
tinc 24 alumnes a classe que
no m’entenen i algú pretén que
els ensenyi a llegir, ser ciuta-
dans, escriure, pensar, parlar...
però també sé que estic sol
amb el grup. Que si tinc pro-
blemes ningú m’ajudarà per-
què no hi ha diners i no tinc
material. També sé que cada
cop que canvia el govern hi ha
una nova llei i la culpa sempre
és dels mestres que treballem
poc i cobrem massa.

Hem sortit al carrer estu-
diants, mestres, professors i
alumnes per dir prou. Aquesta
llei ens canviarà moltes coses,
als mestres. Però també als
alumnes, els vostres fills. Al
cap i a la fi, els professionals
de l’educació anem a treballar
amb nens i ho fem amb il·lusió
i amb un somriure. Perquè són
el futur. Un futur que, plantejat
com ho planteja la LEC, és
molt negre. Crec que si els
mitjans de comunicació ens
haguessin donat el seu suport
des del febrer, aquesta llei
s’hauria retirat. Per això, de-
mano a la societat en general i
als mitjans de comunicació en
concret que es llegeixin la
LEC i s’hi fomenti el diàleg,
perquè aquesta llei ens afecta-
rà a tots. Perquè no oblidem
que l’educació és cosa de tots:
mestres, alumnes, famílies i
societat. / ALBERT LOZANO. Bar-

berà del Vallès (Vallès Occidental).

Sobre la crisi i les
iniciatives polítiques
● Anglès, un municipi de la
Selva que en altre temps havia
estat molt ric en indústries, co-
merç, esplais..., amb el pas del
temps ha anat contemplant ben

astorat com tot aquell capital,
que va donar feina a una gran
munió de persones durant dè-
cades, ha quedat en un estat de
precarietat. La situació ha es-
devingut força delicada i, al-
menys en part, els gestors polí-
tics també ens n’hem de fer
responsables, pel fet que no
hem tingut prou visió de futur
i, a hores d’ara, no som capa-
ços de donar respostes convin-
cents als ciutadans que més
pateixen la crisi per manca de
feina. L’agrupació d’electors
Per Anglès Units (PAU), vista
la situació actual, presentà una
moció al ple de l’Ajuntament,
que fou aprovada per unanimi-
tat, on dèiem que caldria la to-
tal implicació de totes les ad-

ministracions –Generalitat, Di-
putació, Consell Comarcal i
Ajuntament–. En aquests mo-
ments, sembla com si no sinto-
nitzéssim la mateixa emissora.
En una situació com la que vi-
vim, tots els que estem en càr-
recs polítics, sigui al nivell que
sigui, hem de tenir ben clar
que els ciutadans han de ser la
prioritat bàsica i deixar de ban-
da les picabaralles per tal
d’anar tots a l’una i així acon-
seguir, al més aviat possible,
sortir d’aquesta forta crisi a
tots nivells a la qual encara no
veiem el final. No hem de
«jaure a la palla» i trobar solu-
cions enginyoses.

PAU, en diferents plens, ens
hem ofert per treballar i tirar

endavant la situació actual per
tal de poder remuntar el vol
d’una vegada per totes. / PERE

ESPINET, Portaveu del grup municipal

PAU. Anglès (Selva).

Jo poso la X
● He llegit la carta d’Amparo
García del dia 6 de novembre
titulada «La magnificència de
l’Església». La senyora Ampa-
ro García s’escandalitza per-
què el Vaticà permet una des-
pesa de 100.000 euros per ce-
lebrar l’aniversari del germà
del Papa, perquè la massa co-
ral de la capella Sixtina canti
en el seu honor, encara que diu
que ho pagaran amb el que tre-
guin de la venda de CD i

DVD. Però després també par-
la de la labor que Càritas fa
amb els necessitats, dels mis-
sioners i missioneres que re-
partits per tot el món fan una
gran tasca a favor dels pobres.
Tot això també és Església.
Quant a dir que el Papa menja
opíparament, ¿ja ho sap el que
menja?

Crec que aquesta carta (a
part de dir com menja el Papa)
està molt bé, però amb el títol
equivocat. Podria haver escrit
«La magnificència del Vati-
cà», perquè l’Església també la
formen totes aquestes persones
exemplars que la Sra. García
anomena. / CONCEPCIÓ PUIG. Ter-

rassa (Vallès Occidental).

Desplegament dels
Mossos i comissaria
● Benvinguts els Mossos
d’Esquadra a les nostres co-
marques i la nostra ciutat. Es-
perem la vostra arribada des de
fa molts anys. Per fi hi són,
aquí i a tot arreu de Catalunya.
Penso que Tarragona tindrà
per fi una presència policial
important entre els mossos i
els 100 nous guàrdies urbans
més. Tan sols enfosqueix el
quadre i podem lamentar que
els Mossos no tinguin una co-
missaria digna per executar la
seva feina, una herència del
antic govern local de CiU, in-
capaç de fer la cessió dels ter-
renys a la Generalitat per cons-
truir la comissaria. No parlem
més del passat. Ara toca anar
endavant i ens podem felicitar
que el govern local i el del país
hagin agafat les regnes per re-
forçar la seguretat ciutadana.
/ ERIC BENNMANN. Tarragona.
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o és el mateix la incon-
veniència de realitzar
una cosa que la impos-
sibilitat de fer-la. No és

el mateix la inconveniència (o no)
de representar una determinada
obra de Belbel per part d’un grup
de joves adolescents d’una escola
de teatre, que expedientar la profes-
sora de l’escola perquè a l’obra hi
ha expressions malsonants i obsce-
nes. Res que no es pugui escoltar
en molts dels canals de televisió en
horaris considerats familiars.

N La història ha passat a Rojals, al
Baix Cinca. A l’escola municipal
de teatre, la professora Cecília Es-
pinosa va decidir representar amb
els seus alumnes l’obra Forasters,
de Sergi Belbel, en la qual es refle-
xiona sobre la immigració i les fa-
mílies desestructurades. En deter-
minats passatges, els personatges
diuen paraules que van incomodar
l’alumne que havia de recitar un
d’aquests fragments. El jove va
traslladar el fet a la mare, que va
decidir parlar amb el consistori.

L’alcalde del PP, en vista de la
queixa dels pares, va decidir expe-
dientar la professora i suspendre-la
temporalment de les seves funcions.

Potser l’obra de Belbel no era la
més adequada per representar per
aquests joves. Però no oblidem que
estem parlant d’una escola de teatre
i d’un reconegut dramaturg i d’una
obra ja representada. També, amb
tots els respectes pel xicot que es
podia sentir incòmode pel text,
molt sovint el que semblen paraules
escandaloses d’un noi davant els

pares, o senzillament, els adults, és
el llenguatge col·loquial dels ado-
lescents quan parlen entre ells.

Si l’obra no era la més escaient
(cal pensar que dels alumnes que
estudien en aquesta escola és més
que probable que algun d’ells acabi
sent un professional que haurà
d’adaptar-se a tota mena de regis-
tres i papers), calia parlar-ne i no
prendre una mesura tan fulgurant
que fa pensar si el que s’ha penalit-
zar és la representació de l’obra
d’un autor català i obert.

Inconveniència no vol dir impossibilitat


