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La LOMCE arriba a les aules

E

l 15 de setembre comença un nou curs
escolar. Cada temporada inclou novetats
de més o menys importància i enguany suposa l’inici de l’aplicació d’un nou sistema
educatiu, un dels més controvertits dels darrers
temps perquè no ha trobat el suport de la comuni
tat educativa i, fins i tot, ha estat recorregut per diverses comunitats autònomes com Catalunya, tot i
que sense èxit.
La implantació de la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) es farà de
forma gradual. Aquest curs 2014-2015 desapareix
l’assignatura d’educació per a la ciutadania i la religió torna com a contingut avaluable. Els continguts
de les assignatures troncals les fixa íntegrament el
Govern de l’Estat. Un altre punt important és que el
català deixi de ser matèria troncal.
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Pel que fa a l’organització educativa hi ha dos
canvis de gran calat. El primer són les noves funcions dels consells escolars, que perden la capacitat
decisòria i passen a ser només òrgans consultius. I,
el segon, que a les escoles concertades, els representants municipals perden el seu lloc.
Amb aquestes modificacions, l’educació se centralitza en detriment del sistema participatiu que en
els darrers anys ha fet que la formació de les noves
generacions sigui cosa de tots, dins el concepte de
ciutat educadora que ara es veurà afectat.
I per si això no fos poc, a Catalunya la implantació
de la LOMCE se suma a les retallades que l’educació pateix des de fa quatre anys, en els quals ha
vist reduït més d’un 20% el pressupost destinat a
la formació dels nostres joves.
Aquest curs, després de múltiples discussions,
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la Generalitat ha augmentat lleugerament la quantitat per a beques menjador i les plantilles de mestres
després de les retallades dels darrers anys. Però,
segons la Regidoria d’Educació de L’H, encara no
és suficient per cobrir les necessitats reals ni tornar
als nivells del 2010.
L’Anuari 2013 de la Fundació Bofill –entitat independent que es dedica a l’anàlisi de la societat
catalana– afirma que la inversió en educació a Catalunya, que es calcula en funció del percentatge
de despesa sobre el PIB, és més d’un 25% inferior a la mitjana europea. Les xifres al conjunt de
l’Estat també estan per sota de la UE (4,37% del
PIB a Espanya; 5,25% del PIB la mitjana europea).
Queda clar doncs que hem d’invertir més i millor si
volem una educació de qualitat i a l’abast de tota la
ciutadania.
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Machismo mata

Los catalanes:
gente legal

La veritat sobre
la sanitat pública

Exmolt
honorable

Pujol ‘ens roba’

Lamentablemente el pasado 28
de agosto la ciudad fue escenario de un nuevo crimen machista.
La ciudadanía expresó al día siguiente su repulsa y el apoyo a
los familiares de la mujer en una
concentración silenciosa, a sabiendas de que, por desgracia, el
reguero de víctimas no cesará si
no se actúa.
Ya son más de 40 las mujeres
asesinadas en lo que llevamos
de año, 14 este verano. Esto no
parece importarle al Gobierno
de Rajoy y su ministra Mato.
Disminuyen las denuncias,
aumentan las mujeres que las
retiran, disminuyen las órdenes
de protección y aumentan las
mujeres asesinadas que nunca
habían denunciado. Expertos
achacan que el terrorismo machista esté ganando terreno a
los recortes y el perfil bajo de las
políticas de violencia de género
del gobierno del PP.
Desde que el PP llegó al
Gobierno en 2011 ha recortado
un 47% en políticas de igualdad
y un 28% el dinero destinado a
prevenir la violencia contra las
mujeres. Los datos demuestran
que los programas para la prevención de la violencia machista,
el dar confianza para denunciarla
y la protección efectiva a las
mujeres que la sufren la frenan
considerablemente.
El gobierno del PP se equivocará, una vez más, si no da marcha atrás, de manera inmediata,
a los recortes en este tema.

Queremos una Cataluña fuerte,
unida y legal. Una Cataluña que
no quede descolgada de la recuperación económica por la irresponsabilidad de CiU y ERC. Lo
prioritario es la creación de empleo y no la independencia. Por
eso, desde el gobierno del PP se
han destinado 40.000 millones
de euros a pagar las deudas de la
Generalitat. Con ese dinero muchas empresas de Cataluña han
podido mantenerse y muchas familias han podido continuar trabajando.
El presupuesto anual de la
Generalitat es de 20.000 millo
nes de euros. Es decir, el gobierno de España ha aportado en
ayudas dos veces el presupuesto total de la Generalitat para
mantener a las empresas catalanas y los puestos de trabajo de
muchos catalanes.
Mientras CiU y ERC destinan nuestro dinero a fomentar
la independencia de Cataluña,
desde el gobierno del PP la
prioridad es que Cataluña vuelva
a ser motor de España. Los catalanes siempre hemos sido gente
trabajadora, responsable y legal.
Y por eso no podemos permitir
que la irresponsabilidad de CiU
y ERC nos lleve al precipicio.
Nadie puede jugar con nuestro presente y con el futuro de
nuestros hijos. Frente a la locura
proponemos sensatez, frente al
odio proponemos respeto, frente
a la incertidumbre proponemos
seguridad, desarrollo y futuro.

La sanitat és una de les principals prioritats de gestió de l’actual
Govern de la Generalitat i durant
aquests mesos d’estiu hem presenciat diverses situacions de
protesta dins d’aquest àmbit, concretament en un dels hospitals de
referència de la nostra ciutat. De
fet, hi ha hagut un intent de convertir l’Hospital de Bellvitge en
símbol de protesta, però la situació
de la sanitat pública catalana no
és ni de bon tros el que ens volen
mostrar alguns partits polítics com
ICV i PSC.
És lícit i respectable que uns
sindicats defensin els interessos
dels seus treballadors, però d’aquí
a crear un estat d’alarma social
que no existeix en la sanitat pública
és una altra cosa ben diferent. El
tancament de llits és una pràctica
habitual en la gestió de recursos
i el punt més àlgid és durant el
mes d’agost, que coincideix amb
l’època de vacances de molts professionals del centre, quan hi ha
una davallada de l’atenció sanitària
programada, però és similar a la
dels darrers anys. Actualment el
nombre de llits que hi ha a disposició dels usuaris és superior al que
hi havia anys enrere. L’any 2009
s’utilitzaven 1.695 llits i el 2013
se’n van utilitzar 1.754, increment
donat pels nous hospitals Moisès
Broggi, a Sant Joan Despí, i Sant
Boi. D’altra banda, les enquestes
mostren una valoració positiva de
la situació de la sanitat pública catalana, concretament el 88% dels
usuaris diuen estar-ne satisfets.

Aquest estiu sempre el recordarem per la confessió que ens va
fer Jordi Pujol i Soley, expresident,
exmolt honorable i expal de paller
del nacionalisme burgès de Catalunya. Seria fals i oportunista
dir que no ens ha sorprès gaire
la seva carta i tot l’allau de notícies posteriors sobre la corrupció
(presumpta) protagonitzada per
la seva família. Però molts encara recordem de quina manera es
va tancar el cas Banca Catalana, com ha recordat recentment
l’exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo.
Malauradament, res de nou.
Un cas més dels que estem
acostumats a assistir (Bárcenas,
Matas, Urdangarín, Millet, Pujol).
Corrupció a les més altes esferes de decisió política del règim:
la casa reial, els dos partits que
s’han alternat al Govern i el partit
que ha exercit el poder durant
23 anys a Catalunya i ha fet de
partit frontissa garantint la governabilitat.
El cas Pujol és la cirereta d’un
pastís podrit que convé llençar
convenientment a les escombraries. Cal que la Justícia actuï i ho
faci aviat, cal netejar la nostra societat de corruptes i corruptors.
Cal un moviment que, com un
cop fort d’aire fresc, s’endugui
la porqueria ben lluny. Cal una
gran mobilització ciutadana i
democràtica per un nou i veritable procés constituent. Perquè
podem i volem, Guanyarem.
#GuanyemLH

Hartos estamos de oír a CiU decir aquello de Espanya ens roba
y resulta que los que no paran de
robar son ellos. Por si no bastara
con tener la sede embargada y
una larga lista de cargos imputados por corrupción, ahora su
gurú y líder durante tantos años,
Jordi Pujol, nos ha demostrado lo
bien que se vive del chiringuito
nacionalista.
La fortuna del molt honorable
se cifra en más de 1.800 millones de euros, algo realmente
imposible teniendo en cuenta
su sueldo como president, pero
muy factible si se cobran comisiones del 3% –o más– en
todas las concesiones de obras
públicas de la Generalitat. Al
final resultará que todo este tin
glado del independentismo lo
han montado para tener tribunales propios y salir indemnes del
auténtico expolio al que nos están sometiendo a los catalanes.
Plataforma per Catalunya ha
sido el primer partido que se
ha presentado como acusación particular contra Jordi Pujol
(algo que muchos medios de
comunicación ocultan). Resulta
sorprendente, e incluso sospechoso, que los grandes partidos
no hayan movido ficha en todo
este tiempo y que los gobiernos
de PP o PSOE en Madrid no
supiesen nada de la fortuna de
Pujol.
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