt bo conèixer altres de la se-
va edat que també s’esforcen per
treure un bon so del seu instrument,
afinar i anar a temps... entre ells es
feien bromes, compartien partitures
i faristols i creava un ambient que en
diem de «bon rollo». Crec que entre
tots hem fet unes bones actuacions.

A la vegada aprofit per animar a

les escoles de música a arrencar for-
macions d’aquest tipo i els pares
que son els que darrera darrera ani-
men als al·lots, la seva feina,el seu
estaló té una importància vital.

L’any que ve, en el «segon Banda-
maig» ens podem tornar trobar si
voleu... Gràcies a tots.

BEP CARDONA
PRESIDENT DE L’ATENEU MUSICAL DE

FERRERIES


