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La tribuna Diario
de

Citas

Rosa
Díez.

� Mariano Rajoy, presidente
del Partido Popular: «La
Administración está
dilapidando el dinero».

� José Bono, presidente del
Congreso de los Diputados:
«No estamos obligados a

querer a nadie, pero si los
políticos no queremos a
nuestro país, lo que merece
la pena es que nos echen».

� Rosa Díez, presidenta de
UPyD: «Saldremos
fortalecidos de esta crisis de

crecimiento».

� David Cameron, líder
Conservador británico
(sobre las bajas en
Afganistán): «El país está en
estado de ‘shock’ por la
muerte de tantos soldados».

Alerta amb l’aigua i el fang
lertava la set-
mana passada
sobre els pe-
rills del sol,
perquè el cop

de calor és una situació
greu i urgent. Ara em pro-
poso cridar-vos l’atenció
sobre els perills de l’aigua,

perquè l’ofegament és la causa més impor-
tant de mort accidental en fiets menors d’un
any, a Espanya. I Menorca té molta aigua on
un fiet pot ofegar-se. En el context europeu,
durant 2004 van morir 6,5 fiets menors d’un
any, per cada cent mil habitants, a causa de
lesions no intensionades, segons explica un
informe de la Organització Mundial de la
Salut. Suècia i Noruega són els països més
prudents quant a la seguretat dels fiets: re-
gistren les taxes més baixes de mortalitat in-
fantil de causa accidental.

La taxa més alta la registra França, i la se-
güent és la d’Espanya: aquí van morir de
causa accidental gairebé 8 fiets menors d’un
any per cada cent mil habitants. La xifra és
esfereïdora, perquè parla d’accidents evita-
bles, un concepte que inclou accidents a la
llar, intoxicacions, accidents de cotxe, etc.

Durant el període 2002-2006, l’asfíxia ha

estat la causa principal de mort en fiets me-
nors d’un any a Espanya. Asfíxia vol dir
aquí ofegament en aigua o ennuegament
amb un petit objecte que el fiet es posa a la
boca i que li roda cap a les vies respi-
ratòries, i que en arribar-hi obstrueix el
bronqui, i la respiració ja no és possible.

Molts menors d’un any van haver d’in-
gressar a un hospital espanyol a causa d’un
accident domèstic. Dels fiets que ho van fer
durant 2007, la fractura de crani ha estat el
diagnòstic més freqüent. I això també dona
una idea terrible de la terrible realitat dels
accidents infantils. No cal continuar expli-
cant els detalls dels accidents, però sí que
cal donar-li un cop d’ull a l’informe per
conèixer la magnitud del problema, i no tan
sols en menors d’un any sinó també tot al
llarg de la infància. L’informe l’acaba de do-
nar a conèixer Faros, l’Observatori de la sa-
lut de la infància i l’adolescència, i està dis-
ponible a la seva pàgina ueb: www.fa-
roshsjd.net. L’informe es diu «Lesiones no
intensionadas en la infancia y la adolescen-
cia: rompiendo el tópico de la mala suerte».

Cal parar atenció, especialment durant
aquest temps d’estiu, a les activitats aquàti-
ques dels fiets. I molt especialment cal parar
atenció al fet que les piscines menorquines,

en general, no duen gaire protecció. S’ha de
pensar en tot moment que els accidents in-
fantils són gairebé sempre secundaris a una
imprudència, a una negligència o a un ex-
cés de confiança. Solen passar en cir-
cumstàncies que hom pensaria que res pot
passar.

Ben atents són els fiets d’Hondures al te-
ma de l’aigua, i del fang. D’Hondures se’n
parla força últimament, perquè hi ha hagut
un cop d’estat: un seguit de militars, alguns
dels quals van rebre formació als Estats
Units, van desterrar per la força el president
i van imposar-ne un altre. No tinc argu-
ments per manifestar-me a favor o en con-
tra, i en voldria tenir, però no m’estaré de
proclamar que els drets de les persones,
assolits en molts casos gràcies a la demo-
cràcia i garantits precisament per les institu-
cions democràtiques, són cosa sagrada i in-
violable. No es poden tocar de cap manera.

Ha quedat prou vist que la democràcia és
el millor camí per organitzar les societats i
assegurar el respecte als drets de les perso-
nes, però també ha quedat vist que la de-
mocràcia no és una garantia de procedi-
ments democràtics. Ho dic perquè hi ha po-
lítics que ara es manifesten públicament en
contra del cop d’estat, que el consideren

una cosa terrible, però fa molt de temps que
no miren gaire la situació dels fiets d’Hon-
dures.

Hondures ja era un país pobre i amb
greus problemes amb la infància local en
1998. En octubre d’aquell any, l’huracà
Mitch va provocar destrosses d’una magni-
tud colossal: plujes torrencials i tempestes
fortíssimes van fer caure muntanyes, i ciu-
tats i pobles van ser arrasats per la violència
de l’aigua i del fang. Molts fiets van morir,
més que ofegats, sepultats per masses ge-
gantines d’aigua fangosa. Gràcies a l’ajut in-
ternacional, que va ser força generós però
no tant com l’ajut que ara li donen els go-
verns als bancs, en va permetre a recons-
trucció.

Però deu anys més tard, en octubre de
2008, les plujes torrencials que va enviar a
Hondures l’huracà Fèlix, van provocar, un
altre cop, inundacions de magnitud devas-
tadora. No vull ni pensar què pensaran els
fiets d’Hondures en veure un cel de tem-
pesta. Cal parar atenció a la infància. A l’es-
tiu hi ha temps per reflexionar. Considereu
una reflexió sobre l’aigua a casa nostra, i so-
bre l’aigua i el fang més allà de les fronteres
insulars.

(*) Médico

A
Jorge
Bello (*)

Cartas al Director
Tres joves preparats per
al Raid Menorca’09

Després d´açò encara hi
haurà gent que dirà que els jo-
ves estan perduts... que si per
amunt, per avall... En Roger Fe-
rrer, en Bernat Anglada i n
´Eduard Mascaró, són tres joves
de 16 anys que s´enfrontaran,
ajudats per un equip de moni-
tors a una de les proves de re-
sistència més dures que s´han
fet de moment a Menorca. El
Raid Menorca 09, és un esdeve-
niment no obert de moment al

gran públic que es durà a terme
si tot va bé el proper Juliol. Els
tres joves que pertànyen a la
unitat de Pioners i Caravel·les
de l´Agrupament Escolta Fede-
rico Pareja pretenen donar la
volta a la nostra Illa per etapes i
esports els 17 , 18 i 19 del se-
güent mes, baix un lema extra-
ny pels temps que corren , «Cal
saber esperar la gent...

Aquest és un autèntic repte
només apte pels més forts física
i mentalment. Pretenen fer uns
30 Km de trekking advançat la

primera etapa, 20 milles nàuti-
ques aproximadament de Ca-
noa, en la segona etapa i en la
tercera tancar la ruta amb la co-
neguda MSud (100 km) de btt.
Un repte que sense dubte, els
posarà a prova.

Els objectius del Raid són:
Passar-ho molt bé, descubrir
Menorca, fer exercici, fomentar
la salut, mostrar a la societat
que els joves són gent molt sa-
na i que es saben cuidar i pen-
sar amb els altres quan les coses
es compliquen una mica. Les

etapes són: Els Alocs – Macaret
en Trekking pel divendres, Ma-
caret – Es Grau – Cales Fons en
Kaiack per dissabte i Port des
Castell a Port de Ciutadella
amb BTT en diumenge.

Es preveu començar l´activi-
tat sobre les 14.30h i acabarla el
diumenge capvespre sobre les
19.00h al port de Ciutadella.
L´equip de caps, que marxarà al
seu costat, està format per el Sr.
Ivan Alonso, Monitor de temps
lliure, La Srta Judit Prats. Moni-
tora i Socorrista aquàtica i el Sr.

Carles Bonet , director de la
prova. En aquest moment la
prova no està oberta al gran pú-
blic, la conselleria de joventut
del CIMe està assebentada del
mateix i ja s´han realitzats una
serie d´entrenaments conjunts i
específics, de cara a estar en òp-
times condicions el 17 de Juliol.
La duresa del recorregut, la ca-
lor, l´estat del Mar i el cansa-
ment acumulat seràn algunes
dels hàndicaps que hauran de
superar aquest grup d´esportis-
tes.

CARLES BONET

Tres en raya
 � ¿Supone una nueva y valiosa aportación la encíclica ‘Caritas in veritate’ de Benedicto XVI o como dice Santiago
Carrillo «ha copiado a Marx»?

Los chocheos de Carrillo

Guillem Rosselló

Carrillo, o le fallan la inteligencia y la memo-
ria, o no ha leído la encíclica. Porque si lo hu-
biera hecho no diría tal barbaridad. Para em-

pezar Marx jamás mencionó un concepto como el de
«caridad»; en segundo lugar, el fundador del comu-
nismo no afirmó que la falta de Dios fuese la causa de
la deshumanización del mundo; y en tercer lugar creo
que el marxista cae en la soberbia al olvidar el Evan-
gelio: La verdadera fuente de la encíclica.

Un infundio

Antonio Pérez Ramos

ada que ver con el siniestro maestro de la sospecha,
cuya virulencia se perdiera en 1989, sustituida por la
nueva ideología de la técnica, el acentuado fenómeno

de la globalización y el final de bloques contrapuestos en Eu-
ropa. Mientras las religiones volverían al escenario público
mundial. De ahí que el genial Papa, más allá del desarrollo hu-
mano integral, de los derechos fundamentales, y de la libertad
religiosa, haya centrado su discurso convirtiendo una cuestión
radicalmente antropológica en una cuestión social.

Tarde

Neus Canyelles

al vez lo que suponga una nueva aportación,
aunque bastante tardía, la verdad, sea que esta
encíclica explique las cosas desde una nueva

perspectiva. Basar esta carta en la caridad no sería na-
da nuevo si la Iglesia no lo hiciera dándoles a los dos
aspectos en que se basa, la justicia y el bien común, un
carácter material que se concreta en los pueblos y en
las necesidades reales. Pero parece hablar de lo que
todo el mundo sabe y que ya dijeron antes otros.

TNA


