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CiUiERCestudienesmenes
conjuntesalalleid’educació
| Irene Rigau i Josep
Maria Freixanet es
reuneixen per
estudiar un acord

Lluís Bou
BARCELONA

CiU i ERC estudien presen-
tar algunes esmenes con-
juntes a la llei d’educació, a
banda dels contactes que
els dos partits tenen amb el
conseller Ernest Maragall.
En el cas dels republicans,
la relació amb el titular
d’Educació la fan com a
membres del mateix go-
vern. L’objectiu de naciona-
listes i republicans és refor-
çar alguns aspectes de la
llei com els que fan referèn-

cia a la llengua i a la catala-
nitat del model.

La convergent Irene
Rigau i el republicà Josep
Maria Freixanet s’han reu-
nit després de Reis per in-
tentar aquesta aproxima-
ció. En la trobada van cons-
tatar coincidència a
precisar més els principis
de catalanitat, en la llengua
i el currículum. I una sego-
na qüestió són els serveis
educatius i les condicions
dels concerts educatius.

CiU i ERC mantindran a
partir d’aquesta setmana
reunions periòdiques per
intentar fer pressió conjun-
ta sobre la llei. Segons
Rigau, això no impedeix
que la negociació central
CiU la mantingui amb el

conseller Maragall, que tin-
drà informació de les troba-
des. Des que va transcendir
que s’havien presentat
200.000 al·legacions al re-
dactat inicial del govern ca-
talà, Maragall va obrir con-
verses amb CiU per modifi-
car-lo amb consens, cosa
que no va ser acceptada per
ICV-EUiA.

Màxim consens
Freixanet ha precisat que,
a banda de les esmenes que
puguin redactar amb CiU,
també en poden presentar
amb els socialistes en al-
tres matèries de la nova
llei. Per als republicans,
l’objectiu és que arribi a
quedar la norma com més
consensuada millor.

La diputada de CiU Irene Rigau i el conseller d’Educació Ernest Maragall ■ JORDI GARCIA

ERC prima sobretot el
Pacte Nacional d’Educació
com a marc general, men-
tre que CiU posa l’accent
en el marc que representen
les noves competències
que fixa l’Estatut.

Rigau va apuntar ahir
en roda de premsa que

proposaran al govern que
demani una qualificació
de notable als estudiants
de batxillerat com a nota
d’accés a la carrera de ma-
gisteri, en especial a les
àrees lingüístiques. És
una idea inspirada en el
model educatiu de Finlàn-

dia, que està considerat el
millor del món. “Aquesta
mesura dignificaria molt
la professió i faria néixer
noves vocacions”, va indi-
car la diputada en roda de
premsa. Va remarcar que
és cabdal la formació dels
professors. ■

Conferència La London School of Economics Crònica

FentpedagogiaaLondres
ANTONICASTELLS·Elconsellerd’Economiaportaa lacapitalbritànica lareclamació
d’un finançament justNEGOCIACIÓ·DemanaquenoesconfonguiEspanyaambMadrid

Una Catalunya
plena, amb els
màxims recur-
sos econòmics
que preveu l’Es-
tatut, però dins
d’una Espanya
plurinacional i
diferent de l’ac-

tual. Aquest és un dels missatges
fonamentals, en clau política,
que va llançar ahir el conseller
d’Economia, Antoni Castells, en
una conferència pronunciada a
una de les seus de la London
School of Economics, al centre
de la capital britànica. La xerra-
da, promoguda per la fundació
socialista Rafael Campalans, i
d’una mica més d’una hora de
durada, constituïa, implícita-
ment, una resposta a la visió que
a primers de novembre de l’any
passat va dibuixar del país el
prestigiós setmanari The Econo-
mist, que, en un reportatge titu-
lat The party is over (La festa
s’ha acabat), arribava a afirmar
que l’Estat espanyol havia anat
“massa lluny” en el procés de
descentralització autonòmica.
Castells, però, en cap moment va
referir-se a la publicació, tot i que
sí que ho va fer el seu introductor
Lluís Foix, subdirector de La
Vanguardia i excorresponsal del
rotatiu a Londres. Foix va lamen-
tar l’absència a la sala d’un perio-
dista de la revista perquè escol-
tés la versió Castells.

La conferència va tenir dues
parts. La primera, econòmica, i la
segona, política, sense estalviar
una introducció quasi irònica.
Castells va comentar els dubtes

que havia tingut en titular-la –Un
paper de lideratge per a Catalu-
nya en una Europa que mira en-
davant– i com havia dubtat a
l’hora de definir Catalunya per tal
de no provocar cap conflicte diplo-
màtic: country (país), nation
(nació), state (Estat), region
(regió). Finalment ho va deixar
amb l’esmentat títol, per bé que al
final, en la part política, Castells es
va referir a Catalunya com a una
“vella nació”.

L’economista Castells no es va
estar de fer un diagnòstic sobre la
situació actual de crisi, abans
d’entrar en matèria política. Així,

el conseller va arribar a assegurar
que les sòlides bases industrials de
Catalunya permeten fer front a la
recessió en millors condicions que
la resta de l’Estat i que si bé ara
“comparteix la capitalitat econò-
mica amb Madrid”, “el temps mos-
trarà que nosaltres [Catalunya]
sortirem d’aquesta crisi havent re-
cuperat, sense discussió, la capita-
litat econòmica d’Espanya”.

Una realitat política
I a aquells que consideren que Es-
panya ha anat “massa lluny” en
matèria autonòmica, Castells els
va recordar que Catalunya és

també “una realitat política”, “una
vella nació orgullosa de les seves
arrels i del seu passat”, “un dels
pocs països del món on es produ-
eix el petit miracle que el bilingüis-
me sigui gairebé una realitat. I si
aquest bilingüisme no és perfecte
és perquè el català encara es troba
en inferioritat”. Pel que fa a la rela-
ció amb Espanya, ara que s’està
negociant un nou finançament,
Castells va demanar “objectivitat i
rigor” a l’Estat espanyol perquè en
la competència entre Catalunya i
Madrid “actuï amb neutralitat
[…], sense confondre Madrid amb
Espanya”. ■

L’historiador Paul Preston, Antoni Castells i Lluís Foix ahir a la London School of Economics ■ AVUI
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Carod obrirà la
delegació de Nova
York amb Maragall

El vicepresident del govern,
Josep-Lluís Carod-Rovira, in-
augurarà la setmana que ve la
delegació de la Generalitat a
Nova York acompanyat de
l’expresident de l’executiu
Pasqual Maragall i de l’expre-
sident del Parlament, Joan
Rigol, amb la intenció de
donar la màxima rellevància a
aquesta nova iniciativa a
favor de l’estratègia del go-
vern a l’hora de promoure
l’acció exterior. També havia
estat convidat l’expresident
Jordi Pujol, el qual, segons
fonts de Vicepresidència, va
excusar-se al·legant raons
d’agenda inajornables per no
fer el viatge.

Un grup de ‘skins’
intenten boicotejar
Santiago Carrillo
L’acte de presentació del
darrer llibre del veterà polí-
tic Santiago Carrillo ahir al
vespre a Sabadell va fer tor-
nar a aparèixer joves radi-
cals d’extrema dreta a la ciu-
tat. El resultat va ser de dos
detinguts i dos Mossos d’Es-
quadra contusionats. Segons
testimonis presencials, amb
la intenció de fer boicot a
l’acte, un grup de joves amb
estètica skinhead van inten-
tar irrompre a l’auditori del
Casal Pere Quart, on comen-
çava a tenir lloc la presen-
tació del llibre. De fet, al-
guns d’ells ho van aconse-
guir, i amb crits de “Viva
España”, van introduir a
l’edifici municipal una ban-
dera espanyola amb l’escut
preconstitucional.
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