
L’ocupació segons Rajoy
U na de les primeres decisi-

ons en què Mariano Rajoy 
va utilitzar el poder gaire-

bé omnímode de la majoria absolu-
ta va ser l’aprovació d’una reforma 
laboral que va acabar amb un rè-
gim de garanties per als treballa-
dors espanyols que es prolongava 
en el temps des de mitjans dels 
anys 50. L’argument, entre altres 
qüestions, per abaratir l’acomia-
dament fins a límits inferiors a la 
meitat de la situació anterior era 
que dinamitzaria les noves con-
tractacions i reduiria la desocupa-
ció. Tres anys després, els números 

són tossuts. Les dades de l’EPA del 
primer trimestre del 2015 reflectei-
xen un augment de 114.300 desocu-
pats, amb un increment de la taxa de 
l’atur fins al 23,78%; a Espanya hi ha 
5.444.600 aturats, 171.000 més que 
quan Rajoy va arribar al poder. Se-
gons les dades d’Eurostat, a finals 
del 2014 Espanya acaparava les cinc 
regions amb més atur d’Europa: An-
dalusia (34,8%), les Canàries (32,4%), 
Ceuta (31,9%), Extremadura (29,8%) 
i Castella-la Manxa (29%). A més, a Es-
panya guanyem un 28% menys que 
els nostres socis de la UE. I mentres-
tant, els sous mitjans dels executius 

de les principals empreses de l’Ibex 
són 70 vegades superiors als dels 
seus assalariats. El verdader drama 
està en els casos de persones que vo-
len treballar i no poden o de les que 
treballaven i s’han vist al carrer o 
dels milers de joves espanyols, de 
sobres formats, que no veuen cap 
altra alternativa laboral que emi-
grar a altres països.

Mario Martín

Prejubilat.
Salardú

reforMa laboral

Per sobre de les seves possibilitats
P ot ser que aquesta gent de 

Ritaleaks no siguin com Ju-
lian Assange, però han 

aconseguit oferir informació que, 
pública o no, el Govern de la Gene-
ralitat valenciana amaga. No és 
per curiositat. En un país madur 
democràticament els ciutadans 
volen saber en què es gasten els di-
ners els seus governants, perquè 
aquests, ben gestionats, són font 
de benestar, recursos, oportuni-
tats. Entre la informació que han 
fet pública hi ha hagut una factu-
ra que m’ha cridat l’atenció. Es 
tracta, senyora Rita Barberá, de la 
factura que reflecteix els costos 

d’un cotxe a la seva disposició du-
rant tres dies a Londres: 4.912,80 
euros. Jo estic vivint a Londres i sé 
com de cara és aquí la vida, però 
aquesta quantitat aquí també dóna 
per comprar-se un cotxe. Jo no dic 
que viatgi en metro, però ¿tan inep-
te és l’equip que ens governa que no 
pot trobar un transport digne per a 
vostè per un preu més raonable? 
¿Alguns van viure per sobre de les 
seves possibilitats? Potser altres 
vam estudiar per sobre de les nos-
tres possibilitats i fins i tot pot ser 
que alguns treballadors estiguin ja 
farts de treballar per sobre de les se-
ves necessitats i cobrar per sota 

d’aquestes. Aquí som molts valen-
cians: gent que ha estudiat molt, 
com la meva companya (enginye-
ra i infermera) i jo ((arquitecte i 
màster), que hem hagut d’abando-
nar la nostra terra per començar 
de zero, servint cafès. També n’hi 
ha d’altres que tenien un ofici pe-
rò han hagut d’emigrar per poder 
treballar del seu ofici o perquè els 
seus fills passaven fam.

Marc ruiz
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les factures de l’alcaldessa de valència

Beneficis per a 
les constructores

H i ha un principi en econo-
mia que afirma que les in-
versions en infraestructu-

res afavoreixen el creixement i des-
envolupament harmònic d’un país. 
Anivellen la renda i la capacitat pro-
ductiva de les diferents regions i fan 
un país més just a l’oferir als ciuta-
dans les mateixes oportunitats de 
sortida. Així és, excepte a Espanya. 
Aquí, malgrat haver-nos gastat tot 
el que teníem i més en AVE, autopis-
tes, autovies i aeroports, segueix ha-
vent-hi diferències abismals entre 
regions. Els únics beneficiats en to-
tes aquestes obres han sigut les 
constructores.

valentí camprubí
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En el cercle de 
la impotència

M oltíssims estudiants neces-
sitem treballar per poder 
pagar les nostres despeses 

acadèmiques. A l’entrar en el món 
laboral ens trobem amb una situa-
ció contradictòria, i és que, en el mo-
ment en què et disposes a buscar fei-
na, et diuen que per accedir-hi neces-
sites experiència. Per un costat, si no 
em donen l’oportunitat de treballar, 
no tindré mai experiència; per l’al-
tre, necessito treballar per poder pa-
gar-me la carrera que en el futur em 
donarà experiència. I així un gran 
nombre d’estudiants com jo vivim 
immersos en un constant cercle 
d’impotència. 
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Saber el que 
mengem

julio Giribet

Agricultor.
Almacelles

L’ insecticida Bt i l’herbici-
da glifosat del blat de mo-
ro i de la soja transgènics 

amb què s’alimenta el bestiar no fi-
guren a les etiquetes de la carn, els 
lactis o els ous, però alguns estudis 
ja els han detectat a la sang i a l’ori-
na de malalts crònics, embarassa-
des i nadons. Els agricultors veiem 
que aquests verins destrueixen la 
fauna i la flora, la fertilitat del 
camp, la qualitat i el valor de les co-
llites i la nostra salut. Sanitat hau-
ria de fer etiquetar el Bt i el glifosat 
dels aliments, perquè d’aquesta 
manera el consumidor sàpiga el 
que menja.

salut

Ediciones Primera Plana SA, editora del diari EL PERIÓDICO
DE CATALUNYA, s'oposa expressament a la reproducció comer-
cial dels continguts d'aquest diari, en la modalitat de revistes o re-
copilacions de premsa (press-clipping), sense comptar amb l'au-
torització escrita de la seva editora, als efectes del que estableix
l'article 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

ciclistes 

Lloc per a tots

José Luis García 
Barcelona

Fa uns dies, anava amb la meva moto 
de gran cilindrada per les costes de 
Garraf a 40 quilòmetres per hora, a 
causa del trànsit dens en els dos sen-
tits. Al sortir d’un revolt sense visibi-
litat, em vaig trobar als dos costats 
de la calçada amb dos grups de ciclis-
tes ocupant els dos sentits de la mar-
xa, i un vehicle que va voler avançar-
los va envair el meu carril, cosa que 
em va obligar a tocar el fre davanter 
i clavar la moto. Com que la situació 
de la via obligava a circular amb pre-
caució i lentament, tot va quedar en 
un ensurt. Prego a qui correspongui 
que hi faci alguna cosa, ja que no és 
un fet aïllat:  si els ciclistes circules-
sin sense ocupar tota la calçada, els 
vehicles podrien avançar deixant el 
metre i mig obligatori sense envair 
el carril contrari. No censuro aquest 
col·lectiu (sóc usuari de la bici), però 
crec que, malgrat el poc espai, tots hi 
tenim cabuda. 

icaM

¿Jutges o metges?

Alberto Álvarez
Barcelona

L’Institut Català d’Avaluacions Mè-
diques (ICAM) em va citar perquè es-
tic de baixa des del novembre pas-
sat: pateixo dues hèrnies discals a 
la columna cervical. Vaig ser atès 
per una doctora i vaig tenir la sen-
sació de ser jutjat més que no pas 
avaluat:  més que interessar-se pel 
meu estat de salut o les meves con-
dicions laborals, em va fer pregun-
tes com «¿penses reincorporar-te al-
gun dia?» o «¿hi estàs bé a casa teva, 
de repòs i relaxat?». Sóc amputat: 
vaig perdre la cama esquerra als 11 
anys. Ara en tinc 50 i en fa uns 25 
que treballo. Poques vegades he es-
tat de baixa laboral, i quan hi he es-
tat ha sigut per causa justificada. 
Aquesta institució hauria de cen-
trar-se a avaluar i determinar si el 
desenvolupament d’una feina pot 
haver influït en les lesions, no pres-
suposar que ets un caradura.

iMpostos

Revolució fiscal

José Luis Blanco 
Salamanca

Ara que els partits polítics comen-
cen a oferir rebaixes fiscals per atrau-
re el vot fàcil, tots hem de recordar 
que la pressió fiscal a Espanya és in-
ferior a la dels països que funcionen 
més bé. Al seu torn, Espanya és un 
dels països on pitjor i més injusta-

ment estan repartides les càrregues 
fiscals. Necessitem una revolució fis-
cal. Demanem un sistema fiscal que 
compleixi els compromisos interna-
cionals i constitucionals, just i trans-
parent.  Podríem començar per eli-
minar tots els impostos, taxes i gabe-
lles i deixar-ne tan sols tres: pel que 
guanyem, IRPF i Societats; pel que 
tenim, Patrimoni,  i pel que gastem, 
IVA. Els dos primers serien progres-
sius i el segon un tipus únic a canvi 
d’oferir una renda bàsica de ciutada-
nia de 650 euros a través de compte 
fiscalitzat per als pagaments consti-
tucionals. I menys demagògia. 

arts escèniQues

Titulació oficial

Antonio Gómez 
President de l’Associació Catalana d’Es-
coles de Teatre. Barcelona

Fa uns dies, una escola de teatre de 
Barcelona va ser notícia per les pro-
testes dels seus alumnes, que s’havi-
en trobat el centre tancat a meitat de 
curs. Episodis com aquest són molt 
puntuals, però lamentem qualsevol 
mala praxi que perjudiqui estudi-
ants i professors d’arts escèniques. 
Quan l’Associació Catalana d’Es-
coles de Teatre (ACET) va néixer, el 
1999, un dels principals objectius 
era funcionar com un segell de qua-
litat i garantia de formació per a fu-
turs actors. I podem dir, orgullosos, 
que així ha sigut. Després d’anys de 
reivindicació, en qüestió de setma-
nes, el DOGC farà oficial la titulació 
del cicle formatiu de Grau Superi-
or en Tècniques d’Actuació teatral. 
Assolit aquest objectiu, l’ACET, que 
fins ara només tenia com a membres 
centres que impartien estudis pro-
fessionals de teatre, convida totes les 
escoles de teatre de Catalunya, peti-
tes o grans, a sumar-se al projecte i 
valoritzar la immensa feina feta.

literatura

Gràcies, Ollé

Álvaro Albericio 
Barcelona

El dia de Sant Jordi vaig tenir l’opor-
tunitat de saludar Joan Ollé i donar-
li les gràcies pels moments mera-
vellosos que em van fer passar ell i 
l’enyorat Joan Barril amb el progra-
ma de televisió L’illa del tresor. Tam-
bé el vaig felicitar per la valentia de 
posar en escena al teatre Goya La 
plaça del Diamant en castellà i amb 
la Colometa interpretada per Lo-
lita Flores. Però tinc la necessitat 
de fer pública la meva felicitació a 
Ollé pel seu article Tres poetes, publi-
cat en aquest diari el 25 d’abril, que 
ens recorda d’on venim, qui som i 
de què patim. Esperaré amb ansi-
etat l’estrena de l’obra teatral que 
ha escrit sobre els grans poetes del 
segle XX. 

Consell de Cent,
425-427,
Barcelona 08009.

cartalector@elperiodico.com
entretots.elperiodico.cat
       @EPentretots

DIMARTS
10 5 DE MAIG DEL 2015


