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EDUCACIÓ PÚBLICA

Aprendrem menys

Arnau Nisarre
Barcelona

Com a estudiant de 4t d’ESO, em pre-
gunto: ¿retallar és la solució? ¿Elimi-
nant i reduint els batxillerats estalvi-
arem? Els estudis són fonamentals. 
Si ho reduïm tot a estudiar ciènci-
es i lletres hi haurà molta gent que 
quan vagi a la universitat o a fer un 
grau formatiu no tindrà la base ne-
cessària. Un cas molt clar és el de les 
enginyeries, que al nostre país tenen 
cert prestigi. Si es deixa d’estudiar 
tecnologia a l’ESO i s’elimina el bat-
xillerat tecnològic, els alumnes que 
vulguin fer una enginyeria es tro-
baran que no saben res del tema, ja 
que mai l’hauran estudiat. Per tant, 
a la universitat hauran de començar 
amb un nivell molt elemental i ai-
xò propiciarà que el nivell sigui més 
baix i que s’aprengui menys. S’han 
d’optimitzar recursos, però aques-
tes retallades no faran gastar menys, 
perquè com que se seguiran fent les 
mateixes hores, el professorat serà 
el mateix.

EN CAMPANYA

El compte enrere

Francesc Buixeda Cabré
Santa Pau (Garrotxa)

Estem en el compte enrere per a les 
eleccions catalanes. En els comicis 
gallecs i bascos hi va haver una re-
muntada nacionalista, cosa que fa 
pensar que a Catalunya probable-
ment passarà el mateix. Però potser 
no hi haurà majoria absoluta, cosa 
que faria trontollar el projecte in-
dependentista. Perquè això no pas-
si, s’hauran d’explicar amb claredat 
els detalls i el cost de l’aventura i els 
beneficis reals que esperen obtenir 
perquè puguem decidir el nostre vot 
amb coneixement de causa. Així que 
la classe política ha de posar-se les pi-
les i preparar una campanya clarifi-
cadora. El Govern d’Espanya hauria 
de replantejar-se la seva postura, no 
tancar-se en banda i buscar soluci-
ons negociadores amb les parts que 
es considerin necessàries a fi de tro-
bar vies d’entesa, dins d’una convi-
vència conciliadora i no de rebuig i 
menyspreu com fins ara.

CRISI ECONÒMICA

Una gran estafa

Amalia Mazón
Viladecans

El Govern central ens bombardeja 
contínuament amb la idea que, per 
pal·liar la crisi, s’ha d’apujar l’IVA, 
retallar en ajudes socials, sanitat, 
educació i un llarg etcètera. Però ai-
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xò no és una crisi, sinó una estafa 
perpetrada pels grans especuladors 
i la banca, i ara toca, amb el diner pú-
blic i el que ens arriba del BCE, sal-
var els bancs. Aquests diners han de 
destinar-se a crear empreses, als au-
tònoms i, d’aquesta manera, crear 
llocs de treball. Que assumeixin el 
risc d’aquesta crisi els que s’han en-
riquit en aquests últims anys, i que 
els governs no mirin cap a un altre 
costat. Amb això estan empobrint 
cada dia més el país, i la classe políti-
ca s’està desacreditant. 

APARCAMENt

Blanes, blava

Lorena Megías
Barcelona

Cada vegada que vaig a Blanes hi ha 
més zona blava. És molt difícil apar-
car al carrer. Abans, hi havia un des-
campat molt gran al centre del po-
ble on podies deixar el cotxe. Però 
ara també és zona blava, així que s’ha 
de pagar. Llavors, ¿per què no el po-
sen en condicions i l’asfalten? Que si-
gui zona blava només perquè hi col-
loquen un parquímetre no té sentit. 
Entenc que s’hagi de recaptar, però 
també exigeixo un mínim a canvi.

LA VIDA CULtURAL

Puccini i el tren

Vanesa Rigau Llobregat
Cabrera de Mar

El dia 4 de novembre vaig assistir a la 
representació de Tosca que va organit-
zar l’Associació d’Amics de l’Òpera 
de Sabadell al teatre de la Faràndula. 
Tan bon punt va sonar l’última nota 
de la partitura, gairebé la meitat dels 
assistents es van aixecar i van marxar 
a corre-cuita mentre intèrprets, cor 
i director d’orquestra sortien a salu-
dar. Vull entendre que tot aquest en-
renou es va formar per agafar els fer-
rocarrils de la Generalitat, que tenen 
la parada a uns 50 metres del teatre 
i una freqüència de pas en festiu i a 
aquelles hores de 20 minuts. ¿No es 
mereixen tots els que fan possible la 
funció que esperin el següent tren? 
Crec que aixecar-se abans que acabi 
una funció és una falta de respecte 
per aquests professionals. 

Fe d’errates

33Francisco Granados no va ser vice-
president de la Comunitat de Madrid, 
com es deia en la pàgina 30 de la nos-
tra edició d’ahir. Va ser conseller de 
Presidència.

33Jason Meraz presentarà el seu nou 
disc a Barcelona divendres que ve. No 
ho va fer ahir, diumenge, com es deia 
a la pàgina 69. 

@EPentretots

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d’interès general, respectuoses amb les persones i institucions. No es consideraran 
les cartes de més de 15 línies, que podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Tampoc es mantindrà correspondència o 
contacte telefònic sobre elles. Hi han de constar: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon.

QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan conside-
rin que s’han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Poden 
dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.

Les promeses (trencades) d’Albiol
Q uan Xavier García Albiol 

va guanyar les eleccions, 
molts ciutadans, opti-

mistes, van pensar que les prome-
ses de l’alcalde millorarien la vida 
de la ciutat. Però aquesta esperan-
ça s’ha acabat convertint en desil-
lusió. La promesa dels llibres de 
text gratis s’ha reduït a una peti-
ta subvenció, de la qual els pares 
ignorem l’import o si es pagarà fi-
nalment. També hem vist desapa-
rèixer molts dels agents de la Creu 
Roja que regulaven el trànsit a l’en-
trada i sortida dels col·legis, i patim 
pel possible tancament del Conser-
vatori Professional de Música de 

Badalona. El control sobre la immi-
gració il·legal s’ha plasmat en me-
sures com la limitació de les ajudes 
socials a residents amb més de qua-
tre anys d’empadronament, mesu-
ra que també exclou residents legals 
i gent de bé amb uns interessos que 
el PP diu que protegeix. El compro-
mís de gestionar les vivendes soci-
als s’ha vist tacat: algunes famílies 
encara no han pogut entrar als seus 
pisos perquè estan il·legalment ocu-
pats. Un partit que es queixava de la 
improvisació d’altres, talla al trànsit 
un carrer per convertir-lo en un es-
pontani aparcament dels camions 
de recollida d’escombraries muni-

cipals. La premsa fa aflorar un cas 
de presumpta corrupció d’un dels 
alfils d’Albiol que fins i tot fa dub-
tar el mateix alcalde de la integritat 
de qui era company de partit. Lle-
geixo en algun mitjà de comunica-
ció que plana sobre Badalona una 
pujada en els impostos municipals 
d’un 6%. El que la premsa no sap o 
no recorda és que el nostre alcalde 
va prometre no apujar-los.

R. Cortés

Tècnic informàtic.
Badalona

AJUNtAMENt DE BADALONA

Malbaratament al 
Parc Diagonal Mar
En una època en què la majoria de fa-
mílies i empreses adopten mesures 
per estalviar energia i fins i tot es can-
via l’horari amb el mateix propòsit, a 
les pistes de futbol i bàsquet del parc 
de Diagonal Mar, a la confluència dels 
carrers de Selva de Mar i Ramon Tur-
ró de Barcelona, la llum dels focus 
que les il·lumina està oberta tota la 
nit. A més a més de suposar un mal-
baratament energètic, aquesta 
 circumstància promou l’ús indegut 
de les pistes en hores no autoritza-
des. ¿Quant ens està costant aquest 
oblit? 

 Sandra Martínez Bajo. Barcelona

#MarcelinoIglesias
L’al·lusió del socialista aragonès a les víctimes dels 
hipernacionalismes es va convertir en munició tuitera per a 
moltíssims catalans. Als mitjans sobiranistes es va aprofitar 
per carregar contra el PSC i Pere Navarro.

trending topic

EL PERIÓDICO impulsa una campa-
nya de recollida de firmes per a una 
moratòria immediata dels desnona-
ments. ¿Esteu en el procés de perdre 
casa vostra? Envieu la vostra història i 
dades a entretots@elperiodico.com

¿Esteu a punt de  
ser desnonats?

La campanya electoral per a les trans-
cendents eleccions del 25-N ja està en 
marxa. Feu-nos arribar la vostra opinió 
sobre els candidats i el seu desenvolu-
pament a l’adreça de correu electrònic 
entretots@elperiodico.com.

Opineu sobre la 
campanya electoral

El fòrum de debat d’EL PERIÓDICO, 
Primera Plan@, organitza demà di-
marts un debat amb el candidat del 
PSC a les eleccions autonòmiques. 
Us invitem a participar-hi enviant-nos 
les vostres preguntes.

Preguntes a 
Pere Navarro

en comunitat entretots@elperiodico.com
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