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Esperanza Aguirre,
expresidenta de la Comunidad
de Madrid:
«Se debe forzar una
investigación»
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Itxaso Atutxa, presidenta del
PNV de Vizcaya:
«Es difícil ayudar a los presos
cuando la propia ETA no se
quiere dejar ayudar»

TRES EN RAYA

¿Han convencido las
explicaciones de Rajoy
en el Parlamento sobre
el ‘caso Bárcenas’?

El gallardo

Desconfianza

Discurso al estilo Clinton

R

L

L

ajoy sabía que no saldría entero de la
cita -nadie puede engañar a todos
siempre- y por ello se resistió hasta rozar
el escándalo a asistir. Sin otro remedio, le
aconsejaron que fuese contundente en la
expresión y gallardo en la dicción, pero
fue peor: el gesto altivo no ayuda al que
ha sido pillado con las manos en el móvil, jugando al compadreo con el ahora
delincuente Bárcenas. Esta última mentira
escupida en directo y también en diferido
supondrá su ruina política, porque la gente, que soporta penando la crisis, no está
dispuesta a aguantar, además, el choteo.

●

JOSÉ MARÍA CARBONERO

a impecable comparecencia de Mariano
Rajoy en el Parlamento para hacer frente a la venganza de su extesorero topa
frontalmente con la desconfianza hacia la
clase política, acumulada durante todos estos años de feroz crisis económica, por una
parte muy considerable de la ciudadanía,
alimentada además por las diatribas de
quienes han hecho de la renuncia de Rajoy un objetivo personal. Tener que reclamar a estas alturas que la carga de la prueba corresponde a quien acusa es síntoma
del encanallamiento de una política que se
desarrolla al margen del interés nacional.
●

JOAN MARTORELL

as explicaciones que da el presidente del
Gobierno Mariano Rajoy en el Congreso no convencen a nadie, sea el tema que
sea el que saque a la palestra. En este caso,
pese a su cambio de look y sus ademanes a
lo Bill Clinton, simplemente vendió a la
concurrencia el humo que su propia piromanía política ha provocado. Rubalcaba
no estuvo al quite para avivar las llamas, y
se quemó con todo su equipo ayudado por
los ‘papeles’ en que se inspira. Él sí convenció, pero de su propia decadencia y de
la de todos sus correligionarios. Mejor para
la ciudadanía, al fin y al cabo.
●

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ MONTERO

Mestres i metges per a l’assistència primària

U

n representant
oficial ens va
presentar, el 12
de juliol, el programa «Mais médicos para
o Brasil». Amb una conferència al Col·legi de
JORGE BELLO
Metges de Barcelona,
aquest delegat del Ministeri de Salut del
Brasil va explicar-nos que aquest país vol
contractar set mil metges perquè hi facin
feines durant tres anys. No es tracta de
metges especialistes, ni tan sols de metges
d’hospital: busquen set mil metges d’assistència primària. Prou que saben que assistència primària, i educació, són la base
que fonamenta la salut i el futur de tota
una població.
El procés de contractació és fàcil i
ràpid, tota la paperassa ha estat resumida
al mínim. El sou que ofereixen, lliure
d’impostos, dobla el sou de molts metges
de primària d’Espanya. Les despeses d’habitatge i alimentació també són a càrrec
del Govern del Brasil. L’idioma no serà un
obstacle, encara que se’n demana una coneixença mínima, ni serà un obstacle la
desconeixença de la realitat sanitària brasilera, perquè hi ha previst un període
d’aprenentatge. La feina que després desenvolupi el candidat serà controlada personalment per un supervisor universitari.
Volen metges de primària que siguin

CARTAS AL
DIRECTOR
Exigim una
rectificació
Els sotasignants, professors
de l’IES Cap de Llevant de Maó,
reunits el dia 5 d’agost de
2013, volem manifestar:
1. El suport al nostre director,

capaços de desenvolupar un bon programa de medicina preventiva, i capaços de
resoldre la majoria de les situacions que
se’ls presentin. Volen contractar metges
que vulguin anar-se’n a viure i treballar
als municipis brasilers més pobres. És a
dir, és tot un repte per als qui vulguin
sentir-se més útils allà on seran més útils.
No és pas una oferta per a tothom, és clar. Els tres anys de
contracte inicial poden perllongar-se fins a tres anys
més, però el candidat no podrà fer feines a la privada, ni
en cap altre lloc que al municipi que hagi escollit d’una
llista prou llarga que compren
tota la geografia brasilera.
Tal com era d’esperar, el
programa ha despertat crítiques, fins i tot virulentes, dels
sectors mèdics del Brasil.
Diuen que no serà pas contractant metges
de fora com el país trobarà solució als
greus problemes de salut que pateix, sinó
amb més recursos sanitaris i amb una millor distribució de metges i recursos.
Però vet aquí que em sembla que es
queixen de panxa plena per tal de defendre el negoci: al Brasil hi ha 1,8 metges
per cada mil habitants, mentre que a Menorca hi ha 3,7 (a Espanya: 4-5 per cada
1000). Al Brasil hi ha força menys recur-

el reconeixement a la seva tasca
continuada en compliment de
la normativa vigent i la seva actitud democràtica, reflexiva i
tolerant envers tots els membres de la comunitat educativa.
2. Les preses de decisió en un
centre escolar no corresponen
de forma unilateral als òrgans
de govern unipersonal, entre
ells, el del director, sinó que estan sotmeses a les considera-

sos a disposició de la majoria de la població, mentre que a Espanya el recursos disponibles per a la majoria són més que acceptables.
La idea no és contractar metges de fora
per solucionar de manera defintiva la falta de metges de dins, sinó que l’objectiu
d’aquesta massiva contractació és omplir

l’espai de temps que necessiten fins que
estiguin disponibles les noves promocions de metges. En efecte, en relació al
2010, Brasil ha triplicat el nombre de places per estudiar medicina, la qual cosa ha
significat la creació de noves facultats de
medicina, que ara hi són allà on són més
necessàries.
Més encara: l’alumne que acaba els estudis de medicina tindrà l’obligació de fer
feines d’assistència primària durant dos

cions i votacions per la seva
aprovació dels òrgans de coordinació i dels òrgans col·legiats
que estableix la legislació vigent. Fem palès que el claustre
de professors/es i el Consell Escolar, aquest darrer integrat per
representants de tota la comunitat educativa (és a dir, pares,
mares, estudiants, professors,
personal no docent i l’Ajuntament) aproven o rebutgen les

anys al servei de la sanitat pública. És
comprensible per tant que hi hagi queixes, ja se sap, sempre n’hi ha, però Brasil
té un problema mèdic important i serà el
col·lectiu mèdic qui el resolgui. Trobo que
és d’una lògica inqüestionable.
També és d’una lògica inqüestionable
el fet que Brasil, un país gegentí i poderós, un país emergent, vulgui enfortir l’assistència
primària per tal d’aconseguir una població més sana,
més forta, més treballadora,
amb més futur. Salut i educació, prou que tots ho sabem, són la base de tot benestar.
Salut i educació són una
base sòlida sobre la qual es
fonamenta el benestar de la
població. Sense aquesta base, les estructures de nivell
superior seran inestables, fràgils, vulnerables, cauran a la primera ventada. El programa «Mais médicos...» és un altre
exemple per veure que és enfortint les estructures de base com s’aconsegueix un
edifici fort, resistent a les tempestes d’hivern, al capritx del polítc.
http://maismedicos.saude.gov.br
Consultes: aai@saude.gov.br
(Assessoria Internacional del Ministeri de Salut del Brasil)

propostes del director (equip
directiu). Així mateix el Consell Escolar és el màxim òrgan
decisori del centre i responsable de l’aprovació i modificació
dels projectes educatius i dels
projectes lingüístics del centre.
3. Que el centre va elaborar
un projecte de tractament integrat de llengües (TIL), en un
mínim de temps, escoltant tots
el membres que formen la co-
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munitat educativa, i, sortejant
aquells entrebancs que dins del
propi centre el director va trobar per tal d´atendre les indicacions que li havien arribat des
d´estaments superiors.
4. Que les mesures aplicades
per la Conselleria d’Educació
en contra del nostre director
són totalment injustificades i
arbitràries i, a més, demostren
la desconeixença del funcionament i de l´organització d’un
centre educatiu. Per tot això,
Continúa en la página siguiente 8

