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Ell no representa
l’Estat de dret, només

faltaria! I és la seva
obligació donar les
explicacions oportunes.
@JuncBadia
Mònica Juncà Granollers

Van a por él
desde dentro.

No debe preocuparnos
su negacionismo.
@IsabelLasoMa
Isabel Laso Barcelona

No entenc com Rajoy
pot parlar com si fos

una víctima d’acusacions
injustes quan en un altre
país ja hauria hagut
de dimitir.
@alijaneparti
Alison Vic

No contestó al tema
sobresueldos y

financiación ilegal.
@manolosalas2
Manolo Salas

El que tiene que
demostrar las cosas

es el imputado. Cuando
demuestre algo y deje de
decir cada día una
cosa, se le podrán pedir
explicaciones a Rajoy.
Robert Hispano

m Un país millor
m Les cartes “Eficàcia” i “Vaya
ayudas” (14/VII/2013) haurien
de fer pujar els colors als respon-
sables de la Generalitat que per-
meten aquestes bestieses de pro-
cediments, aquesta desorganitza-
ció i falta de professionalitat i que
no casen amb el discurs d’eficàcia
i triomfalisme que es vol donar a
tota l’Administració catalana.
El que expliquen aquests lec-

tors no m’afecta materialment,
però sí com a català, com a català
que voldria un país millor, més
ben portat, més ben administrat,
que serveixi a l’administrat i el
tracti bé. Potser hi haurà alguna
rectificació oficial, excusant-se
en lleis, protocols... però ningú
de l’Administració catalana no
ens podrà treure el mal gust que
ens han deixat aquestes cartes.
S’acosta l’Onze de Setembre,

farem una gran cadena humana,
es farà una gran festa a la capital,
però la sensació de desencant, de
misèria organitzativa, de descon-
fiança que el nostre Govern tiri
endavant estarà present en molts
ciutadans escarmentats i dece-
buts i plens de dubtes per un fu-
tur amb la mateixa gent, i els ma-
teixos polítics que no es llueixen
gaire en el dia a dia.
I per dir-ho clar: cada cop és

més palesa la seva incapacitat
per portar aquest país cap al fu-
tur. I ho dic amb recança. I amb
pena. I no és culpa del Partit Po-
pular.

RAMON RIU CODINACH
Subscriptor
Manlleu

m Anquilosi
m Acabo d’arribar d’un racó del
món, fent dejuni d’informació.
Només vaques, muntanyes, rius i
cascades baixant amb ràbia com
no havia vistmai. Llegeixo el dia-
ri i m’adono que tot segueix
igual, o sigui, no gaire bé. Això és
una olla de grills, aquí no mana
ningú, allò que es va manar ahir
es desmana avui, allò que es va
prometre no s’ha complert. Els
manaires, pendents com estan de
les ordres de Brussel·les, fa
temps que estan en un atur virtu-
al, anquilosats, en el seu ofici. Pe-
rò la societat civil cada dia ésmés
conscient que el futur està en les
seves mans.
La força és a les famílies, és al

carrer, i també hi és la veritat.
Aquesta força és la que fa canviar
les lleis, la que fa destapar la cor-
rupció, la que és conscient que
l’atur és una pandèmia provo-
cada per unamanca total d’ètica i
que, a més a més de misèria, és
sobretot un perill greu d’an-
quilosi.

J. MARTORELL I BARBERÀ
Matadepera

m Nivell d’anglès
m Després d’haver llegit la car-
ta “Professors d’anglès”
(12/VII/2013), de Marta Galindo
Casas, a més d’estar totalment
d’acord amb el fet que continua
havent-hi professorat amb un ni-
vell d’anglès baix, fins i tot joves
titulats fa poc, vull explicar lame-
va experiència.
El Departament d’Ensenya-

ment ofereix cada estiu cursets
intensius d’anglès de les escoles
oficials d’idiomes dirigits als do-
cents. Primerament, he de dir
que fins quatre dies abans de

començar les classes no es van
adjudicar les places i fins tres
dies abans no es van contractar
alguns professors per im-
partir-les.
La professora que imparteix el

cinquè nivell al meu grup reco-
neixia el primer dia que no té
prou coneixement per fer classe
al nostre nivell i de seguida va
quedar demostrat. No té prou
fluïdesa, no té una pronúncia ex-
cel·lent, no sap dinamitzar el
grup, li manquen recursos... no

havia impartitmai un curs de l’es-
cola oficial d’idiomes i es notava
en molts aspectes. El meu no és
un cas aïllat, perquè parlant amb
companys que estan en altres es-
coles oficials d’idiomes fent el
mateix curs tenen les mateixes
queixes.
L’estiu de l’any 2009 vaig fer

aquest mateix curs i el professor
treballava per a l’escola oficial
d’idiomes feia molts anys, tenia
molta experiència, la seva pro-
núncia i el seu accent eren ex-

cel·lents, tenia un coneixement
elevadíssim de l’idioma, resolia
els dubtes sense necessitat de
consultar contínuament el cerca-
dor d’internet...
D’aquell curs en vam quedar

totsmolt satisfets i vam aprendre
moltíssim. Aquesta formació es
paga amb diners públics i en lloc
de malgastar-los com s’ha fet
aquest estiu, més valdria fer un
plantejament.

SÍLVIA COROMINAS RIQUÉ
Palau-solità i Plegamans

m Desorganització al Grec
m Dissabte passat a les 20.30
hores estava prevista la represen-
tació deEl veneno del teatro al tea-
tre Romea. Quan ja estàvem tots
els espectadors asseguts, se’ns va
comunicar que la representació
començaria una hora més tard.
Raó: al carrer hi havia una festa
de música heavy amb un soroll
enorme que no hagués deixat en-
tendre res de l’obra. Havien pac-
tat que els del concert pararien a
les 21.30 hores perquè es pogués
fer la representació en condici-
ons. I amb entrades a 31 euros! Si
hi afegim queEl veneno del teatro
formava part del Grec, organitzat
per l’Ajuntament, i la festa del Ra-
val se suposa que, com a mínim,
la coordina també l’Ajuntament,
la situació és realment lamenta-
ble. Agraeixo al personal del Ro-
mea el tracte, i que ens tornessin
els diners de l’entrada als que
vam decidir marxar.

JORDI AYMÀ AUBEYZON
Sant Cugat del Vallès

m Castelldans
m Per què no canviem entre
tots el costum d’etiquetar els po-
bles i ciutats només per les des-
gràcies omalifetes que undels ha-
bitants comet? Castelldans és un
poble de les Garrigues que, fins
ara poc conegut, ha arribat al pri-
mer pla de l’actualitat per la de-
tenció del pederasta Donet. I el
que queda en lamemòria dels lec-
tors de tot Catalunya és l’associa-
ció del nom Castelldans amb
aquest fet tan denigrant. Per què
no en diem cas Donet?
Qui vulgui conèixer de veritat

Castelldans podrà descobrir el
Museu de l’Oli, les arcades dels
monjos cartoixans, les restes del
Castell de la Vila, amb un monu-
ment per la catalanitat, tant si
s’hi acosta per carretera com si
es consulta abans el web de
l’Ajuntament. El qui signa aques-
ta proposta no és veí del poble ni
pertany a l’Ajuntament, però sí
que li doldria que el seu poble
quedés igualment associat a un
delicte, com ara passa amb la vila
de Castelldans.

MANUEL MATEU-RATERA
Igualada

m Cine negro
m El otro día estuve buscando
en la cartelera de espectáculos
una buena película de cine negro.
Al final opté por ver el Telediario.

ROBERTO JUSMET CASSI
Barcelona

m Contenidos
m Si hay algo que no dejo de vi-
sitar en cada certamen de la Se-
mana Negra de Gijón es la carpa
de fotoperiodismo, donde las con-
ferencias, discursos y opiniones
acerca de los conflictos armados,
injusticias sociales e inquietudes
ciudadanas son expresadas a tra-
vés del insonoro lenguaje interna-
cional de las imágenes. Por des-
gracia, el mundo no es de color
rosa, y así se relata y se pone en
evidencia año tras año en un pe-
queño espacio dedicado a una fo-
tografía distanciada de la indife-
rencia y el eufemismo.
Ahora que parece plantearse la

idea de recuperar los rombos cla-
sificadores de los contenidos tele-
visivos y cinematográficos, limi-
tando o indicando su convenien-
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Han opinat 4.296 persones

Fins a les 21.00 hores

US SEMBLEN PROU JUSTIFICACIÓ

LES PARAULES DE RAJOY SOBRE ELS

SMS AMB BÁRCENAS? #enuntuit

12.463 L’avió més gran del món unirà Barcelona i
Dubai diàriament. Emirats anuncia que a partir de febrer
servirà la ruta actual amb el gegant A380.

Creieu justificada
lanovapujada
del preu
de la llum?

19.316 Bárcenas declara que va pagar en efectiu a
Rajoy i Cospedal. El president del Govern central respon
que “l’Estat de dret no se sotmet a xantatge”.

21.245 Mor una jove en electrocutar-se amb
l’iPhone 5 quan va contestar una trucada amb l’aparell
connectat al carregador.

L A F O T O D E L L E C T O R

E L C OM P T A D O R

Voteu a www.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviant un missatge al 27722 amb
la paraula VOTAR espai 1, 2 o 3, segons quina sigui l’opció triada Sí, No o Ns. Cost de l’SMS:
1,42 (IVA inclòs). Servei ofert per NVIA. Atenció al client: 902 354 525. info@nvia.eu

LA PREGUNTA DE DEMÀ

Encerts i errors dels looks
del casament de Xavi Hernández.
Daniella Semaan va donar
la nota amb un vestit massa
extremat mentre que Anna
Ortiz i Patricia González van
saber estar a l’altura.

Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l'adreça, el telèfon i
el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.

PUBLICITAT EN LLOC PROHIBIT. “A l’autovia d’entrada a l’AP-7 de Girona Sud –diu Jordi
Córdoba– hi ha un rètol indicant l’accés a concessionaris de vehicles que incompleix
clarament la normativa que prohibeix aquesta publicitat tan propera a carreteres”.

Aproveu que Thiago
Alcántara fitxi pel
Bayern deMunic?
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