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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

Los centros educativos de
L’Hospitalet están a punto para
abrir de nuevo las aulas a partir
del próximo 15 de septiembre.

Empieza un
nuevo curso

La vuelta al ‘cole’ es uno de los

devenir futuro, el de nuestra
sociedad y el de la comunidad
en la que residimos. Por ese
motivo, la lucha contra el fracaso escolar y los programas des-

acontecimientos sociales del año, no sólo para los

tinados a ayudar a los alumnos con dificultades cobran

alumnos, sino también para las familias y para la socie-

una especial importancia para asegurar el desarrollo y

dad en general, es el momento de hacer balance y va-

la formación de nuestros jóvenes. En la misma línea,

lorar el estado de nuestro sistema educativo. Este año,

todas aquellas iniciativas que completan las materias

las aulas ofrecen dos importantes novedades. Por una

académicas tienen una importancia cada vez mayor

parte, el incremento de escolares que ha hecho recu-

para educar en valores y en contacto directo con el en-

perar aulas cerradas durante los últimos años. Por otra,

torno a los adultos del futuro, como el Consell de Nois

los primeros pasos de la polémica Ley Orgánica de Ca-

i Noies en el que los estudiantes exponen al Ayunta-

lidad de la Enseñanza, que irá implantándose a lo largo

miento sus propuestas para mejorar la ciudad. Concep-

de los próximos cinco años.

tos como el medio ambiente, el urbanismo, el ocio, la

La educación es uno de los ejes del Estado del

cultura de la paz, la solidaridad o la inmigración for-

Bienestar, un derecho de todos y cada uno de los ciu-

man parte de la educación que deben recibir los adul-

dadanos para garantizar su desarrollo personal e intelectual.
De una buena formación depende en gran parte nuestro

La educación en valores es una
inversión de futuro para los alumnos y
para el conjunto de la ciudad

tos del mañana. Es una inversión de futuro, para ellos y

Què li sembla la
Llei orgànica de
qualitat de
l’ensenyament ?

Susana Ortíz
dependenta

La Religió no ha de ser una assignatura obligatòria i potser
hauria de ser història de les
religions. Està bé que es pugui
repetir l’ESO però que als 14
anys s’hagi de triar l’opció de
batxillerat no és normal.

también para el conjunto de la
ciudad.

LA FIRMA

Onze de setembre... dos anys després

Àngel Raluy
Alonso
Coautor, junt amb
Carlota Dobaño, del
llibre Nueva YorkWashington DC. 11 de
setembre 2001-2002

La sensació de
vulnerabilitat ha fet
augmentar als
americans el desig
d’aïllar-se del món
tot refugiant-se en
un patriotisme
hostil i recelós

Fa poques setmanes estava assegut davant la televisió
minar l’aire durant els dies després de la catàstrofe.
i vaig veure com la ciutat de Nova York havia esPer a aquests no n’hi ha tants, d’ajuts. Altres efectes
devingut una gran taca negra. S’havien apagat els carsón més difícils de mesurar. La sensació de vulneratells lluminosos de Broadway i els gratacels de Manbilitat i el desencís que s’ha instaurat a la vida de
hattan semblaven espectres inertes, sense vida.
molts americans ha fet augmentar el desig d’aïllarAquest cop, però, no es tractava d’un atemptat terrose del món tot refug iant-se en un patriotisrista sinó d’una apagada general causade per a una
me hostil i recelós. La meva dona i jo vivíem i trebasobrecàrrega del sistema elèctric. Segurament a molts
llàvem aleshores a Washington DC i varem patir
dels habitants de la Big Apple no se’ls va passar pel
com la nostra vida, però sobretot la dels nostres
cap aquesta explicació i varen recordar les sensacions
amics, canviava. D’ençà, nosaltres hem hagut de
de por i d’incertesa d’aquell onze de setembre de
passar per més controls als aeroports, a les esta2001 passant al sicions de tren i fins i
lenci aclaparador de
tot a la feina però
Els nostres amics americans han
la foscor.
no hem estat pas
Sembla mentida
d i scri mi n ats. E l s
perdut part de la seva innocent
que ja hagin passat
nostres amics ameconfiança
gairebé dos a nys
ricans han perdut
dels atacs contra les
part de la seva inTorres Bessones. Jo encara tinc molt present a la
nocent confiança i per a nosaltres viure el somni
memòria les imatges d´homes i dones llençant-se
americà ha estat un xic més difícil.
per les finestres dels últims pisos dels gratacels per
Fa una setmana parlant amb un amic de l’infanevitar l’agonia de morir cremats. Evidentment la vitesa em demanava com m’ha canviat aquell dia. Li
da ha continuat després d’aquell dia. Això sí, millor
vaig contestar que tant de bo m’hagués fet més
o pitjor segons els casos. Millor per als constructors
sensible al dolor de tots aquells que van morir mend’apartaments de luxe que han proliferat a la zona
tre treballaven 14 o 16 hores per fer-se camí a la
oest i pitjor per als barris xinesos i llatins de Lower
vida i més intolerant davant els models socials que
Manhattan que han començat a patir els efectes
es basen en la injustícia, la intolerància, la por, la
nocius de la pols de ferralla i ciment que va contasubmissió o el fanatisme de qualsevol mena.

Gregorio Pascual
jubilat

Des de que els meus fills estudiaven, i ja tenen 37 anys, hi
ha problemes a l’ensenyament.
Ara bé, no em sembla bé que
la Religió puntuï, que s’implanti la revàlida o que als 14
anys hagin de triar itineraris.

Carme Aviñoa
professora de secundària

Els canvis mai són perfectes
però tinc l’esperança que anirà bé. Penso que els professors tindrem més autoritat davant l’alumne sobre el model
a impartir. Que es pugui repetir l’ESO anirà molt bé.
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