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¿El servei militar cotitza
com si fos una feina?

El lector / l’expert

Pot efectuar la seva consulta per carta, telèfon (93.265.53.53) o a través del correu electrònic lector-experto@elperiodico.com

La pregunta
¿Creu que els
jugadors del Barça
s’entrenen
prou temps?

Crec que s’haurien d’entrenar el
temps suficient per guanyar i,
veient els resultats, és evident
que no ho fan. Em sembla indig-
nant saber que alguns gairebé no
s’entrenen, especialment tenint
en compte el que cobren. Cobren
més del que treballen.

Crec que s’entrenen poc i que és
una barbaritat el que cobren pel
que fan. El seu sou no és equipa-
rable al seu esforç, però el futbol
és un espectacle que mou masses
i passen aquestes coses. Suposo
que sempre serà així.

Rafael
Llorca

Jubilat

Jo no sóc del Barça, sóc del Valèn-
cia. Si no s’entrenen i perden,
doncs pitjor per a ells. Tots els ju-
gadors de futbol s’haurien d’en-
trenar cada dia tenint en compte
el que cobren. Si cada vegada que
perden un partit es quedessin
sense cobrar, s’entrenarien més.

He sentit que Ronaldinho s’entre-
na menys que alguns dels seus
companys i em sembla fatal. Tots
els jugadors s’haurien d’entrenar
més, perquè cobren molts diners.
Si cobressin 1.000 euros s’esforça-
rien molt més.

Clara
Alia

Estudiant

Patricia
González

Estudiant

Roger
Boira

Estudiant

13%
Sí

86%
No

Resultat a les 21.00 h d’ahir

689 vots

¿Creu que el castellà està discri-
minat a Catalunya?
Pot respondre a la pàgina
www.elperiodico.cat

Els vots a la web

La pròxima pregunta

El torn

Custòdia
sempre
compartida

Lienas
GEMMA

Les parelles joves
haurien de subscriure un
acord abans de posar-se
a tenir descendència

OFERTA CULTURAL CATALANA

Actuacions urgents
Josep M. López
Cassà de la Selva

Senyor conseller Tresserras: vostè
parla sovint que hem de modernit-
zar la nostra oferta cultural per pro-
jectar-nos a l’exterior. Doncs bé; per
exportar literatura, hem de traduir
obres de tots els gèneres actuals a al-
tres idiomes, i per exportar cine,
hem de coproduir pel.lícules més co-
mercials amb altres països. Aquestes
són dues actuacions urgents. Ara
convé que la seva voluntat política
de renovació es demostri amb mesu-
res concretes.

SEGURETAT A LA CARRETERA

Les xifres canten
Antoni Miguel
Barcelona

Agraeixo a Emilio Pérez de Rozas la
publicació de la seva opinió sobre la
seguretat viària. Ja era hora que un
periodista digués la veritat sobre
aquest tema en què tots els polítics
fan immensos exercicis de demagò-
gia. No vull que ningú condueixi per
mi. Vull que amb els meus impostos
es facin carreteres en què motoristes
i automobilistes puguem circular
amb seguretat. Ja n’hi ha prou de ba-
janades i de mesures absurdes. Les
xifres canten: cada vegada menys ve-
locitat, però cada vegada més morts.
Els polítics han de reconèixer que
van pel camí equivocat i, per tant,
han de rectificar i prendre les mesu-
res adients per solucionar el proble-
ma sense carregar els neulers als de
sempre: és a dir, als conductors.

Mesures dràstiques
Alfonso de Sola
Sant Feliu de Llobregat

A causa de l’alta mortalitat en acci-
dents de trànsit per Setmana Santa,
crec que s’haurien de prendre mesu-
res més dràstiques. Si en qualsevol
altre delicte l’autoritat competent
s’incauta els béns que han estat ne-
cessaris per a la perpetració d’a-
quest, en els delictes contra la segu-
retat del trànsit (no pas les infrac-
cions) s’hauria de procedir de la ma-
teixa manera. Delicte comès, vehicle
incautat. Aquesta mesura seria mal
vista per part d’una part de la pobla-
ció, que probablement seria el sector

acostumat a cometre delictes i sor-
tir-ne impune. Independentment
d’aquesta mesura, no cal dir que
s’han de millorar, i de manera im-
mediata, totes les infraestructures.
Igualment s’ha d’invertir el total
dels diners recaptats en concepte de
multes a dotar-se de tota mena de
mitjans, personals i materials, per-
què no es quedin tantes vides a les
nostres carreteres i hi hagi tantes
famílies destrossades.

LES MENTIDES DE L’11-M

Capaços de tot
Ramon Sampere
Barcelona

Les declaracions dels policies que
van investigar l’11-M han demostrat
que, poques hores després de
l’atemptat, la policia ja sabia que els
sospitosos d’haver comès la matança
eren els islamistes d’Al-Qaida i no
pas ETA, i així ho van fer saber a la
cúpula de l’anterior Govern. No obs-
tant, des d’aquell dia, el PP i els seus
dirigents, secundats per alguns mit-
jans, han estat intoxicant l’opinió
pública sobre la involucració d’ETA
en els atemptats. Tot això ve a de-
mostrar que el PP és capaç de tot per
tal de tornar a aconseguir el poder.
No els importa mentir, manipular
les proves, ficar zitzània i furgar en
la ferida fins a soscavar la confiança
dels ciutadans en les seves institu-
cions i el seu sistema judicial. ¿Qui
assumeix la culpa de tantes menti-
des, de tanta manipulació? Ja és ho-
ra de demanar responsabilitats als
polítics i als mitjans que inventen
històries. Si no, sempre estarem
igual. Les coses no poden continuar
així. Alguna cosa ha de començar a
canviar.

ESTACIÓ DE TREN DEGRADADA

Mala imatge
Antoni Torres
Santa Maria de Palautordera

Els nostres polítics demanen el
traspàs de Rodalies de Renfe i fan es-
ment de les demores que patim els
usuaris dia sí dia també. No obstant,
no es parla en cap moment del mal
estat de les estacions. Per exemple,
la del Passeig de Gràcia, que té un
considerable volum de viatgers dia-
ris, després d’un munt d’anys enca-
ra no té accessos per a minusvàlids
(no hi ha ascensor ni escales mecàni-
ques). Això fa que els esglaons esti-
guin trencats pels cops de les male-

tes, els cotxets, etcètera. A més a
més, durant aquests últims dies en
què ha plogut, hi havia galledes
plens d’aigua al vestíbul. En resum,
tot un espectacle lamentable per als
milers de turistes que vénen a la
nostra ciutat. No es dóna ni una bo-
na imatge ni un bon servei als usua-
ris, que paguem per tenir uns acces-
sos com Déu mana. ¿Què esperen
per arreglar-la?

UNA NIT AL TEATRE

Grans professionals
Montse Milán
Lleida

Jordi Silva desitjava al públic que
passés una bona estona amb la
història que ens va presentar durant
el mes de març al Versus Teatre. Veu-
re La millor nit de la teva vida va ser,
sens dubte, una de les millors deci-
sions que he pres en la meva vida.
He vist l’obra dues vegades i ho tor-
naria a repetir ara mateix. Silva
agraeix que, de totes les tries que
hàgim pogut fer, una sigui veure la
seva obra. Jo vull agrair-li que hagi
escrit aquest text, que li hagi donat
vida mitjançant Mercè Montalà, Jor-
di Andújar i Cristina Gàmiz, i també
que, com sempre que vaig al teatre,
m’hagi despertat l’anhel de tornar-
hi. Tenim la gran sort de poder
comptar en la nostra escena amb
autors i autores, directors i directo-
res, actrius i actors magnífics que
ens permeten viure intensament ca-
da nit que anem al teatre.

SETMANA SANTA EN UN PAÍS LAIC

Televisió religiosa
José Luis Filella
L’Hospitalet de Llobregat

Als que no hem sortit de la ciutat
aquesta Setmana Santa ens ha sor-
près l’empatx de religiositat emès en
totes les cadenes de televisió. En
temps afortunadament passats però
no oblidats, emetien El Judes i molts
passos i via crucis, però aquest any
han estat Espartac, Ben-Hur, Quo Va-
dis, la vida de Josep (en dues ver-
sions), la de Moisès, La pasión de Cris-
to de Mel Gibson, misses, i no han
ofert més passos perquè la pluja els
ho ha impedit. ¿Ha passat el mateix
en altres nacions europees també
laiques? Adormit m’he quedat fent
zàping. Només hauria faltat que ha-
guessin emès l’inefable NO-DO. Es-
panya és diferent, i les nostres televi-
sions, també.

El temps del servei militar no cotitza en l’informe de vi-
da laboral que ofereix la Tresoreria General de la Segu-
retat Social. No obstant, en aquells casos en què el
servei militar superi els nou mesos obligatoris es pot
demanar que el temps que excedeixi cotitzi a efectes
del càlcul de la pensió. Aquesta excepció només és
aplicable en aquells supòsits en què no s’arribi a 35
anys cotitzats, el mínim per obtenir el 100% de la base
reguladora.

Per aconseguir que el període excedent de nou me-

sos del servei militar computi a efectes de la pensió, s’ha
d’interposar una instància davant la Direcció General de
Personal Militar (àrea de jubilacions) del Ministeri de De-
fensa. En la instància se sol.licitarà un certificat pel còm-
put recíproc de cotitzacions que serveixi com a cotitza-
ció a la Seguretat Social.

Mireia Lorenzo
Advocada especialitzada en Dret del Treball i de la Segu-
retat Social.

L
legeixo en un diari l’empi-
pada majúscula d’un ho-
me que acaba de divorciar-
se amb el resultat de tres a
zero a favor de la contrin-

cant: ell ha perdut el domicili, bona
part del seu salari i la possibilitat
d’ocupar-se amb regularitat de la
canalla.

Em fico a la pell d’aquest paio i
visc la seva indignació com si fos
meva. D’acord que trencar la pare-
lla sempre comporta alguna pèr-
dua, però ¿tantes? ¿I totes per a ell?
L’explicació d’aquesta injustícia
consisteix en el fet que, si hi ha cria-
tures, la llei protegeix la mare: li’n
dóna la custòdia i, de retruc, el pis i
una pensió.

El que em costa d’entendre és
que les parelles joves no s’ho parlin
abans d’embolicar-se a tenir des-
cendència i subscriguin un acord
per evitar hipotètics conflictes pos-
teriors. M’imagino que ell podria
dir: «Reina, jo no pertanyo al 48%
d’espanyols que creuen que la dona
ha de deixar de treballar així que és

mare, ni al 33% que creu que ha de
demanar jornada reduïda. Tampoc
comparteixo les tesis de Sala
Martín, que justifica la desviació ne-
gativa dels salaris femenins pels pa-
pers diferents que l’home i la dona
«acorden» tenir dins de la família. I,
declaro, doncs, que m’ocuparé de
les criatures i de la casa en la matei-
xa proporció que tu, perquè la cura
de la llar ha de ser compartida. De
manera que, per posar-te alguns
exemples, sol.licitaré el permís de
paternitat perquè la teva baixa ma-
ternal sigui més curta i perjudiqui
menys la teva carrera, deixaré el
meu lloc de treball si truquen de
l’escola perquè la nena té febre, re-
cordaré que falten bolquers...». I ella
respondria: «I jo, rei, em passaré per
l’arc del triomf les crítiques del
veïnat i l’educació rebuda i no em
sentiré culpable si ho fas». I signa-
rien l’acord de CCAD: custòdia com-
partida abans i després.

Les filles i els fills hi sortirien
guanyant: podrien disfrutar d’un
pare amb temps per fer de pare i
d’una mare amb temps propi.

I així, en cas de divorci, els ho-
mes no perdrien el combat, ja que
els termes de la rendició per amb-
dues bandes haurien de respectar la
igualtat mantinguda fins al mo-
ment.H
Escriptora


