Països catalans

Menor, ferida per la Guàrdia Civil

Estat neutral i escoles pluralistes

Viatjava amb dues persones en un cotxe robat

Al Fòrum Vergés, més opcions que no pas ponents sobre l'escola del futur
"Escola p ú b l i c a... què vol
dir?". Joan Triadú, de la Institució cultural del CIC; Josep
Pallach, polític i professor a
l'Autònoma; Maria Antònia Canals, directora de l'escola Ton
1 Guida a Verdum; Jaume Serramona, de l'Institut de Ciències de l'Educació, i R a m o n
Maria Torelló, delegat d'Ensenyament de la provincià catalana dels Jesuïtes, van reunirse en una taula rodona dimarts, a la nit, al Fòrum Vergés per tal de trobar una resposta a aquesta pregunta.

Fou, però, debades. Sara Blasi,
moderadora de la taula, va confessar-ho amb tota simplicitat en l'endemig de dues intervencions del públic: "Es molt estrany que tothom ho
vegi clar —va dir per tal d'encoratjar el diàleg—, quan la taula no ho
veu gens de clar." I a la sortida de
l'acte, hom comentava que el problema havia estat mal plantejat...
En efecte, els punts de vista eren
difícilment conciliables; no pas per
raó d'un dogmatisme excessiu, sinó
perquè cadascun dels ponents emprava el mots de forma distinta. I
sobretot perquè les diverses opcions
es combinen entre elles fins a produir un garbuix inextricable: escoles privades i ideològicament unitàries. escoles privades i pluralistes,
escoles públiques i privades pluralistes. escoles públiques pluralistes i
privades unitàries, escoles exclusivament públiques però pluralistes, escoles exclusivament públiques i unitàries. etc... Val a dir que hi havia
més opcions que no pas ponents, al
Fòrum Vergés.

NO A L'ESCOLA PUBLICA
UNITARIA
Hi havia, tanmateix, un punt de
coincidència essencial entre tots els
ponents: el rebuig total i absolut de
l'escola estatal i ideològicament unitària. L'espectre d'un Estat culturalment abassegador fou denunciat
enèrgicament per Pallach —"l'escola estatal ha estat constantment una
amenaça per a les llibertats"—, per

Serramona —"hi ha sempre el perill
de fer de l'educacio un endoctrinament"—, per Torelló —"és trist de
tenir una sola televisió, però ho fora
encara més de tenir una sola educació". Aquest rebuig era tan categòric que Pallach, interpel·lat pel públic en el sentit de si estaria d'acord
amb una escola pública i unitària a
mans d'un poder polític català, va
proclamar: "Estaríem d'acord que la
Generalitat planifiqués l'escola, mai
però que la gestionés." Serramona,
d'altra banda, va encarregar-se de
desil·lusionar els qui, entre el públic,
creien en una possible escola estatal i, tanmateix, ideològicament neutral: "La neutralitat no pot existir
—va dir—; el mestre no pot ésser
neutral i l'única neutralitat imaginable és la que deriva d'una pluralitat
d'ideologies."

tuació peculiar de les escoles religioses que, per definició, refusen aquest
pluralisme. El delegat d'ensenyament
dels jesuïtes va intentar fonamentar aquesta opció: "Cal que l'escola
tingui una coherència ideologica —va
afirmar—; cal que la formació religiosa no resti separada de les altres
matèries, matemàtiques o química.
Cal educar des d'una visió determinada de l'home." Joan Triadú va tenir, però, unes paraules duríssimes
per a l'escola religiosa- "Les .ordres
religioses —va dir— han fet una feina colonitzadora bàrbara a Catalunya: l'han castellanitzada. I ben pitjor encara —va exclamar—, ho han
fet en nom de Crist!". El delegat dels
jesuïtes va concloure tanmateix que
"cal que la societat futura s'organitzi de manera que l'escola privada, amb una filosofia coherent, sigui possible."

EL PROBLEMA DE L'ESCOLA
RELIGIOSA
Entesos, doncs, sobre la necessitat
del pluralisme, calia analitzar la si-

Sobre els professionals catòlics de
la informació va dir que intervenen
com s intèrprets del pensament de
l'Església, de dintre estant. "No és
exagerat d'afirmar — V a dir— que
això és ara més important que mai,
car són molts els corrents contraris
que deformen l'opinió, tant en mitjans catòlics com en els que no ho
són. El periodista catòlic, així, fa
funcions profètiques i crítiques, que
possiblement són més necessàries a
l'Església que no a cap altra societat humana".
"L'Església, va dir en un altra
moment de la seva intervenció, atravessa una etapa de tensions pels diferents corrents que t r a c t e n d'e X cloure's mútuament" , la premsa catòlica pot fer un paper decisiu en
aquest moment, perque "un pluralisme constructiu es basa en la recerca de la veritat".
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Però el cotxe no va obeir les senyals d'alto, i els dos agents de l'ordre van efectuar alguns trets sobre
l'automòbil per espantar el conductor, encara que aquest no es va aturar i va aconseguir escapar.

Després es va saber a la Jefatura
Superior de Policia, que una menor, R. E. A., de 14 anys, era assistida a l'Hospital Clínic de ferides
causades per arma de foc, el pronòstic de la qual era greu.
Funcionaris especilitzats en investigació van aconseguir esbrinar
que la menor ferida era un dels ocupants de l'esmentat cotxe robat
Després es va poder identificar l'autor del robatori del cotxe, S.G.G.
"El Sebas", de 15 anys, que va ser
detingut. Ambdós han passat a disposició del Tribunal Tutelar de Menors, junt amb Julio Martín Casanovas, de 21 anys, tercer ocupant
de l'automòbil, també detingut.
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FI grup escolar R. Argentina a punt de tancar
L'A. de Veïns de Sant Gervasi contra l'Ajuntament

JJF

ment; els veïns de Sant Gervasi demanen per això que, abans que es
produeixi una situació de fet consumat, l'Ajuntament compri el solar
per a resoldre el conflicte.
Recorden també el veïns que Sant
Gervasi té una població escolar de
vint-i-cinc mil nens i que el centre
República Argentina és l'única escola d'ensenyament general bàsic que
hi ha al barri.

L'Associació de Veïns de Sant Gervasi va reunir-se el dimarts pei a
emplaçar l'Ajuntament a termini fix
—el dia 31 de maig— perquè resolgui el problema del grup escolar
República Argentina. "Els pares í
l'Associació de veïns actuaran per
vies més contundents si l'Ajuntament i el Ministeri no donen una
resposta definitiva dins el període indicat", diu la nota elaborada al final
de la reunió.

MUTUALITAT DE PREVISIÓ S O C I A L

DES DE 1902
OFERIM UNA ÀMPLIA
GAMMA DE PREVISIONS
I D'AJUTS.

ELS PSICÒLEGS DE BARCELONA
AMB ELS DE MADRID

En efecte, sembla que el temps
apressa, car el tancament del centre ha estat autoritzat pel tribunal
Suprem arran d'una denúncia feta
contra l'Ajuntament pels propietaris
del solar, i hom suposa que aquest
tancament podria produir-se durant
el període de vacances. Tanmateix,
aquest solar ha estat qualificat pel
pla Comarcal com a zona d'equipa-

La Secció Professional de Psicòlegs
del Col·legi de Llicenciats de Catalunya ha enviat telegrames d'adhesió a la Secció homòloga de Madrid
durant el tancament d'aquests a la
seva seu col·legial. El text diu:
"Enterats tancament, Comissió Permanent Secció Psicòlegs Catalunya
s'adhereix a vostres peticions. Enviem tres telegrames a Administració. Cordials salutacions." Els telegrames esmentats foren dirigits al
president del Govern i ministres
d'Educació i de Treball, i en ells se
sol·licitava "urgent inici de negociacions Administració". Tots aquests
telegrames foren signats per Carme
Àngel, president de la Secció de
Psicòlegs catalans.

El secretari general de la ÜCIP parla de la premsa

Pierre Chevalier va comentar com
l'exemple històric del Vaticà II prova que la vida interna de l'Església
pot suscitar l'interés de tots els mitjans d'informació, sigui quin sigui el
seu color ideològic.

Cap a dos quarts de cinc del
passat dia 13, segons es va saber ahir, quan el cotxe Seat
1430, matrícula B-916.558, circulava pel final de l'Avinguda
Meridiana, va infondre sospites a una parella de tràfic de
la Guàrdia Civil, la qual va intentar aturar l'automòbil per
tal d'identificar els seus ocupants.

Hom va posar-se, doncs, d'acord
sobre la conveniència d'un sistema
que acobli les escoles públiques i les
privades, decididament pluralistes les
primeres i pluralistes o unitàries les
segones. Però el debat va romandre
obert.

L'Església necessita crítiques
El secretari g e n e r a l de la
Unió Catòlica Internacional de
la Premsa (UCIP), Pierre Chevalier, va parlar ahir al vespre,
al Col·legi d'Advocats, s o b r e
"Presència i compromís del professional catòlic de la informació en el món actual".
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Finalment va explicar l'organització de la UCIP, tot informant de la
creació del Centre Internacional de
Reportatges i Informació C u i t ural
(CIRIC), que envia els seus equips
de periodistes i redactors gràfics als
països en vies de desenvolupament
per acomplir una tasca informativa
que ajudi la seva promoció i a la de
les Esglésies joves. Va acabar fent
una crida als joves professionals que
vulguin integrar-se a la UCIP.
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PREMIS A L'ANTIGUITAT MUTUALISTA.
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SI VOSTÈ JA ÉS SOCI:
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I no pertany a totes les nostres Seccions, pot
sol.·iicitar d'inscriure's a les que vulgui, mentre
no hagi arribat a complir 50 anys.
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SI V O S T È NO ÉS SOCI:
Segurament l'interessa de conèixer punt per
punt els beneficis que presta l'Agrupació als
seus associats.
Poden ingressar com a socis de l'Entitat els
homes i les dones que tenen una edat compresa entre els 16 anys complerts.i els 40 anys no
complerts.

A HORES D'ARA TENIM
MÉS DE 170.000 ASSOCIATS.
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Consideri l'eloqüència
de les xifres següents:

TAULA RODONA

tik

Són quantitats satisfetes durant
el passat mes d'abril

ANTIGUOS JOYEROS
DE LA REAL CASA

Avui al migdia, a l'ICESB, se celebrarà una taula rodona sobre "Les
comunicacions socials d a v a n t els
drets i els d e u r e s fonamentals de
l'home". Amb Pierre Chevalier hi
intervindran Josep Maria Cadena,
subdirector d'AVUI. Manuel Ibànez
Escofet, cap de suplements de "La
Vanguardia", Joan Gomis, president
de "Justícia i Pau", i Antoni Bascompte. director d'ICESB.
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ALIANCJ S DE BRILLANTS
ANELLS DE COMPROMÍS
SEMPRE I ES ULTIMES
CREACIONS
Av. José Antonio, 636, junt Passeig de Gràcia
PREUS MOLÍ RAOIjIABLES
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Prestacions
DEFUNCIONS
MALALTIES
INVALIDESA
ALTA CIRURGIA
ORFANDAT

Pessetes
5,3 Miiiions
10,6
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D E M O L T B O N ORAT F A C I L I T E M I N F O R M A C I Ó A L
N O S T R E E D I F I C I S O C I A L , O B É PER C A R T A
SI S'ESTIMA MÉS ESCRIURE'NS.
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(cantonada Via Laietana). Tel. 3181800 Barceiona-10
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