
Hi ha més ‘lampeduses’
A la majoria dels que habi-

tem al primer món, se’ns fa 
difícil posar-nos al lloc dels 

milions d’éssers humans dels paï-
sos subdesenvolupats que inten-
ten arribar a les nostres costes bus-
cant les restes del que va quedant 
del nostre benestar. La tragèdia de 
Lampadusa ha posat el drama a les 
nostres pantalles, ferint la nostra 
sensibilitat, però al món hi ha mol-
tes lampeduses. 
 El freqüent intent de saltar la 
tanca de Melilla i l’arribada de bar-
ques inflables amb què els immi-
grants intenten passar del Marroc 
a Andalusia són els exemples que 
tenim més pròxims. Més lluny que-
da l’Amèrica del Nord, on el Rio 
Bravo i el riu Colorado, la fronte-
ra natural entre els Estats Units i 
Mèxic, són escenaris de passos il-
legals, amb una mitjana de 300 
morts a l’any. Catalunya, terra de 
frontera, està feta d’onades d’im-
migrants arribats durant segles, i 

això probablement ha afavorit la 
creació d’un sentiment de solida-
ritat davant d’aquests rebrots de 
transvasaments humans, amb el 
resultat de la creació de moltes en-
titats i fundacions relacionades 
amb la immigració. 
 Tots som conscients que aquests 
moviments humans són una gota 
d’aigua al mar, però també com-
pleixen una funció molt impor-
tant, la d’amplificar i denunciar la 
injustícia de la tragèdia que signi-
fiquen les esgarrifoses diferències 
entre una petita part del planeta 
benestant enfront d’una majoria 
que senzillament sobreviu. Crec 
que, si els organismes internacio-
nals no reaccionen, les lampeduses 
augmentaran molt ràpidament en 
aquest món .
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SOBIRANISME

Llibertat d’expressió

Frank Pérez
Barcelona

Em va semblar vergonyosa l’actitud 
de l’Assemblea Nacional Catalana 
a la Mostra del Comerç de Tardor a 
la plaça de Pastrana (el Carmel). El 
5 d’octubre passat, no només van 
aprofitar el flux de gent atret per 
l’Associació de Comerciants per als 
seus fins polítics, sinó que van op-
tar per una conflictiva actitud en el 
moment en què l’entitat organitza-
dora els va demanar educadament 
que s’allunyessin de la zona. És inad-
missible que estiguin presents fins i 
tot en els únics moments de desfo-
gament que té la ciutadania. Aques-
ta vegada ha estat l’Assemblea, però 
qualsevol altra organització política 
es mereix el més enèrgic dels rebut-
jos en el moment en què no respec-
ti la feina de totes aquestes entitats 
associatives. 

Unitat ciutadana

José Ferrer
Barcelona

Si, com va dir Aristòtil, «l’home és 
un animal polític», a ningú que re-
sideixi a Catalunya hauria de resul-
tar-li aliena la tensa relació que hi ha 
amb el Govern central. Una tensió 
que augmenta cada dia i que, una 
vegada traduïda a mesures de càs-
tig per part del Govern, arriba igual 
a tots els ciutadans, tant si som inde-
pendentistes com federalistes, uni-
onistes, tercerviaris, majoria silenci-
osa, o fins i tot militants, simpatit-
zants o votants del PPC. Encara no 
tinc clar quina és la millor opció per 
a Catalunya, si ser independentis-
ta, unionista, federalista... Però no 
tinc cap dubte que els que vivim en 
aquesta comunitat hauríem de re-

colzar-nos enfront de  tanta repres-
sió. Una manera de fer-ho seria col-
locant la bandera catalana als bal-
cons (estelada o no), com a mostra 
d’unitat i preocupació per la reali-
tat política i social.  Hi haurà temps 
(o no) perquè cadascú triï el des-
tí que cregui més favorable per a 
Catalunya,

BEQUES ERASMUS

Crítiques infundades

Núria Minguet
Cornellà de Llobregat

Vaig decidir optar per estudiar en 
una universitat estrangera i apro-
fitar així les oportunitats que ofe-
reix la beca Erasmus. M’indigna 
molt sentir que «un Erasmus im-
plica molta festa i poc esforç». En 
discrepo. La majoria de les univer-
sitats de la Unió Europea reque-
reixen als seus alumnes un nivell 
d’exigència molt superior al de 
moltes universitats espanyoles i, a 
més a més, en un idioma que no és 
el seu. Detectar com un estudiant 
ha decidit viure i aprofitar una be-
ca Erasmus és senzill, només fa fal-
ta revisar l’expedient acadèmic i 
veure el grau d’esforç que hi ha de-
dicat. És contradictori que la ma-
teixa societat que ens impulsa a di-
ferenciar-nos i a aprofitar aquestes 
oportunitats ens critiqui perquè 
en treiem partit.

BARCELONA

Les Picornell, tancades

Pepa Pérez
L’Hospitalet de Llobregat

Des de fa més de cinc anys estic 
abonada a les piscines Bernat Pi-
cornell de Barcelona. Un dels ser-
veis que han ofert sempre és la pis-
cina exterior oberta durant tot 

CULtURA

Incertesa

Pere Serra
Tarragona

És públic i notori que tant el Pa-
lau de la Música com el Gran Tea-
tre del Liceu estan passant per uns 
moments molt difícils. Fins al punt 
que, si els vells aficionats a la mú-
sica –que ja no estan entre nosal-
tres– aixequessin el cap, no s’ho 
creurien. Les dues institucions han 
patit una davallada tan espectacu-
lar en les seves programacions, que 
no tenen res a veure amb les grans 
representacions operístiques de 
llavors. Barcelona estava conside-
rada per la crítica europea com la 
ciutat wagneriana per excel·lència. 
Qui ho diria. 

AtUR ALS 50

I mentrestant, ¿què?

Antonio Claverías
Badalona

¿Què fem les persones més grans 
de 50 anys sense cobrar res fins a la 
jubilació? 

SANItAt

Agraïments

Cristina Conejo
Barcelona

El meu pare, Daniel Conejo Galle-
go, va morir el 21 de setembre pas-
sat. L’últim combat el va haver de 
lliurar a la Unitat Coronària de 
l’Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol de Badalona. A aques-
ta unitat volem dirigir el nostre 
agraïment, especialment al doctor 
Jordi Serra Flores.
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l’any. L’any passat la van tancar du-
rant tres mesos d’hivern per efectu-
ar-hi  les reparacions oportunes per 
poder celebrar-hi els Mundials de 
natació de juliol del 2013. Aquest 
any les tornaran a tancar tres me-
sos més. Vull manifestar el meu 
descontentament a l’Ajuntament 
de Barcelona per aquesta modifi-
cació dels serveis habituals. Som 
molts els que utilitzem les piscines 
durant tot l’any i una vegada més 
ens en veurem privats. Com si no en 
tinguéssim prou amb les retallades 
que ens afecten totes les àrees de la 
nostra vida quotidiana, ara a més a 
més ens priven del plaer de banyar-
nos. Al final tot és el mateix: reduir 
costos i donar cada vegada un servei 
més mediocre.

Models educatius pretèrits
L a publicació dels resultats 

de l’enquesta PIAAC de 
l’OCDE ha tornat a obrir la 

caixa dels trons sobre els diferents 
models educatius que s’han anat 
succeint en la nostra societat. Els 
mitjans de comunicació han con-
tribuït a avivar el foc amb grans ti-
tulars en què els uns i els altres 
s’acusen mútuament de la respon-
sabilitat política del fracàs escolar 
i en què subratllen la mancança de 
formació de la població espanyola. 
El resultat d’aquest debat no farà 
més que posar en safata al ministre 
Wert arguments per a la seva polè-
mica LOMCE. Avancem dues pre-

misses: en primer lloc, considero 
que el sistema educatiu és millora-
ble i, en segon, sóc escèptic davant 
els números freds i trets de context 
d’una estadística. 
 Dit això, ha arribat el moment 
de fer sortir els colors a tots aquells 
que, per qüestions ideològiques o 
per desconeixement, alaben els mo-
dels educatius pretèrits; a aquells 
que s’escarrassen cridant orgullosa-
ment que en la seva època els estu-
dis eren millors; a tots els que, afer-
rant-se a una xifra de l’informe PISA, 
aprofiten per menysprear la feina de 
tots els docents. A tots aquests els re-
cordo que l’informe PIAAC estudia 

la població d’edats compreses en-
tre 16 i 65 anys, per la qual cosa les 
dades es refereixen a la població 
nascuda entre els anys 1948 i 1997, 
si les proves es van dur a terme el 
2013. ¿Quants nascuts en aquest 
període poden dir, segons els resul-
tats, que en la seva època era mi-
llor? Si a vosaltres us va anar bé, 
sembla que a molts coetanis vos-
tres, no. Com ara.

David Uriach

Professor.
Gualba

INfORME DE L’OCDE

Motiu de vergonya
E spero que tots els espanyols 

hagin llegit l’informe de 
l’OCDE perquè hauria de fer-

nos reflexionar sobre el nostre siste-
ma educatiu. Si s’elimina la franja 
d’edat de 60 anys endavant, ja que 
van viure una situació del país en 
què l’educació estava reservada a 
uns quants, la resta de persones que 
estem entre els 16 i els 60 anys ens 
hauríem de sentir avergonyits pels 
resultats.  
 Aquests resultats són el fruit de 
les polítiques educatives que s’han 
anat imposant, segons el color del 
partit al Govern, i en mans de polí-
tics que estan més preocupats pels 

vots que per l’educació. Un sistema 
educatiu «que s’ha dirigit a un con-
cepte de l’educació com a recons-
trucció del que és autoritari, en 
lloc d’anar cap a l’apassionament 
i l’alegria», segons el filòsof René 
Schërer. 
 El pitjor és que no canviarem. Pe-
rò la inquietud per la cultura no so-
lament depèn de la política, sinó 
també de cadascun de nosaltres.

Laura A. Simó

Estudiant.
Barcelona

Envieu testimonis, denúncies i his-
tòries que vulgueu que es publiquin 
a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, i 
els nostres periodistes les estudiaran. 
Heu d’incloure en el missatge les vos-
tres dades de contacte.
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