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Editorial 
La generositat és una virtut rara, i és rara 
perquè, d’entre tots els valors i misèries 
que fan que siguem persones, és estranya 
de notar. Parlem d'això. 
El Rossend Escolà celebra el centenari de 
casa seua i, per aquest motiu, obrirà a 
tothom la sala d’exposició permanent Lo 
trull. Casa seua és on era el trull de ca 
l’Engràcia. Ja veureu la porta d’aquest trull 
restaurada; és la més antiga de la casa   
—ja no fa servei de porta, però encara hi 
és. I també veient el que queda del trull us 
imaginareu com era.  
Ens interessa aquesta persona generosa 
en saviesa perquè sempre l’ha compartit 
amb qui li ha demanat. Pintor i estudiós, 
ens va obrir les portes del seu estudi tan 
aviat com ens va fer falta i, des de llavors, 
sempre. Persona àvida de saber, veu 
crítica i raonada, guia i explicador. 
Lluitador. Com es podria dir?… Qui no 
barreja la realitat de l’Església Romànica i 
el Rossend? De vegades s’ha escoltat la 
seua veu; d’altres no... 
Ara tornarà a obrir les portes de casa seua 
amb joia especial; en celebra els cent anys 
i crea un espai d’exposicions permanent, 
un museu, on potser, entre altres coses, 
podreu veure i seguir la seua trajectòria 
creativa. 
El Rossendín és una persona generosa.

Activitats 
-Festa del batre. Dia 2 d’agost a l’era del 
Poquet (calvari). Dinar popular amb 
tiquets. 
-Distribució del vídeo realitzat amb imatges 
de les festes del Segar i del Batre que vam 
celebrar els mesos de juny i juliol de 2002. 
Preu socis: 12 €; preu no socis: 15 €. 
-Xarrades a la fresca. Com l'any passat i fa 
dos anys, tornem a encetar el cicle de les 
nits a la fresca, durant el mes d’agost, a  la 
placeta de l'Església Romànica: 
     -Divendres 8 d’agost: "La Palma al 
segle XIX". Xarrada a càrrec de Pere 
Muñoz. 
     -Dimarts 12 d’agost: "Plantes remeieres 
de la Palma ". Xarrada a càrrec de Jordi 
Bartolomé i Pilar Escolà. 
     -Divendres 29 d’agost: "Consideracions 
al voltant dels recursos i les estratègies 
turístiques de la Palma d'Ebre ". Xarrada a 
càrrec de Sergi Cuadrado. 
     -Data per determinar: "Els jocs 
tradicionals de Festa Major als pobles del 
nord de la Ribera d'Ebre". Xarrada a càrrec 
de Biel Pubill. 
-Representació del Setge del castell de 
Miravet. Dies 9 i 10 d'agost. Lloc: pati del 
castell de Miravet (22 hores). Organitza: 
Associació Cultural i Teatral “La Tàpera”. 
Informació: 977407393 i 
www.ebreguia.com/elsetgedemiravet.



 
 
 

 
Un atac a l’ensenyament públic 

 
Ja tenim sobre la taula la Llei de Cal-am-idad (LOCE) i l’esborrany de decrets que la desenvolupen. 

Malgrat l’oposició general de la comunitat educativa mitjançant manifestos, declaracions i 
mobilitzacions, el PP ha tirat endavant amb el procés de desplegament. 

 
És ben clar que cal millorar la situació actual de l’ensenyament, sobretot a secundària, on s’han 

acumulat els problemes generats per una mala gestió de l’Administració i per la manca de recursos. 
Cal buscar solucions i alternatives des de posicions progressistes per a aquella franja d’alumnes, que 
solen ser els més necessitats, que no volen o no poden seguir l’ESO. Cal buscar mesures per atendre 
els alumnes nouvinguts, i cal un canvi radical de la política de concerts amb els centres privats. 

 
El PP, amb el seu model educatiu, no pretén millorar la qualitat de l’ensenyament, ni fer de 

l’educació un instrument per a la igualtat d’oportunitats. Amb l’argumentació de l’augment de fracàs 
escolar pretén un canvi de model educatiu que s’emmarca plenament dins de la ideologia neoliberal de 
la dreta, segons la qual l’Estat ha de disminuir al màxim les despeses socials i abandonar el seu paper 
de compensador de desigualtats. És una Llei que situa l’educació dins les dinàmiques de mercat, i 
complementa les altres lleis que s’estan imposant (la Llei Orgànica d’Universitats, LOU, i la Llei de 
Formació Professional, LFP), que van totes en la mateixa direcció. 

 
No només no es planteja un increment dels recursos, en un Estat que està a la cua de la Unió 

Europea, sinó que, a més, ens diuen que aquesta Llei sortirà més barata. No invertir en educació 
suposa incrementar les desigualtats ja existents. No posar més recursos implicarà que la “qualitat“ 
estarà relacionada amb el poder adquisitiu de les famílies, que els sectors de la societat més 
desfavorits des d’un punt de vista social trobaran encara més dificultats, alhora que s’incrementaran 
les diferències entre l’ensenyament públic i el privat. 

 
De fet, la ministra proposa un canvi educatiu que no va pas encaminat a augmentar la qualitat de 

l’ensenyament, sinó a privatitzar-lo i jerarquitzar-lo: la concertació del tram educatiu 3-6 anys suposarà 
una quantitat molt considerable de recursos públics cap a la privada i un clar avantatge d’aquesta 
sobre l’ensenyament públic; introduir com a “dret” la lliure elecció del centre per part dels pares i 
mares, no solament està en contra del que diu la LODE i del que diu la Constitució, sinó que amplia la 
bretxa ja existent entre la concertada (amb selecció d’alumnat) i la pública (amb els/les alumnes amb 
més dificultats); obrir la possibilitat que els centres de secundària puguin “especialitzar-se” i seleccionar 
alumnat consolidarà les desigualtats ja existents entre els centres, sobretot entre els públics (que 
hauran de fer tots els itineraris) i els privats (que podran especialitzar-se en els que més els 
convinguin); l’augment d’hores de castellà constituirà una greu agressió a l’escola catalana perquè 
posarà en situació compromesa els programes d’immersió lingüística i provocarà una greu regressió en 
el procés de normalització lingüística. Finalment, la gestió de centres que proposa el PP, amb 
direccions sota el control directe de l’Administració, juntament amb la disminució de competències del 
Consell Escolar i del Claustre, suposen un greu retrocés de gestió democràtica. 

 
 

Josep Piñol Miralles 

Si voleu participar-hi posant Reble ens podeu fer arribar els vostres articles: 
· Posant-vos en contacte amb qualsevol membre de la junta. 
· Per correu ordinari o per correu electrònic. 
 Els articles hauran de ser en català, preferiblement en format digital,  
mecanografiats a espai senzill, lletra Arial 10 i en programa Word, 
i hauran de tindre una extensió màxima d’una pàgina. 
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es fa 
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de les 

opinions 
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en l’article. 


