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Ha de cessar l’activitat
fins a avaluar-ne riscos.

Si la planta fos a Barcelona,
ja estaria precintada.
@10jorditarrago
Jordi Tarragó Barcelona

Fins que no hi hagi
una desgràcia no ens

tindran en compte... Estem
farts de ser l’abocador de
Catalunya.
Laura Mms

Cesará cuando el Delta
haya desaparecido y así

podrán desviar el Ebro hacia
tierras valencianas.
@BeattrixC
Bea

Algú ha pensat com de
prop estan les centrals

d’Ascó i Vandellòs?
Chantal Poirot

El que fan al Castor és
un misteri i augmenten

els sismes... Què més fa falta
per tancar-ho?
@XeniaRedondo
Xènia Redondo Ulldecona

Per continuar haurien
de demostrar que els

sismes no tenen res a veure
amb la seva activitat.
@CartVil
Ingrid Cartanyà Vilà

m Los presupuestos
m Otra vez el Gobierno del PP,
haciendo uso de sumayoría abso-
luta, y con el consentimiento táci-
to de la oposición, que querrá ha-
cernos creer a la ciudadanía que
está en desacuerdo con alguna ti-
bia réplica en el Parlamento, ha
aprobado los presupuestos gene-
rales para el año 2014, de los más
austeros de los últimos años, si
no el que más. Y como era nor-
mal, previsible y hasta promete-
dor, los pensionistas, desemplea-
dos, asalariados, etcétera, somos
los perjudicados. No digo losmás
perjudicados porque ellos, los po-
líticos gestores de dicha ley, son
beneficiarios.
Hay que reducir gastos, pero

ha sidomás fácil recortar en pen-
siones, sanidad, copago medica-
mentos, enseñanza, ayudas socia-
les, etcétera que recortar pluri-
cargos, plurichollos, dietas, plu-
ses de asistencia, enchufes a fami-
liares, amiguetes del partido,
etcétera. Tampoco se hanpreocu-
pado demasiado ni tirios ni troya-
nos (Gobierno/oposición) de que
los presuntos casos de corrup-
ción (sobres/Bárcenas, etcétera)
hayan prescrito, a buen seguro
que a los millones perdidos por
los ERE de Andalucía les pasará
lo mismo. Total, muchos políti-
cos corruptos hasta las cejas, nin-
guno o casi ninguno juzgado, y ni
uno solo condenado. Increíble,
pero cierto.

EMILI ROCA MIGUEL
Cornellà de Llobregat

m “Nuestros mayores”
m El Gobierno cuando se refie-
re a personas jubiladas, ancianas,
nos llama “nuestrosmayores”, co-
mo si nos tuviera alguna conside-
ración. Más bien debe de ser que
esta frase, “nuestros mayores”,
significa que somos de su propie-
dad y he ahí sus consecuencias:
pueden congelar pensiones, pue-
den rebajarlas dejándonos sin po-
der adquisitivo, pueden, por ley,
obligarnos a pagar parte de lame-
dicación de la que no podemos
prescindir... y una se queda sin
aliento cuando oye que esto se
acaba, que vamos mejorando (la
subida de pensiones es un míni-
mo legal del 0,25%).No sé exacta-
mente si notaremos lamejora, pe-
ro menos mal que es legal.
Hay algo que brilla por su

ausencia: la justicia. Si es verdad
que las cosas van mejorando, si
tan bien vamos, ¿por qué no lo
notamos?

M. DOLORS PUIG USTRELL
Terrassa

m Resposta a Jáuregui
m Llegeixo l’article de Ramón
Jáuregui (“Primer, un nou acord;
després, la consulta”, Política,
30/IX/2013). El senyor Jáuregui
diu coses que, a més de ser serio-
ses, tenen sentit, potser d’alló
més assenyat que he llegit
aquests dos últims anys, en què
s’ha dit de tot sobre la indepen-
dència o no independència de
Catalunya. Fa un plantejament
de reforma de la Constitució amb
una proposta assenyada i dues
preguntes cap al final de l’escrit,
però permeteu-me que em quedi
amb una frase no menys impor-
tant. Diu que “la nostra Constitu-
ció (...) necessita unamodernitza-
ció important i una renovació de
la seva legitimació social...”. La

qüestió seriosa d’aquest país, Es-
panya, és que tenen/tenim uns
partits, PP, PSOE, i ara s’hi afegi-
rà UPyD, que no són moderns,
no volen cap renovació, i no els
interessa legitimar res que els fa-
ci perdre elmonopoli de la políti-
ca espanyola, encara menys en
majories absolutes parlamentà-
ries. El fet més greu és que en “la
qüestió catalana”, comdeia la fau-
la, el llop ha arribat, se li veuen
les dents i el perill és que es co-
mença a menjar les ovelles, i cor-

rem-hi tots. Tot i així, saludo les
seves línees políticament molt
correctes en aquest garbuix d’opi-
nions i desencerts dels nostres
polítics, en general partidistes.

JESÚS RIBERA RUBIES
Barcelona

m Procés decent
m Sóc un valencià convertit a
l’independentisme català a causa
del tracte cultural i econòmic re-
but per l’Estat espanyol no no-

més a Catalunya, sinó a València
i les Balears. Ara, després de dos
anys de procés, també crec que
seria lícit demanar unprocés d’in-
dependència decent. Si volem un
nou Estat propi, seria necessari
que aquest fos un Estat d’estruc-
tures modernes, transparent,
just, àgil... a la fi, un Estat decent,
tant en el vessant social com en
l’econòmic i polític. Sense tota
aquesta sèrie d’escàndols de cor-
rupció que envolten la classe polí-
tica catalana i estatal que minen

la nostra democràcia i societat
del benestar. Independència sí,
decència també.

JOSEP MARCO NAVARRO
Sant Just Desvern

m El futur del Liceu
m El Liceu té un aforament de
2.292 butaques, i és un espai únic
a la ciutat. Res de semblant li fa la
competència. Està ubicat en un
punt neuràlgic, en una ciutat i en
un país que baten rècords de visi-
tants. Milions d’aquests visitants
arriben a la ciutat per mar (algun
dia n’arriben al port més de
30.000). Gent amb possibles. I
els deixen a la Rambla, a tocar,
comqui diu, del nostreGran Tea-
tre del Liceu. A l’àrea propera a
Barcelona ciutat, posem 50 km
de radi, hi viuen prop de cincmi-
lions de persones.
Com s’explica doncs que, amb

tanta gent, d’aquí i passavolants,
no es pugui emplenar amb certes
garanties un Liceu i fer-ho, a
més, de forma regular? No ho en-
tenc. Alguna cosa s’està fentmala-
ment. Oblideu-vos de les subven-
cions i comenceu a buscar-vos la
vida! Sense anarmés lluny, se sap
que el ballaríÁngel Corella, un re-
ferentmundial de la dansa clàssi-
ca, està interessat que el Liceu si-
gui la base estable de la seva com-
panyia, i que ha aportat números
quemostren que, ambuna ocupa-
ció molt prudent, i només amb
les seves actuacions, els guanys
anuals, per al Liceu, serien, mí-
nim, de set xifres.
El Liceu és, ha de ser, només

un teatre d’òpera? De què teniu
por? Complementeu-vos i reno-
veu-vos.... o moriu.

ENRIC SOLANES I FOZ
Granollers

m Horarios racionales
m Acabo de leer el informe pa-
ra la racionalización de horarios,
la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral, en el que
se sostiene que volver al huso eu-
ropeo ayudaría a corregir el desa-
juste. Según Nuria Chinchilla,
directora del Centro Internacio-
nal Trabajo y Familia de Iese,
que ha participado en la elabora-
ción del informe, “vivimos en un
jet lag permanente. Como nues-
tra hora oficial no se correspon-
de con la hora solar, nuestras cos-
tumbres están alteradas”. Yo aña-
diría que una buena parte de
nuestro jet lag constante lo debe-
mos, en gran parte, a la programa-
ción televisiva.
No es normal que los progra-

mas de máxima audiencia sean a
partir de las 22.30 h. El tema ho-
rario es relativo. En Noruega o
Finlandia es de día prácticamen-
te todo el verano y prácticamente
de noche todo el invierno y no su-
fren la falta de productividad que
nos achacan. La televisión y sus
horarios hacen que la gente duer-
ma menos horas de las necesa-
rias y rinda menos en el trabajo.
Aparte de cambiar los horarios

de trabajo para que los ciudada-
nos podamos disfrutar de nues-
tra familia y de actividades perso-
nales, hemos de cambiar los hora-
rios televisivos y que la hora pri-
me time viniera definida por la le-
gislación antes de las 22 h y no
antes de las 23 h, como propone
el informe.

ROSA MARIA CANALS GARCIA
Barcelona
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Han opinat 6.446 persones

Fins a les 21.00 hores

HA DE CESSAR L’ACTIVITAT A LA

PLANTA CASTOR PELS SISMES

AL DELTA DE L’EBRE? #enuntuit

22.024 Una escola pública de Madrid permet un
acte d’exaltació feixista en què s’exposaven esvàstiques per
“fomentar els valors tradicionals espanyols”.

Esteud’acord
ambels
pressupostos
per a l’any 2014?

25.239 Una periodista deixa la feina amb un vídeo
ballant a l’oficina les 4 de la matinada. El clip en què
lamenta que no valoraven la seva feina arrasa a internet.

26.377 La portaveu d’Educació del Govern balear,
Ana María Aguiló, defensa el TIL amb afirmacions com:
“El català no existia en temps de Ramon Llull”.

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

Un jove espanyol revoluciona
les xarxes socials explicant la
seva realitat d’emigrant a Lon-
dres. “Tinc dues carreres i un
màster i netejo lavabos” és el
missatge amb què Benjamín
Serra es confessa a Twitter.

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.

ON ÉS EL SEMÀFOR? Perquè hi és. El lector Joan Ramon Amandi comenta que “este árbol
tapa totalmente el semáforo que está en el lateral de Gran Via, lado mar, y entrando en
la plaza Europa de l’Hospitalet, dirección Barcelona”.

Aproveu les rebaixes
als peatges
d’autopistes catalanes?
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