
Una lliçó canina
E n època estival es parla 

molt sobre si els gossos po-
den compartir les platges 

amb les persones perquè les em-
bruten. Em costa entendre-ho. 
Quan he anat a alguna platja amb 
el meu gos, aquest no s’ha deixat 
mai tirades per qualsevol lloc –al 
contrari que els humans– la cen-
dra ni les burilles, ni el paper d’alu-
mini del l’entrepà o les bosses de 
patates fregides i embolcalls de ge-
lats. No recordo que el meu gos 
s’hagi deixat a la sorra o a l’aigua 
cap accessori d’higiene (íntima o 
no), ni tampoc l’he vist abandonar 
ampolles i vasos després d’un bote-
llon. L’únic que he vist és que quan 
ha fet les seves necessitats a la plat-
ja jo mateix les he recollides amb 
una bossa i l’he dipositada al con-
tenidor. 
 Amb això vull donar a entendre 
que amb educació i respecte tots 
podem compartir els espais pú-
blics. Perquè les molèsties, vinguin 

d’on vinguin, han de ser sanciona-
des. Però també hem d’avançar en 
el tracte a les mascotes i posar-nos 
a l’altura dels nostres veïns euro-
peus, que ja fa molts anys que per-
meten que les seves mascotes vi-
atgin en transports públics i com-
parteixin les platges i altres espais 
públics amb les persones. Això sí, 
quan no es compleixen les normes 
establertes i no es respecta la con-
vivència s’ha de sancionar tant els 
quadrúpedes com els bípedes.
 No demonitzem tots els éssers 
vius per la mala conducta d’al-
guns. I, per a aquells que no com-
parteixen la seva vida amb un ani-
mal, que no es preocupin, els pri-
mers interessats que les mascotes 
estiguin ben educades som els seus 
propietaris.

BRUTÍCIA A LES PLATGES
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EL PSC

Més unitat i diàleg

Julio García
Tarragona

Si no recordo malament, al llarg del 
mes de juliol de 1977 es va celebrar 
un congrés fundacional d’unitat en-
tre totes les opcions socialistes exis-
tents a Catalunya. Aquella unitat va 
ser molt difícil i criticada per diver-
ses entitats, partits polítics i gent 
conservadora i de dretes que no voli-
en un partit socialista fort i compac-
te. Passat el temps, crec que aquella 
unitat socialista va ser necessària ja 
que les persones que van represen-
tar i van treballar sota aquestes si-
gles (PSC) van portar moltes millo-
res socials i sanitàries per a tots els 
ciutadans, en especial per als barris 
que es trobaven marginats. Avui hi 
ha uns quants polítics del PSC que 
sembla que no recordin la tasca i el 
sacrifici que van fer Joan Reventós, 
Josep M. Triginer, Josep Verde Al-
dea o Raimon Obiols. Al PSC hi fa fal-
ta molt diàleg, com bé deia Ernest 
Lluch, a qui van assassinar per de-
fensar les seves idees. Amics del PSC, 
no feu que el partit es trenqui en dos 
i solucioneu les vostres discrepànci-
es amb diàleg.

nEnS MALnodRITS 

Una realitat social

Rosa Alegre
Terrassa

Sento indignació quan sento Boi 
Ruiz, conseller de Sanitat de la Ge-
neralitat, que diu que la malnutri-
ció infantil no existeix a Catalunya 
i que el problema és només de man-
ca de proteïnes. En la societat cari-
tativa Conferències de Sant Vicenç 
de Paül de Terrassa, ja fa molts anys 
que ajudem les persones que es tro-

ben en risc d’exclusió social. En 
aquesta organització, fa aproxi-
madament dos anys vam comen-
çar a detectar casos de malnutrició 
infantil a les escoles. Alguns nens 
anaven a les aules sense esmorzar, 
s’aprimaven i s’adormien a classe. 
Gràcies a les donacions voluntàri-
es dels nostres col·laboradors hem 
pogut ajudar un bon nombre de 
nens i nenes a no passar gana, pe-
rò sabem que encara n’hi ha molts 
més per ajudar. Per això, convidem 
el conseller a les escoles de Terrassa 
perquè parli amb els seus respon-
sables i pugui comprovar aquesta 
realitat social.

RETALLAdES

Famílies sense ajudes

Rosa Martí
Parets del Vallès

És difícil d’entendre que la Gene-
ralitat hagi reconegut les famíli-
es monoparentals i, no obstant, a 
l’hora de la veritat hagi decidit ig-
norar-les en temes importants eco-
nòmicament per a elles, com les 
despeses corresponents a les ma-
trícules universitàries. Tenen en 
compte les famílies nombroses pe-
rò no les monoparentals. ¿Per què 
no reben el mateix tracte unes i al-
tres? És lamentable que en el de-
cret de taxes de matriculació de la 
Generalitat per a les universitats 
pròpies s’hagin eliminat les aju-
des per a les famílies monoparen-
tals i aquestes no rebin cap reduc-
ció en la quantitat establerta per a 
les matrícules del curs 2013-2014. 
Haurien d’explicar per a què servi-
rà d’ara endavant el carnet de fa-
mília monoparental, ja que pràcti-
cament l’únic avantatge que tenia 
era disposar d’una reducció apli-
cada sobre les taxes universitàri-
es. Vull pensar que es tracta d’una 
errada i que s’acabarà esmenant 
el decret. 

CULTURA

Suport al ballet

Carolina Masjuan
Barcelona

El 31 d’agost es va clausurar al tea-
tre Atrium de Viladecans l’IBStage 
(International Ballet Stage). Figu-
res internacionals com Julie Kent, 
Cory Stearns o Xiomara Reyes no 
van dubtar a barrejar-se entre els 
160 alumnes del curs internacio-
nal. Joves ballarins de multitud de 
països van arribar a una Barcelona 
cosmopolita i atractiva que no pres-
ta cap mena d’atenció a un reclam 
cultural i econòmic que tant apor-
ta a la capital catalana. El Liceu es-
tava tancat i l’Institut del Teatre 
no va acollir el festival. Actituds 
incomprensibles per a una ciutat 
que té un públic de ballet entusi-
asta i una premsa que ofereix una 
bona cobertura. Volem ser un nou 
Estat d’Europa, però que poc euro-
peus que som.

IGUALTAT

Lavabos per a tothom

Jose Renom
Sant Adrià de Besòs

Des que a la nostra segona filla li 
van diagnosticar una diversitat 
funcional de tipus intel·lectual, 
veig les barreres arquitectòniques 
en mil llocs, com en la ubicació 
dels lavabos en bars i restaurants. 
Llocs inversemblants, passos es-
trets, escales infernals a soterra-
nis... Els locals estan obligats a dis-
posar de lavabo per a discapacitats 
en funció dels metres quadrats que 
tinguin. ¿És que les persones disca-
pacitades milloren segons els me-
tres quadrats del local on entren o 
segueixen tenint els mateixos pro-
blemes? 
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‘SÁLVAME’

Un programa ofensiu

Montse Agut
Barcelona

No opinaré sobre si les corrides de 
toros s’han de retransmetre per te-
levisió. Però si la seva emissió en ho-
rari infantil es considera perjudici-
al per als nens, ¿és correcte i accep-
table que s’emeti en aquesta franja 
protegida el programa Sálvame de 
Telecinco? És un espai en el qual no 
falten  insults, sexe i males maneres. 
¿No és tot això tan perjudicial per als 
menors com els toros?

S’acosta la tornada a l’escola. Per als 
més petits tornen els horaris, les ruti-
nes... Als pares els toca fer números i 
equipar els nens. ¿Té fills en edat es-
colar? Expliqui’ns com afronta la tor-
nada al col·le a entretots@elperiodi-
co.com

en comunitat

¿Com afronta 
la família el 
retorn al col·le?

entretots@elperiodico.com

I l’endemà, ¿què?
S enyor president, no sóc in-

dependentista ni tampoc 
el contrari. Només sóc un 

català orgullós de ser-ho, que esti-
ma el seu país, partidari de la con-
sulta i que l’únic que vol és saber. 
Saber quins serien els beneficis o 
perjudicis que, segons el Govern, 
ens depararia una possible inde-
pendència. Saber què passaria 
amb les infraestructures que de-
penen de l’Estat, com els ports, els 
aeroports... Tinc interès a saber 
com ens finançaríem a Catalunya, 
tenint en compte la gairebé im-
possibilitat d’emetre deute pú-
blic català a l’estar considerat 

com a bo porqueria per les agències 
de qualificació de riscos. ¿I què pas-
saria amb les pensions? Tinc dubtes 
que amb la independència les nos-
tres pensions estiguessin assegura-
des, perquè si el Govern central, en 
alguns moments, ha de recórrer al 
fons de reserva de la Seguretat Soci-
al, ¿com es finançaria el Govern ca-
talà per complir aquests paga-
ments?
 A mi m’agradaria saber com se-
rà Catalunya l’endemà que s’ha-
gi declarat la independència. I ai-
xò vostè no ens ho diu, senyor pre-
sident. Els que vivim i treballem a 
Catalunya no podem anar a una 

consulta sense saber clarament 
què ens pot deparar un futur fora 
d’Espanya. Fer-ho seria com tor-
nar a aquells temps de la dictadu-
ra en què s’anava a votar més per 
por que per coneixement del que 
significava el nostre vot. Estem en 
democràcia i podem votar el que 
vulguem, però ho hem de fer amb 
la seguretat que ningú intentarà 
confondre’ns o enganyar-nos.

Juan Sada

Jubilat.
Barcelona

EL PRoCÉS SoBIRAnISTA

Reconstruir Catalunya
D es de fa temps, sento argu-

ments per no participar en 
la cadena humana per la in-

dependència vinculats a la decepció 
dels ciutadans amb la classe política 
catalana. Però els actes de la Diada 
no són un homenatge als polítics, si-
nó la commemoració de la data en 
què Catalunya va perdre la seva in-
dependència política, social, cultu-
ral i econòmica. A més, no són els po-
lítics els que estan empenyent el pro-
cés independentista, sinó la societat 
civil. Si el que volen aquestes perso-
nes descontentes és remoure els fo-
naments de la política, ara tenen la 
seva oportunitat creant una nova es-

tructura política a Catalunya, amb 
noves lleis i sensibilitats. ¿Quina 
oportunitat per aconseguir-ho pot 
ser millor que crear un nou Estat? 
Però per fer-ho ens hem de posar 
mans a l’obra en lloc de queixar-nos 
per tot. Això sí, no se m’acudiria mai 
dir «traïdor» a qui no comparteixi 
aquesta visió. La societat catalana és 
més madura i democràtica que tot 
això.

Mario Ezquerra

Investigador en ciències
mèdiques. Barcelona
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