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CARTAS DE LOS LECTORES
m Sobre la consulta
m Sempre he tingut molt

clar
que Catalunya, per la seva llengua i per la seva tradició, ha esdevingut nació des de fa més de mil
anys. Negar-ho és tan simple
com voler ignorar o falsejar la història. Per tant, considero que fer
una doble pregunta només ho
complica. Tot aquest rebombori
de com definir políticament Catalunya en els nostres dies ha servit per distreure la ciutadania
d’allò que és prioritari: atendre la
salut, el benestar, el treball, la pobresa, la dependència, etcètera,
menyspreant, també, els tres pilars bàsics de la societat: educació, sanitat i serveis socials. És el
que han orquestrat els nostres
ben remunerats polítics i ho seguiran fent fins a la data assenyalada del proper 9 de novembre.
El poble que vagi aguantant i
passant la crisi com pugui, mentre ells gaudeixen de suculents
privilegis i considerables sous. És
llastimós observar la manca de
sensibilitat i solidaritat que tenen
envers els que passen penúries.
En totes les seves intervencions i
elocucions sempre manifesten
que tot ho fan pel bé dels ciutadans. Tanmateix, no comprenen
que, tal com estan les coses, és
d’escàndol cobrar el que cobren,
mentre hi ha famílies que sobreviuen sense cap sou i gràcies als
ajuts socials. Si aquesta situació
frustrant continua sense millora,
l’esperit de rebel·lió no deixarà
d’estar present, clamant justícia
i, potser, a l’hora de la convocatòria n’hi manquin molts, desenganyats i avorrits de tanta indiferència i incompetència per solucionar els problemes quotidians
que els afligeix.
JOSEP M. MOIX
Montblanc

HOY EN LA VANGUARDIA.COM
LECTORES CORRESPONSALES. Lidia Lozano escribe
sobre el bajo salario mínimo en Estados Unidos de
7,25 dólares la hora.
POCA BROMA. Spa para conejos, cocineras porno y
princesas boludas. Un resumen de los vídeos más
friquis que se han visto este año en el programa.
MI RINCÓN FAVORITO. @PabloEulate nos envía a
través de Twitter una fotografía de Cantabria:
“Un paseo en bici desde Torrelavega a Cartes”.
BLOG DEL LECTOR. Iván Martínez de Miguel hace
un ranking de las peores series estadounidenses
que se han estrenado este 2013.
FOTOATLAS. Un volt per Marraqueix: la plaza de
Yamaa el Fna, el gran bazar, el museo de la ciudad y la mezquita Kutubia, por Judit N.G.

LA ACTUALIDAD DE LA SEMANA EN LAS
REDES SOCIALES DE
LAVANGUARDIA.COM #enuntuit

Quien no esté a favor
del aborto que no lo
haga. No se puede negar el
derecho a elegir de la mujer.

#enuntuit
@Alex_Sin_Mas_
Alejandro

Com es pensen
carregar dues illes de
l’Eixample plenes de gent
que hi viu? (entre d’altres
jo!) No em sembla viable...
Chantal Poirot

Para algunos sí que
mejorará; el resto
seremos más esclavos.
Sueño con el día que la
economía no sea problema.

#enuntuit
@xuskielgos

EL CONTADOR

Gora

¿Aprueba la subida
de la luz del 2,3%
por un periodo
de tres meses?

Han opinado 3.637 personas
Hasta las 21.00 horas

Cada año sube el
precio del transporte
público con la excusa del
IPC. Recortes sociales y
subidas de precios. ¿Hasta
cuándo? #enuntuit

Sí

8%

LA PREGUNTA DE MAÑANA

No

91%

@RafaMartin_

¿Cree que una Catalunya
independiente podría
quedar fuera de la UE?

Ns

1%

Que ningú es queixi de
la pujada de la tarifa a
Barcelona. A Girona, amb
un servei de pena, encara és
més car.

Vote en www.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviando un mensaje al 27722
con la palabra VOTAR espacio 1, 2 o 3, según sea la opción elegida Sí, No o Ns. Coste del SMS
1,42 (IVA incuido). Servicio prestado por NVIA. Atención al cliente: 902 354 525. info@nvia.eu

Rafa Martin

m El goig d’aprendre
m L’altre dia, el meu fill de 14

LA FOTO DEL LECTOR
UN PRODUCTO MUY BUSCADO. La lectora Fanny Esteve Almacellas encontró esta tienda

en Salou. Comenta: “Ofertes del mes, dels productes més necessitats, en les dates que
estem i en els temps que corren”.

JOSEP MARTÍN COLL
Suscriptor
Sant Cugat del Vallès

Los lectores pueden enviar sus fotografías a cartas@lavanguardia.es. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar la
dirección, el teléfono y el DNI o el pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho de publicar aquellas que considere oportuno.

m Tercera via
m Jo estic d’acord amb la terce-

ra via per a Catalunya. Ara bé,
aquesta tercera via no ha de ser
un nyap, sinó que ha de solucionar el problema. Aquesta tercera
via ha de contemplar una sèrie
de coses: el pacte fiscal (el Govern de Catalunya ha de recollir
tots els impostos i els ha d’administrar), el reconeixement de Catalunya com a nació, l’Estat ha de
ser plurinacional i totes les nacions han de tenir els mateixos

drets. I per evitar que majories
absolutes i que el Tribunal Constitucional interpretin esbiaixadament els punts anteriors, el Govern català ha de poder vetar
qualsevol llei estatal (d’aquesta
manera tots aniríem junts i cap
poble imposaria els seus interessos als altres).
També s’hauria de canviar el
nom de l’Estat, ja que no pot ser
que el nom de l’Estat coincideixi
amb el d’una nació. Tot això no
és un privilegi per a Catalunya, si-

EVA CASELLES I PUJOL
La Portella

Aleix Mojal Rafecas

m Incompetencias
m Si analizamos con atención

nuestro entorno, observamos
que los políticos que deciden no
funcionan y, muchos, son corruptos e incompetentes; la justicia
no funciona de igual forma para
todos, ejemplos tenemos infinidad; los banqueros, salvo algunos
muy concretos, no han hecho
bien su trabajo y además se han
aprovechado de su situación previlegiada; las grandes fortunas
evitan pagar sus impuestos. ¿Por
qué ocurren estas acciones e incompetencias que tanto daño están haciendo a la sociedad en general? Esta es la pregunta que debiéramos hacernos y buscar su
respuesta para intentar subsanar
estos problemas cotidianos.
El eje central del problema social no es otro que la codicia y falta de ética. No estoy capacitado
ni tengo los datos para valorar
qué ocurriría en España si se
eliminara la corrupción y la injusticia a través de un comportamiento ético y competente de los
políticos, la justicia, los banqueros y las grandes fortunas. Muy
probablemente los presupuestos
del Estado habrían sido más equilibrados y los recortes sobre la
clase media y baja innecesarios.
Si los poderes fácticos, en general, no tienen bien claro el valor
de la ética y lo corrosivo de la codicia, nada o poco cambiará en este mundo.

cursos dels centres geriàtrics
(principalment els concertats i
col·laboradors) s’han vist retallats com a conseqüència de l’actual situació econòmica i pel deute que la mateixa Generalitat
manté amb el sector. Amb l’acord signat el passat 11 de novembre pel Departament de Benestar
Social i Família i la patronal dels
centres geriàtrics de Catalunya, a
més, es pretén reduir les hores
d’assistència que rebran els seus
usuaris dels fisioterapeutes, psicòlegs, treballadors socials, terapeutes ocupacionals i educadors
socials.
Aquestes noves mesures, segons ells, serviran per garantir la
sostenibilitat del sistema, tot
mantenint-ne la qualitat en l’assistència. Però a qui volen enganyar? Com poden afirmar que es
mantindran els mateixos estàndards de qualitat i d’atenció si els
professionals hauran de dedicar
menys hores per fer la mateixa
feina?
Estem assistint a un altre pas
endarrere de l’actual model de benestar. La nostra gent gran, els
nostres avis i àvies, el que necessiten és un compromís de futur
amb ells. Acords capaços de fer
efectius els actuals recursos,
sense obviar la realitat, i pensant
per damunt de tot que són persones, no números que es poden
quantificar.

nó que només són unes condicions justes. Aquesta tercera via
pot semblar molt difícil de portar
a terme però, en realitat, és molt
fàcil ja que aquesta tercera via ja
existeix i es diu Unió Europea.
JAUME RIBA PELFORT
Igualada

m Cuidar la gent gran
m Treballo des de fa més de di-

vuit anys en el sector de la gent
gran. En els darrers mesos, els re-

anys, molt desanimat, em va dir:
“És que no puc ser feliç quan tinc
exàmens i he d’estudiar”. Per ell
estudiar és un pal, i és que a tercer d’ESO encara no ha descobert el goig d’aprendre. En el nostre dia a dia estem tan ocupats
amb els detalls que, sovint, ens
oblidem de la importància de buscar l’essència, de per què fem
aquella feina i quin és l’objectiu
principal de la nostra professió.
I en el món de l’educació passa
el mateix. Estem tan absorts en
els detalls que potser ens oblidem de l’objectiu principal del
sistema educatiu? Tenim desenes de recursos i metodologies
per ensenyar ortografia, història
o tecnologia. Som capaços de controlar els detalls, com el nivell de
matemàtiques i de lectura dels
alumnes de tot Europa. Però, ensenyar el goig d’aprendre, en
quin curs està previst començar?
En quina, de tot el seguit de lleis
d’educació, inclosa la llei Wert,
està escrit com i quan fer-ho?
El goig per aprendre és el per a
què d’un sistema educatiu, és possiblement l’essència i la finalitat.
Diuen que qui no vol fer-ho trobarà una excusa, i qui sí que vol
fer-ho, trobarà un motiu. Intentem fer alguna cosa? Ho posem
com un detall més a fer des de
P3? Ens ho proposem com el
gran repte per al 2014?
C. GUTIÉRREZ LESTÓN
Santa Maria de Palautordera

m Les bones maneres
m Les bones maneres, el saber

conviure amb bones formes respectant els altres, s’han perdut
en les últimes generacions. Els
alumnes han de sortir dels instituts, no només amb una eina de treball sota el braç, sinó també (i so-

