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tinuem memoritzant informació per vomitar-la en un
examen. El més curiós és
que als professors i al sistema no els importa si els
alumnes realment hem entès i après alguna cosa;
l’aprovat, per a ells, és suficient per qualificar-nos amb
un número.» La carta acabava en clau d’encert: «¿Quin
és el motiu pel qual no
s’apliquen les noves metodologies a les nostres escoles?
¿Tenim por de canviar?».
Iulen Lizaso
Pensionista. Hernani
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bles, tenim el cas Dieselgate, les
emissions de vehicles contaminants causen 400.000 morts
prematures cada any i 766 mil
milions d’euros anuals. I si en
política també parlem de
nínxols «ecològics» naturals
com barris i zones obreres oblidats per l’esquerra i ara ocupats per la ultradreta, ¿quines
espècies ocuparan el nostre
nínxol i els altres éssers vius si
anem al desastre?
Toni Yus
Fucionari. Tàrrega
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Llogar a Barcelona
Lucía Martín
Regidora d’Habitatge i Rehabilitació

En resposta a la carta Defensar
el llogater particular, d’O. C., exposem que totes les mesures
empreses per aquest govern
volen defensar el dret a l’habitatge de tots els veïns de la
ciutat. I vetllem especialment
perquè les persones més vulnerables puguin tenir una vivenda digna. Les actuacions
dutes a terme en relació amb
els allotjaments turístics, sota
les directrius del PEUAT (Pla
Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics), busquen
l’equilibri entre aquest tipus
d’allotjaments i els pisos habitats pels residents a la ciutat.
Des de juliol del 2016 s’han
dictat 5.000 ordres de cessament d’activitat de pisos il·legals, dels quals més de 1.000
ja es troben ocupats per barcelonins que viuen de lloguer.
El consistori també ha negociat amb les diferents plataformes que publiquen els anuncis dels apartaments per demanar-los que retirin els pisos
sense llicència, a més d’obligar els usuaris a introduir el
número de la llicència turística corresponent. En situacions d’impagament i desnonament, l’Ajuntament ofereix
assessorament; en aquests casos es duu a terme una mediació entre llogater i arrendatari per trobar una solució.

lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan conan vulnerat els principis recollits en el Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents teadreçar al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.

