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jor las infraestructuras que tiene
a su disposición para evitar una
congestión excesiva, como por
ejemplo aprovechar la enorme e
infrautilizada estación de Fran-
ça, que podría ayudar a mejorar
las travesías urbanas. ¿Con qué
cara esta gente se queja de la in-
fraestructura cuando son ellos
los primeros que quieren reducir-
la todavía más?

ALESSANDRO MALFATTI
Barcelona

m L’escola pública
m Com a mestra d’una escola
pública que treballa sense llibres,
vull respondre la carta del senyor
Manté Prats (“Llibres de text”,
24/IX/2013). En primer lloc, li
vull dir que m’he sentit dolguda

en llegir el seu comentari: “Asse-
gurar-los (referint-se als llibres
de text) un recurs per fer front a
l’eventual possibilitat que el seu
mestre tingui una formaciómillo-
rable”. Em sembla una falta de
respecte vers el col·lectiu docent
ja que dóna a entendre que la
manca de formació dels mestres
és habitual i constitueix un dels
problemes del sistema educatiu.
És evident que l’escola pública

no està passant el seu millor mo-
ment, però ja fa temps que penso
que el fracàs escolar és unmal en-
dèmic de la nostra societat i no
ho és només perquè hi hagi man-
cances per part del sistema edu-
catiu. La nostra societat té un pro-
blema greu: la manca de con-
fiança en l’escola i els professio-
nals que hi treballen. Estem can-

sats de veure reportatges de siste-
mes educatius com ara Finlàndia
i els excel·lents resultats que ob-
tenen, però quin respecte reben
els mestres finlandesos per part
de la societat? Quina importància
es dóna a l’escola a Finlàndia?
D’altra banda,m’agradaria dir-

li al senyor Manté que afortuna-
dament hi ha moltes tipologies
d’escoles amb diferents metodo-
logies. Sempre pot canviar de cen-
tre i buscar-ne un que satisfaci la
seva voluntat.

CLARA CERVELLÓ I PAÜLS
Barcelona

m Altres llocs per a ‘Isabel’
m Tenia entès que els Reis
Catòlics van rebre Cristòfor Co-
lom al monestir de Sant Jeroni
de la Murtra l’abril del 1493, on
eren des del desembre anterior i
on es recuperaven d’un atemptat
que havia sofert el rei. Per això
crec que per fidelitat o rigor his-
tòric l’equip de rodatge de la sè-
rie Isabel s’hauria d’haver adre-
çat al monestir en comptes de la
plaça del Rei de Barcelona i al
mateix temps hauria contribuït a
donar a conèixer altres indrets
de Catalunya.

ROSA ESCAYOLA
Subscriptora
Barcelona

m ‘The hole’
m Comocomenta Justo Barran-
co en su artículo “El cabaret The
hole cambia el Coliseum” (Vivir,
23/IX/2013), yo fui una de las
personas que se quejaron de la
publicidad de este espectáculo
en el metro y en los autobuses de
Barcelona, y agradezco su increí-
ble pronta respuesta.
Por otro lado, no sé de qué se

extraña su productor. Lo que ex-
traña es que alguien pensara que
un cartel que atenta contra la dig-
nidad de lamujer y contra los de-
rechos del menor quedara impu-
ne. Como mujeres, ¿no estamos
hartas de que nos vendan como
objeto de deseo y placer? Y como
madres, ¿no desearíamos pro-
teger la mirada inocente y asom-
brada de nuestros hijos mientras
podamos?

NINA AGUSTINA SANLLEHÍ
Barcelona

Imma Monsó

Pirateriamenor

A
rriben més lleis, però tan sols l’educació
combatrà la pirateria des de la base. Amb el
temps i una canya, això sí, perquè aquest és
un país on l’aprofitat i el barrut sempre han

provocat un somriure condescendent. Si algú està
mancat d’arguments per atacar la pirateria de contin-
guts culturals, li recomano un informe de Darrell Pa-
nethiere publicat als butlletins de la Unesco ja fa vuit
anys, on l’autor desmunta amb xifres, un per un, els
arguments que sostenen que el pirateig cultural no és
tan greu. Arriba a aportar proves de la seva connexió
amb el crim organitzat i el terrorisme internacional
(la pirateria i la falsificació són ja més rentables que el
tràfic de drogues, ja que les sancions són menors i la
policia les persegueix amb menys duresa). Però com
anava dient, anem a la cosa petitona, que és l’àmbit on
l’educació té el seu paper. Un dels blogs quem’agrada
visitar és Flores y palabras, blog d’una antiga compa-
nya de feina, Elvira Coderch. El fet és que l’autora té
un gust exquisit en les imatges que penja, i quemoltes
de les fotografies són obra seva. Fa poc vaig descobrir
sota una d’elles aquest comentari: “Molt sovint trobo
fotos meves publicades originalment en aquest blog
en altres pàgines d’internet sense que la persona s’ha-
gimolestat a posar elmeu nomni un enllaç a la pàgina
d’on l’ha tret (…)”. L’autora demana només una mica
de respecte i delicadesa cap a la seva feina i el seu
temps, i explica que, sovint, el que obté a canvi és la
indignació del seu interlocutor (quan, de fet, és ella
qui es podria indignar...). Poca empatia hi ha en
aquest terreny, ¡com hi ha món….! Perquè és gairebé

segur que a l’usurpador
de la fotografia li sem-
blarà indignant que el
primer quepassi li pren-
gui una manualitat que
acabade fer per entrete-
nir-se, posemper exem-
ple una funda de gan-
xet per la seva carma-
nyola o qualsevol altra
obra fruit de les seves
dèries creatives... Tan-
mateix, no hi veu cap
problema a usurpar la

feina desinteressada d’un altre… I això que internet
proporciona eines excel·lents per utilitzar legalment
continguts dels altres, com araCreativeCommons, pe-
rò res.
Així doncs, com que l’educació és una obra lenta i

les lleis són el que són, detecto que una cosa que funci-
ona molt bé a la xarxa per contrarestar els abusos és
precisament el sistema de sancions que el cercador
estableix. Seria prolix explicar-ho aquí, però resumei-
xo: els buscadors s’esforcen a penalitzar els contin-
guts piratejats, i les seves regles funcionen per a un
blog, un negoci o un anunci per igual. Ja se’n poden
riure, ja, però tinc grans esperances en l’ètica del Ro-
bot de Google (Googlebot per als amics, i cito aquest
perquè no en conec d’altre...). D’altra banda, no seria
la primera vegada que la mà que ha infligit la ferida és
la mateixa que aconsegueix guarir-la…
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L’Oficinad’Estrangeria

Tres canals d’informació

Podeu enviar les vostres cartes a cartes@lavanguardia.cat. La Vanguardia agra-
eix les aportacions dels lectors i tria per publicar aquells textos que no superin
els mil caràcters. Les cartes han d’anar firmades amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l'adreça i el telèfon. No es publicaran escrits

firmats amb pseudònim o inicials. La Vanguardia es reserva el dret de resumir-
ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns. No es
mantindrà correspondència ni s'atendran visites o trucades sobre originals no
publicats.

m Emqüestiono el motiu pel qual l’Oficina d’Estrangeria
té un telèfon d’atenció al públic (93 520 14 10) en què un
contestador informa que l’horari d’atenció al públic és
de 9 a 14 hores i que “en breves momentos atenderemos
su llamada”. Automàticament després del missatge la
trucada es talla. A més a més, si es demana cita prèvia
per internet, una resposta automàtica informa el ciutadà
que no hi ha hores disponibles.
A qui ha de dirigir-se el ciutadà per ser atès? No hi ha
absolutament ningú que respongui al telèfon? Quanta
gent treballa en aquest departament? O es que fan vacan-
ces indefinides?
Fa dues setmanes que truco a les 9 i a les 12 del matí, i
el resultat és el mateix. A qui se li han de demanar res-
ponsabilitats?

JOSEP MARIA MATEOS ROSELL
Sant Guim de Freixenet

m L’Oficina d’Estrangeria disposa de tres canals d’infor-
mació: telèfon, correu electrònic i presencial. Si al servei
telefònic es produeix una acumulació de trucades que
no poden ser ateses simultàniament, el sistema emet un
missatge que n’informa. Per això, s’ofereixen altres ca-
nals d’informació: els correus electrònics es responen en
un termini màxim de 72 hores i cada divendres s’obren
al web cites per al servei presencial per a la setmana
següent. Durant el primer semestre del 2013, han estat
ateses a l’oficina 117.970 persones (28.087 als serveis
d’informació). Malgrat les actuals restriccions pressupos-
tàries, mantenim el nostre compromís de qualitat i millo-
ra i agraïm la col·laboració dels ciutadans amb les seves
opinions sobre el servei prestat.

ELENA NIETO DELGADO
Cap de l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona

Darrell Panethiere
desmunta amb
dades els
arguments que
sostenen que el
pirateig cultural
no és tan greu
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FE D’ERRORS. Els estudi-
ants de formació professional
de grau mitjà no paguen res
per la matrícula. Per tant no
abonen 360 euros a l’any com
es deia a la pàgina 40 del diari
del 21 de setembre.


