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c a r t a s
Objectiu: fes el cim 
amb Can Jofresa
Aquest és el lema amb què, aquest 
any, l’institut dels nostres fills i fi
lles ha destinat esforços, treball i 
il·lusió en les seves Jornades de 
Centre. Novament, els pares i m a
res hem  quedat sorpresos am b la 
qualitat de les propostes prepara
des. Heu engrescat els nostres fills 
i filles amb activitats molt atracti
ves i, com sempre, des de totes les 
disciplines: cançons, un taller d’ini
ciació a l’escalada, l’escenificació i 
construcció del Gran Canó am b 
material reciclat, maquetes treba
llant les línies de relleu de la Pica 
d’Estats i cims propers, exposició 
de dibuixos muntanyencs am b di
ferents tècniques, la descripció de 
la ruta de l'exili, les interpretacions 
teatrals del mite de Sísif i "El m on
te de las ánimas”, de Gustavo Adol
fo Bécquer, la transformació d’una 
aula en un refugi de m untanya 
(amb la narració d'històries al vol
tant d’una llar de foc)... I tants al
tres tallers i racons am b experi
ments, reconeixement de paisat
ges, presentació de grans escala
dors a nivell mundial, construcció 
d 'un  telefèric com andat am b un 
mòbil...

Però el més important que han 
après (i sobre el que han pogut re
flexionar) ha estat que la vida està 
plena de reptes, que el cam í no 
sem pre és fàcil, que si es té  clar 
l’objectiu, am b motivació, esperit

de superació i, de vegades, amb el 
recolzament d’amics o familiars, es 
pot aconseguir.

"Tot està per fer i tot és possible”, 
són paraules d ’en Miquel Martí i 
Pol. Nosaltres, els pares i mares, us 
diem: gràcies, vosaltres ajudeu per
què esdevingui possible.

Ampa de l’Institut Can Jofresa

L’anul·lació de la 6a 
Duatló Ciutat de Terrassa
A causa del temporal de vent del dia

9 de desembre, la comissió organit
zadora de la prova va valorar els 
desperfectes ocasionats al recorre
gut, sent molt acotades les zones 
més afectades i que podien impli
car una major afectació per al cor
recte desenvolupament d’aquesta. 
Així doncs es va determinar que es 
posarien tots els mitjans necessaris 
perquè tingués lloc la prova. Per 
aquest motiu, dijous dia 11 de de
sembre es va mantenir una reunió 
amb el regidor d’Esports de l'Ajun- 
tament de Terrassa, a qui es va tras
lladar la planificació prevista per al 
divendres dia 12. Aquesta consistia

a com ptar am b dos professionals 
que, de forma voluntària, tallarien 
i netejarien els arbres que impedi
en el lliure moviment al llarg del re
corregut per on transcorria la pro
va. Al migdia del divendres i després 
de quatre hores tallant i netejant les 
zones principals, es va fer de nou 
tot el reconeixement del circuit de 
m anera minuciosa i es va determi
nar que no hi havia cap elem ent 
que posés en risc la seguretat dels 
participants.

Durant la tarda de divendres, 
l’Ajuntament de Terrassa es va po
sar en contacte amb el Club Nata

ció Terrassa, informant sobre la fu
tura publicació d’un ban que reco
manava no accedir als espais fores
tals de la ciutat, posant èmfasi en 
la zona est del municipi, però en 
cap cas Can Carbonell, Can Bogu- 
nyà o Can Candi, que és per on 
principalment discorria la prova. 
Aquesta recomanació, que no pro
hibició, fa que la junta directiva del 
Club Natació Terrassa valori, de for
ma unilateral i sense tenir en 
compte l’opinió dels organitzadors, 
la suspensió de la prova.

Aquesta notícia ens és trasllada
da a través del coordinador de sec
cions del club, a qui agraïm tota la 
feina que ha fet durant l'organitza
ció de la prova, però en cap cas s’ha 
produït cap trobada amb la direc
ció del club per tal de valorar la si
tuació.

Es pren aquesta decisió sense de
m anar en cap moment l'opinió de 
l’equip organitzador, i sense valo
rar sobre el terreny els riscos reals 
per als participants. Finalment no 
tenim altra opció que comunicar la 
suspensió de la prova i avisar tots 
els agents que d’una forma o altra 
estaven involucrats en l'activitat de 
diumenge.

Finalment volem agrair la com 
prensió de tots els inscrits, volun
taris i agents implicats en la realit
zació de la sisena Duatló i Cursa de 
Muntanya Ciutat de Terrassa.

Secció de triatló del Club Natació 
Terrassa
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Julio Manrique versus David Selvas

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

A C1A admet que van utilitzar 
m ètodes repugnants, aficio
nats al futbol apunyalen els se
guidors de l’equip rival, la vio

lència de gènere incrementa la seva llista ne
gra, la vergonya de l'esclavitud sexual, atemp
tats suïcides, massacres en nom d ’una reli
gió... Són algunes de les notícies que justifi
carien tom ar-se m isantrop com Timó 
d’Atenes, el personatge de William Shakes
peare. Una obra de maduresa del dramaturg 
anglosaxó que denuncia la hipocresia d 'una 
societat que es mou per valors econòmics i 
no filantròpics. Diàriament l’ésser humà dei
xa en evidència la seva naturalesa d’egoista i

irracional, ho podem comprovar amb malal
ties com la sida, l'ebola o el moviment d’és
sers hum ans entre fronteres. En un moment 
de l’obra Timó llança un discurs apocalíptic 
contra la ciutat, bressol de la civilització, i tota 
l’espècie humana. Després es retira al bosc. 
Timó monologa contra els rics i els nascuts 
en alt bressol, per maleir de nou la hum ani
ta t

Julio Manrique, sota la direcció de David 
Selvas, en el marc de la Biblioteca de Catalu
nya i sota el paraigua de la Perla 29, ha encar
nat aquest personatge denúncia d ’aquests 
temps tan negres per a la lírica. Sens dubte és 
un d’aquests espectacles teatrals que m ar
quen una temporada per excel·lència. Jo vaig 
assistir a la representació l’últim dia, sota una 
pluja apocalíptica, malgrat el temps a la sala 
no hi havia ni un seient buit, un teatre com
pletament ple és un senyal que la feina s'ha 
fet bé.

Estem davant d ’un Shakespeare filosòfic, 
aquest autor les frases del qual podrien om 
plir les lliçons sobre l’existència hum ana a la 
facultat de la moral. La història gira sobre el 
tema de l'amistat i l'abandonament, l'interès 
pel material i l'espiritual. És una obra plena 
de contrastos, on passem de la riquesa més 
extrema a la pobresa més absoluta. De la ter
ra i les escombraries a l'or i el seu poder.

Diàriament 
l’ésser humà 
deixa en 
evidència la 
seva naturalesa 
d’egoista 
i irracional

En aquests tem ps tan canviants de crisi, 
corrupció i desigualtats socials l’obra de Sha
kespeare il·lustra moltes de les reflexions que 
ens desperten les notícies amb què esmorza
rem tots els dies. Per aquesta raó sempre es 
diu dels clàssics que ho són perquè estan vius, 
més vius que mai, malgrat ser escrit el 1608 
el text reflecteix els conflictes de la societat. 
Els temps de la bona fortuna sembla que han 
arribat a la seva fi, malgrat que el president 
del Govern, Mariano Rajoy, ens digui que 
aquest Nadal seran els primers de la recupe
ració. La veritat és que, si mirem el nostre vol
tant, to t sembla indicar que, com diu Santia
go Niño Becerra, els temps en què estàvem 
satisfets de nosaltres mateixos s’han acabat i 
les nostres hores presents són amargues i fos
ques. Però no caurem en la bogeria, ni en la 
misantropía del personatge perquè com diu 
la veu popular: "Mentre hi ha vida hi ha espe
rança”.
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