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COMARQUES

M’AGRADARIA TENIR EL CIVISME
DELS JAPONESOS
L’articulista contrasta el comportament dels ciutadans del Japó afectats pel terratrèmol
i el tusnami amb actituds com la d’uns joves imprudents atrapats a la Muga
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a nació japonesa ho
està passant molt
malament. A la destrucció que va portarhi el tsunami se li suma ara mateix el perill nuclear. La mediocre
Europa Occidental –de la qual
formen part, no fos cas que ens
n’oblidem– ha abandonat Líbia a
la sort d’un dictador, ha esbandit
la mortaldat que el terratrèmol
submarí repartí a tort i a dret i ha
focalitzat la seva mirada en les
centrals atòmiques, prenent mesures al dictat dels telenotícies.
Això només passa quan un s’endinsa en el camí del no-retorn; és
a dir, quan s’integra plenament
en la decadència dels pobles i de
llurs civilitzacions. Com succeí
amb l’imperi romà, vaja!, i com
ara mateix succeeix a la nostra
Europa.

L

De la desgràcia caiguda sobre
el Japó, una fotograﬁa se m’ha
quedat a la retina. És aquella d’una cabina telefònica, segurament
l’única en funcionament en un
extens radi, que es trobava
acompanyada d’uns centenars
de ciutadans fent cua de manera
exponencialment civilitzada. Ordenadament, en silenci i amb
més paciència que en Job, el de
la Bíblia. Un país així no mereix
morir mai. Un país així se’n sortirà. Un país així, exclosos els maldecaps que ha passat i està passant, és el que m’agradaria tenir.
Contraposo a aquesta fotograﬁa la informació que Diari de Girona ens va oferir a la seva pàgina noble, la 3, aquest dimarts
passat. Feia referència al cas de
l’esquiador de Masella atrapat
per una allau i al cas dels joves
atrapats per una crescuda de la
Muga. Ambdós són conseqüència d’imprudències o de negligències i, més enllà, ﬁlls d’una
cultura social poc donada als
deures i massa orientada cap als
drets. Una societat, la nostra, que
quan veu els successos japonesos només pensa que mai li toqui
a ella patir la potencial perillositat de les centrals nuclears. Una

societat incapaç de tancar el mòbil en el gimnàs i molt capaç de
mantenir converses de negocis
en plena projecció d’una pel·lícula en cinema públic. Una societat profundament mal educada. Una societat que, per incívica, necessita que el seu Parlament legisli punitivament la imprudència, els costos econòmics
de la qual és pagada pels contribuents i no pas per aquell que ha
deshonrat el civisme.
A Masella, un diumenge assolellat, un esquiador se salta frívolament tots els rètols que desaconsellaven practicar l’esport
alpí en un determinat indret.
L’esquiador, que se’n foté de tot i
de tots, restà atrapat per una
allau, més que anunciat. Sonà
l’alarma i trenta-cinc bombers de
la Generalitat, deu vehicles i dos
helicòpters varen sortir a rescatar-lo. Quant a la Muga, un riu
que té fama d’esplaiar-se del tot
quan plou força, empresonà
quatre nois que, després d’una
llarga nit de festa, utilitzaren indegudament una passera barrada amb tanques precisament pel
perill existent, amb l’objectiu de
saltar-se un control d’alcoholèmia dels que habitualment prac-

Els sindicats avisen de mobilitzacions
si continuen les retallades en educació
 Reclamen a Ensenyament

que restitueixi als centres
els diners que els ha retallat i
recuperi i ampliï les plantilles

Ustec·STEs, CCOO, Aspepc-SPS
i FETE-UGT demanen
una reunió urgent amb
la consellera Irene Rigau
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professionals de l’educació. Aquestes són les prioritats que plantegen
al Departament, a més d’exigir
una reunió urgent a la consellera
Irene Rigau i advertir que promouran mobilitzacions si la situació no canvia.
Els sindicats han fet un front
comú per expressar el seu rebuig
a les retallades pressupostàries
que afecten l’educació i acusar la
Conselleria de dur a terme políti-

Els sindicats educatius majoritaris (Ustec·STEs, CCOO, AspepcSPS i FETE-UGT) reclamen al Departament d’Ensenyament que
restitueixi als centres els diners que
els ha retallat, que posi en marxa
un pla per recuperar el que s’ha
anat perdent durant els últims
anys, que recuperi i ampliï les
plantilles i que restableixi les condicions laborals i salarials dels

ques contràries a l’objectiu que es
va ﬁxar la consellera quan va prendre possessió del càrrec: reduir el
fracàs escolar.
En la seva opinió, Irene Rigau
està seguint la mateixa línia de «retallades constants» que –des del
seu punt de vista– el Departament d’Ensenyament ha vingut realitzant els últims anys i, a més de
denunciar aquest fet, alerten que
les reduccions pressupostàres efectuades per la nova Conselleria
perjudiquen la qualitat de l’atenció a l’alumnat, els centres públics, els seus professionals i els serveis educatius.
Ustec·STEs, CCOO, Aspepc-SPS
i FETE-UGT repassen les diferents

CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES CASANOVA, S.A.
CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL
ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

El CCE MONTESSORI PALAU té el plaer de convidar-vos
a la reunió informativa sobre el PROJECTE DE 1r CICLE
D’EDUCACIÓ INFANTIL.

“Els anys fonamentals per a la construcció de l'ésser humà:
el cicle de 0 a 3 anys”
Dimarts 22 de març de 2011
a 2/4 de 10 del vespre
a les instal·lacions de l’Escola
Preguem confirmeu la vostra assistència trucant al telèfon de l’Escola
972 41 76 76
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Per la present, es convoca a tots els accionistes a la
Junta General Ordinària i Extraordinària d'aquesta societat, la qual se celebrarà al domicili social, al Polígon Industrial Casa Nova, Carrer Olot, 2 d'Aiguaviva
(17181), el dia 20 d'abril de 2011 a les 13 hores i amb
el següent:
ORDRE DEL DIA:
Primer.- Examen i aprovació, si s'escau, del balanç,
dels comptes anuals, de la distribució de resultats,
així com de la gestió de l'òrgan d'administració de
l'entitat, corresponent a l'exercici 2010.
Segon.- Cessament i nomenament de càrrecs.
Tercer.- Precs i preguntes.
Es fa constar expressament el dret que tenen tots el
socis de sol·licitar i disposar, per a la seva informació, de totes les dades referents als comptes anuals
de l'exercici 2010.
Aiguaviva, 17 de març de 2011
Signat, administrador

tiquen els Mossos d’Esquadra, i
que per salvar-se necessitaren
uns agents del Cos de Bombers i
cinc vehicles. Els dos rescats es
valoren en 19.567 euros, que de
moment van a càrrec dels minsos pressupostos del Govern de
Catalunya.
Pel que sembla, el Departament d’Interior pensa aplicarlos, a un i als altres, les taxes
aprovades en temps del tripartit
per a casos que, com aquests
dos, produeixen despesa pública
a partir de bretolades. Em semblà molt bé, aleshores, que el govern del PSC-ERC-ICV impulsés
aquesta normativa i em semblarà d’allò més bé que el govern de
CiU l’apliqui amb rotunditat. Els
operatius de rescat són cosa de
països econòmicament avançats,
però paradoxalment en regressió
des del vessant del comportament cívic. És el cas de Catalunya: La inconsciència ha substituït a la responsabilitat i aleshores els poders públics han de vetllar perquè el cost de les imprudències i les negligències ﬂagrants vagin a càrrec d’aquells
que les cometen. És una veritable llàstima que el Parlament
hagi de suplir la mancança d’un
mínim d’educació en la responsabilitat que a casa s’hauria d’haver donat. Jo, de gran, vull ser japonès i rellegir el llibre d’en Josep Maria Gironella, El Japón y
su duende, que vaig llegir l’any
1964, quan la seva primera edició, publicat per Planeta. Profètic, en Gironella.

Sis entitats
incorporen 126
persones amb
discapacitat al
mercat laboral

retallades aplicades ﬁns ara i comencen denunciant la supressió
de centenars de professionals de
les plantilles, tant dels centres
com dels serveis educatius, i critiquen que aquesta mesura s’hagi
dut a terme malgrat l’increment
del nombre d’alumnes.
Continuen recordant la reducció d’entre un 20 i un 35% de les
dotacions pressupostàries del Govern destinades a pagar el manteniment dels centres, «que s’afegeixen a les anteriors i superen el
42% acumulat en els últims 3 anys»
i «comprometen el funcionament
normal dels centres» –avisen.
També aﬁrmen que s’està acomiadant molt de personal interí i
temporal, es fan trasllats forçosos
i no es cobreixen totes les substitucions de baixes degues a malaltia o altres circumstàncies del personal laboral i d’administració i serveis.

El llistat de greuges dels sindicats continua amb la reducció de
places que es convocaran en les
properes oposicions, cosa que
nega a «milers d’interins i substituts la possibilitat d’accedir a un
lloc de treball estable».
Relacionat amb les condicions
salarials dels professionals de la
docència, recorden les retallades
de sou que –aﬁrmen– han suposat
una pèrdua de poder adquisitiu
superior al 8,5%.
També lamenten la paralització
de les noves construccions d’escoles i instituts i, per tant, el manteniment d’un gran nombre de
barracons. A tot plegat hi afegeixen
la possibilitat de cobrar taxes als estudiants de Formació Professional
i que el conseller d’Economia ha
avisat de la possibilitat de privatitzar i externalitzar diversos serveis
complementaris a l’ensenyament
públic.
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Entitats socials especialitzades
en la inserció laboral al mercat ordinari de treball de persones amb
discapacitat o trastorn mental a Girona va incorporar l’any passat
126 persones amb discapacitat o
trastorn mental. Aquest sector
l’integren principalment sis organitzacions: la Fageda, Astrid-21,
Drissa, El Vilar, MIFAS i TRESC.
No obstant això, la suma de les
borses de treball de cadascuna
arriba a més de 1.200 persones que
esperen aconseguir feina. El
col·lectiu de persones que abracen
aquestes entitats és molt heterogeni ja que inclou persones amb
discapacitat intel·lectual, trastorn
mental, discapacitat física, auditiva i visual, i persones amb pluridiscapacitat.
Amb l’objectiu de dinamitzar les
relacions entre el sector social i el
teixit empresarial, les entitats gironines especialitzades en inserció laboral de persones amb discapacitat han organitzat pel 31 de
març l’acte de reconeixement a
l’empresa inclusiva, que per primer
cop se celebra a Girona i que arribarà a la tercera edició a Catalunya.

