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opinión
EDI TORI AL

¿Un problema 
de cantidad?

LA media de actos incívicos registrados en 
Terrassa se sitúa por debajo de la media ca
talana. El Ayuntamiento contabilizó en 2012 
1.147, más de tres al día, que dieron lugar a 

580 expedientes sancionadores. El ranking de gam
berradas lo encabeza la quema de contenedores. 
Hubo que reparar o reponer 265, lo que supuso una 
inversión de 53 m il euros. También son destacables 
los daños al sistema de alumbrado público, que 
obligaron a destinar 12.400 euros a reparaciones; 
o la quema de 42 papeleras, en cuya substitución 
hubo que invertir otros dos mil euros más.
La relación no es exhaustiva, ni lo pretende. Habría 
que añadir pintadas en las paredes, daños a m obi
liario urbano como bancos y juegos infantiles; des
trozos en parterres y jardines y un no poco exten
so etcétera.
No obstante, las cifras siguen señalando que esta
dísticamente Terrassa no es una ciudad incívica, ni 
insegura. Otra cosa puede ser la percepción del ciu
dadano, aunque esa percepción no se sustente en 
datos numéricos comparados con ciudades de una 
estructura y población similar.
Pero el incivismo no es en realidad un problema de 
cantidad estrictamente. Denota una falta extrema 
de respeto por el bien común y  público, por los es
pacios de convivencia ciudadana e implican inver
siones de recursos públicos que tienen por único 
objetivo reparar lo que se ha destrozado por el sim
ple placer de hacerlo.
El hecho de que se queme un contenedor casi cada 
día es el ejemplo más evidente de ese incivismo 
ciudadano, comparable -aunque no equiparable- 
con el que ponen de manifiesto los que lo obser
van sin denunciarlo, como si no fuera con ellos.

Responsabilidad

EN política existen dos responsabilidades 
básicas: las que otorgan los miembros de 
un partido a sus dirigentes y las que los ciu
dadanos "delegan” en sus representantes 

en los órganos de gobierno, especialmente en los 
ámbitos del ejecutivo y del legislativo. En cualquier 
caso, esa responsabilidad se otorga desde las bases 
hacia las cúpulas en cualquier sistema democráti
co, y  tiene que ejercerse bajo esa premisa. Fuera de 
ese ámbito que la responsabilidad que todo ciuda
dano tiene en función de sus valores y de cumpli
miento de las leyes.
En ese marco resulta difícil entender de dónde pro
viene la responsabilidad a la que aludía José María 
Aznar cuando ante la pregunta de si había valora
do la posibilidad de volver al escenario político afir
mó que él nunca eludía sus responsabilidades. Que 
se sepa, hasta ahora nadie le ha otorgado la respon
sabilidad de volver, ni en su partido, ni en unas 
elecciones. Aunque en su entrevista en prime time 
del pasado martes evidenció que se sentía llama
do a recuperar protagonismo para que las cosas se 
hagan como se tienen que hacer.

Regalar somriures
JOSEP RUY

H AVIA de trobar la manera 
de passar una tarda de 
circ al Raluy. De veure i 
gaudir amb el seu darrer 
espectacle. Em calia apar

car el sempitern debat/neguit entre les 
coses urgents i les importants. Sortosa
m ent h i ha un altre grup. Són les que 
pertanyen al capítol del que en podrí
em d ir autèntiques, senzillament, úni
ques i emotives. El circ, el cinema... en 
poden ser alguns exemples. No h i ha 
dubte que la gent del Raluy ofereix m olt 
més que entreteniment i espectacle. Es 
tracta de compartir una estona amb ac
tuacions de categoria en el marc d’una 
elegància que s’ha anat perdent entre 
les poques pistes que resten en actiu. El 
món del circ ha anat minvant en projec
ció, qualitat i seguidors. H i ha moltes ra
ons que ho expliquen, però algunes són 
responsabilitat directa dels seus empre
saris. S'han fet abusos que ara es paguen 
m olt cars. La gent que ha visita t el Ra
luy, en aquests dies de la seva estada a 
Terrassa, ben segur que comparteix 
l ’op in ió  sobre el seu estil i b rillan tor. 
Costa m olt de trobar alguna altra pro
posta, almenys en el nostre te rrito ri (us 
recomano Berlin), on es com bini l'a rt

amb la història i l'espectacle sublim. Les 
cares de petits i grans parlen per si ma
teixes en deixar aquell fantàstic món 
d’artistes i carruatges. En sortir, els ar
tistes saluden el públic i els h i donen les 
gràcies per la visita. És una tradició en 
aquesta família. Els que h i van per p ri
mera vegada resten sorpresos. És la 
marca de la casa. M ’apropo a Lluís Ra
luy i li faig arribar el meu condol per la 
m ort de la seva mare, ara fa un parell de 
mesos. Em comenta que ja  era m olt 
gran i no deixa de regalar-me un som
riure de gratitud. És el somriure sincer 
d’un home de circ, d’un magnífic pallas
so i també d’un home hum il i savi, un 
gran expert en el món de les matemàti
ques.

Estic a casa i repasso la funció d'ahir a 
la tarda amb alguns números d’una 
gran/extrema dificultat, dignes dels m i
llors circs del món. En aquest m atí de 
diumenge fullejo la premsa i m’assaben
to de la m ort d ’en Joan Montanyès, 
■’M on ti’’. No m ’ho puc creure. Era fill 
d'un gran home de teatre com era Josep
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Montanyès, i fou el creador de la com
panyia Monti&Cia, prou coneguda en 
el món de l’espectacle de finals dels no
ranta. Fou guanyador d’un premi Max 
de circ. Penso que no pot ser que ens 
deixi una persona amb 48 anys i amb un 
ofici tan necessari i tan generós. No hi 
ha dret! Els qui regalen felicitat i alegria 
no haurien de m orir mai. M onti ens ha
via regalat molts somriures com els que 
ofereix en Uuïset Raluy i tota la seva fa
mília. Somriures oberts i sincers com els 
que desprèn en Jaume Mateu, Tortell 
Poltrona. Allò que ens regalen només ho 
podem tom ar amb una immensa grati
tud. No anem sobrats d’aquest tipus de 
gent n i d'aquesta in fin ita  amabilitat. Els 
anem a veure al circ 0  al teatre però són 
ells els que visiten el nostre cor i ens 
conviden a somniar i veure la cara ama
ble de les coses. Ens fan veure la realitat 
des d’una altra perspectiva. Ens ajuden 
a perdre per una estona el sentit hostil 
que ens envolta. M onti sempre estava 
content encara que la processó anés per 
dins i els comptes tinguessin massa so
v in t el color vermell. Fou el prim er d i
rector del recuperat circ Price de Madrid 
i això ens omplenava d ’orgull en tenir 
un artista català al capdavant d ’un pro
jecte h istòric i ambiciós que malaura
dament no ha donat els resultats espe
rats. En to t h i posava el cor i les ganes 
de riure. Un homenatge es fa del tot im 
prescindible. Per començar la seva in 
separable trilogia: salut, circ i pallassos.

Els nens tutelats i l’escola
T O N I R U B IO

N nen 0  nena quan arriba 
a l ’escola hauria de ser 
únic en el seu procés edu
catiu. Cada infant és espe
cial i irrepetible i ha seguit 

un procés i un tipus de vivències durant 
el seu creixement que justificaran, en la 
majoria dels casos, en quin moment es 
troben, tant en l’aspecte emocional com 
de coneixements i vivències.

El nostre sistema educatiu, per desgrà
cia, ha sigut un pèndol en moviment 
sense cap mena de direcció lògica i a 
mercè del sistema polític, sempre lluny 
de la realitat de cada infant. Ha imperat 
l ’estructura rígida per damunt de la fle
xibilitat, la imposició per sobre de la co
herència, l ’obligatorietat d ’un mètode 
per damunt del coneixement natural i 
adaptat a cada infant. En resum, ha im 
perat el model d’escola transmissora o 
tradicional i s’ha evitat la potencialitat de 
l'escola constructiva.

A més de la situació especial de cada 
infant, n'hi ha un grup que, desgraciada
ment, ha hagut de patir una infància 
m olt complicada per la seva situació fa
m iliar. Hi ha molts casos de maltracta
ments tant físics com psicològics; 
d'abandonament i de desestructuració 
del nucli familiar. Infants que han hagut 
de ser tutelats per l’Administració per as
segurar el seu benestar. Són nens que 
han hagut de deixar el seu entom, el seu 
espai i la seva família. Infants que s’han 
d’adaptar a una nova situació, a nous 
llocs i a noves persones. Se senten inse
gurs i sols en el seu procés i en la seva 
pèrdua

I és en aquest nou camí que tots els 
educadors i agents socials tenim  un pa
per m olt important. Hem d’acompanyar 
i hem d’ajudar a reconstruir, i l ’escola for
ma part important i activa de tot aquest 
procés.

Hauríem de ser capaços de promoure 
un debat creatiu i entenedor entre els d i
ferents col·lectius implicats, treballant 
concretament tots aquells temes que 
afecten directament el correcte desen
volupament dels nostres nens a l’escola 
i que podrien ser els següents:

1. Buscar eines de treball conjuntes en
tre les diferents institucions educatives 
implicades en l’escolarització de l'infant.

2. Elaborar un protocol que capaciti 
per a una resposta ràpida i efectiva da
vant de situacions concretes tenint en 
compte la situació individual de cada 
nen.

3. Facilitar un intercanvi d’informació 
entre professorat i educadors, des de la 
confidencialitat que ajudi els dos col·lec
tius a treballar d’una manera més efici
ent i propera.

4. Donar resposta al nen 0  nena des de 
la coherència professional compartida.

5. Crear un espai de debat que posi so
bre la taula les d ificultats existents 
en l ’actualitat i m irar de buscar-hi solu
cions.

Però, sobretot, hauríem d’estar conven
çuts que aquests infants són potencials 
ostatges de les seves emocions i de les se
ves vivències. Els hem d'alliberar des de 
la comprensió i l ’entesa, fent un treball 
d’inclusió i acceptació dins el grup.

★ L’autor és educador social 
i pertany a l’Àmbit Maria Corral 
d’ investigació i difusió
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