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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Actúa bien la Conferencia Episcopal al instar a los diputados católicos a votar en contra de la Ley del Aborto?

Santidad o mera bioquímica
Antonio Verd Noguera

i una institución defiende bien sus principios, si cumple
correctamente sus objetivos, deberán ser sus miembros
quienes lo determinen, no quienes sean sus adversarios;

quienes quieren convencer, precisamente, de lo contrario… En el
tema del aborto están enfrentadas dos visiones antagónicas de la
vida. Santidad o mera bioquímica. Encarar razonablemente la
complejidad del tema merecería reflexiones y argumentaciones
ponderadas que ninguna de ambas partes es capaz de mantener.
Respecto a los obispos: quien ejerce su derecho no daña a nadie.

Me cansan
Joana Mª Escartín

o siguiente no tiene ninguna connotación política.
Pero esta sentencia, zapatero a tus zapatos, es tan
cierta como que en verano hace calor. Los curas de-

berían dedicarse a decir misa, a platicar en sus sermones
dominicales y a escribir en sus hojas parroquiales. Esto
de salir en la tele, cual famoso, para hacer ruedas de
prensa y llamar al orden a los diputados del PP con el te-
ma del aborto es escandaloso. Yo les quitaba las ayudas
estatales.

Injerencia
José María Carbonero

on tanta autoridad personal y moral como Rouco,
es decir la mía, insto a los diputados a que traba-
jen dejando sin efecto todos los privilegios –que no

son pocos– otorgados a la Iglesia católica. También, como
ciudadano que cumple con sus deberes igual que Rouco
–un suponer–, exijo a la Fiscalía que actúe contra los ins-
tigadores de insumisión denunciando ante los tribunales
su actitud incivil y dolosa. A ver si, pagando ellos el pei-
ne, se enteran de lo que vale.

CLS

Diario
de

Citas

Francisca
Hernández.

� Patxi López, lehendakari del
País Vasco: «ETA ya ha
perdido, el País Vasco se
construirá sobre la memoria
de las víctimas y no sobre la
de sus verdugos».

� Blanca Romañá, portavoz de

la Fundación Vicente Ferrer,
sobre la capilla ardiente del
cooperante: «Gentes que
no comparten credo están
unidas por el respeto a su
labor”.

� Francisca Hernández, viuda

de Eduardo Puelles: «Hay
mucha gente como mi
marido y no van a poder
con ellos».

� Barack Obama, presidente
de EEUU: «El mundo está
observando a Irán».

Fes el bot, Joan
isca! Sant Joan
és a tocar, és
moment de fes-
ta. Sant Joan és

un dia important, és un
far al calendari menorquí,
i guia els navegants per-
què no es perdin, assenya-

la on és el port segur, indica quin és el ca-
mí que s’ha de seguir per arribar-hi amb
l’agradable sensació de la feina ben feta.
Sant Joan és moment per convidar els
amics i explicar-los que l’estiu ha co-
mençat i que ara, en temporada alta, es
veurà si la feina feta en temporada baixa
permet de fer el bot.

És evident que Menorca necesita el bot
de Sant Joan, i que Menorca no podria fer
el bot que tothom espera si no fos per Sant
Joan. Em temps de crisi, el bot és més ne-
cessari que mai. Tothom que viu a Menor-
ca, ja sigui amb residència o tan sols amb
el cor, espera aquest bot. La primera con-
dició per fer el bot que soluciona proble-
mes és la voluntad d’abandonar la condi-
ció vacuna, asseguda, i assumir la condi-
ció equina, dempeus, vigorosa, dinàmica.

Divendres de matinada va morir Vicen-
te Ferrer, i avui el món es troba en situació
d’orfandat. El món plora la partida d’un
visionari de la solidaritat. És aquest el bot
que necessitem: el bot que permet conser-
var peus a terra i al mateix temps permet

d’apujar els peus cap a dalt, i alçar ben alt
el cap i mirar des d’una altura superior,
per saber què passa.

Des del nivell del carrer només es
veuen les coses del carrer. Sant Joan convi-
da a fer un bot per mirar les coses amb
una perspectiva de més altura. Amb
aquesta perspectiva, la mirada no troba
tant d’obstacles com la mirada des del ca-
rrer, i en conseqüència pot arribar més
lluny. Vet aquí el bot que cal fer. El carrer
ja el tenim prou vist, i queda vist que no
n’hi ha prou.

L’obra de Vicent Ferrer és prou conegu-
da: ha estat cosa magnífica. Tinc la temp-
tació de resumir-la tot dient que aquest
magnífic senyor va dedicar tota una vida,
que ha estat llarga i fecunda, a desenvolu-
par sistemes estables i solidaris per tal que
els més pobres de l’Índia, rebutjats per la
sociedad, trobessin camins per desenvolu-
par-se: sistemes de rec per a cultiu, crèdits
sense interessos, assessorament tècnic,
centres de formació professional, promo-
ció de la unitat maternoinfantil, escoles,
ambulatoris i hospitals... La Fundación Vi-
cente Ferrer ha aconseguit una xarxa de
més de 150.000 benefactors per mantenir
aquesta estructura gegantina, i per assegu-
rar l’educació i la salut de més de 135.000
fiets. Això és un bot. Això és deixar la po-
sició asseguda, vacuna o de la mena que
sigui, per assumir la posició dempeus,

equina o de la mena que sigui, i fer un bot,
i mirar més enllà.

La feina de Vicente Ferrer no ha estat
feina fàcil, tampoc no és fàcil fer el bot. A
més de les dificultats pròpies i fàcils
d’imaginar que implica la feina organitza-
tiva sense mitjans, va haver de lluitar, i
força, contra les forces polítiques locals.
No el van vèncer, i això que las forces polí-
tiques locals són poderoses, llarg tenen el
braç. Ben al contrari, Vicente Ferrer va de-
mostrar que la feina ben feta, això que
realment és necessari, el bot oportú i efec-
tiu, no s’atura contra la tossuda actitud
dels poderosos, sempre asseguts, sempre
mirant de posar pals a les rodes, sempre
intentat conservar la pobresa i la ignoràn-
cia de la resta de persones per conservar la
pròpia riquesa, la pròpia posició.

Vicente Ferrer és un exemple per a Me-
norca. Perquè va saber adonar-se d’això
que veritablement és important, i va saber
com s’havia d’assumir. Va saber agafar
allò que calia agafar, i va saber deixar allò
que s’havia convertit en una càrrega mo-
lesta. Va saber organitzar estructures força
complexes, i va saber trobar col·labora-
dors, i no pas d’aquells que només hi són
per fer bonic, sinó d’aquells que poden cri-
ticar una realitat per millorar-la tot d’una.

En aquest context d’haver de millorar la
realitat perquè pugui sobreviure, transcric
a continuació dos paràgrafs interessants.

El primer: «Suggeriria les següents inicia-
tives: 1) reformar el sistema sanitari per
fer-lo més eficient; 2) frenar el consumis-
me sanitari; 3) augmentar el rendiment del
treball dels metges; 4) modificar la política
retributiva dels metges que exerceixen en
el sector públic».

I el segon: «El rendiment dels metges
augmentaria amb les següents mesures: 1)
augmentant l’autonomia dels metges, fent
que se sentissin menys com a funcionaris i
més com a professionals; 2) educant en els
valors de la professió mèdica, com altruis-
me, compromís, honestedad i aspiració a
l’excel·lència; 3) eliminant les tensions
creades durant anys entre gestors i met-
ges, formant millor els primers en tècni-
ques de motivació i menys en les d’autori-
tarisme, i els segons en la seva obligació
moral de compromís amb la institució que
els contracta».

Són formes de fer el bot que tots neces-
sitem. Són paraules del doctor Miquel
Bruguera (president del Consell de Col·le-
gis de Metges de Catalunya), presentades
al Senat en febrer d’enguany, en relació a
l’escassedat de metges. El dibuix és del lli-
bre Natura i societat, mosaics a Menorca,
de l’Institut d’Estudis Menorquins. Són
dies de Sant Joan, hem d’aprofitar per fer
un bot.

(*) Metge

V
Jorge Bello (*)

Cartas al Director
Dels ventalls a la solidaritat

En relació a la carta de dia 16 de juny
de 2009, firmada per la presidenta del PP
de Ciutadella Assumpta Vinent i Antònia
Gener, portaveu municipal del PP de Ciu-
tadella i com a grup implicat en el mun-
tatge de foc i fum (gran), volem expressar
el nostre malestar per les seves declara-
cions i aclarir per informació dels abans
firmants i del públic en general, que el
muntatge d’enguany és el més econòmic
de l’història de Foc i Fum a Ciutadella,
per els següents motius;

1º Per la repercussió que representa te-
nir cura dels nostres avis, per fer-los parti-
cipar de la festa del nostre poble, per ser
agraïts amb els que ens varen cuidar quan
foren joves, i així complir amb un deure
moral. La qual cosa no implica regateig
econòmic. Senyories quin preu té això?

2º Posar en coneixement de vostès i del
públic en general que tot el que pertoca al
muntatge, com; vestuari,perruqueria, ma-
quillatge, atretzo, decorats, i mobiliari són
propietat dels integrants del grup d’ac-
tors, familiars i amics, així com del grup

de teatre del centre democràtic, que posen
a disposició del director de manera al-
truista, con tal de apropar-se de la manera
més digna al públic que ens honora amb
la seva presència. Senyories quin preu té
això?

3º Si es varen repartir uns ventalls per
fer mes agradable l’estada als assistents a
la representació trobem una decisió molt
encertada per part de la regidoria actual,
ja que en definitiva aquests ventalls perta-
nyien al poble i perquè el poble en dispo-
si. Que acompanyats de les carpes ins-

tal·lades (novetat d’aquesta legislatura) va
fer que els nostres avis gaudissin de major
confort. Senyories ,quin preu té això?

3º I per acabar demanar respecte a to-
tes les persones implicades en aquest
muntatge que de manera desinteressada
actuen i treballen per la cultura popular
amb solidaritat amb els nostres majors, i
que se senten ferits al ser qualificats com
una despesa innecessària.

JOSEP Mª MOMPÓ SALLENT
DIRECTOR DEL GRUP DE TEATRE CENTRE DEMOCRÀTIC


