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Editorial
Carta adreçada als autors de l’editorial conjunt dels diaris del passat
dijous 26 de novembre de 2009
Benvolguts amics:
La publicació de l’editorial publicat a dotze diaris catalans és realment
un escrit de gran qualitat i de gran significat polític. I podria ser que el
seu efecte es projectés en el futur.
Llegir més
Autor: Jordi Pujol
Temps de lectura: 5 min.
Fes-nos arribar els teus comentaris

Col·laboracions
Eleccions romaneses: tots contra el president Basescu
La consulta electoral romanesa de novembre de 2009 va ser doble: elecció del
president i referèndum sobre un model parlamentari unicameral. I també força
peculiar: al ciutadà que acudia a les urnes se li deixava escollir si volia
participar en ambdues votacions o només en una d’elles. Tal com es preveia, en
les presidencials, a les quals es presentaven dotze candidats, no va guanyar
ningú la majoria absoluta, així que serà necessària una segona volta el pròxim 6
de desembre. Hi aniran el president sortint, Traian Basescu, i el candidat socialdemòcrata Mircea
Geoana. El primer va obtenir el 32,70% dels vots i el segon, el 30,20%.
Llegir més
Autor: Valentí Popescu
Temps de lectura: 3 min.
Fes-nos arribar els teus comentaris

Llei electoral i dos models de democràcia
Les enquestes electorals que es realitzen en el nostre país indiquen,
des de fa molt de temps, que existeix una gran desafecció política: ha
augmentat l’escepticisme i el malestar dels ciutadans cap a bona part
dels dirigents polítics del nostre país. Com a conseqüència, es tem
que l’abstenció en el proper cicle electoral encara augmenti respecte a
uns índexs creixents en els darrers anys.
En aquest context de pèrdua de confiança cívica envers la classe
política dirigent, el Parlament de Catalunya ha iniciat un procés per
accelerar la legislació d’una llei electoral pròpia, que fa trenta anys que
espera.
Llegir més
Autor: Joaquim Colominas
Temps de lectura: 5 min.
Fes-nos arribar els teus comentaris
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Sor doctora és una enganyifa?
El canvi de paper a pantalla suposa una renovació dels conceptes espai i
temps en el periodisme. Tots rebem la informació en directe, mentre s’està
produint, a la vegada que es multiplica una vegada i una altra de pantalla en
pantalla sense a penes afegir cap dada nova ni reflexionada. En conclusió el
temps i l’espai ja no són límits, ben al contrari, són protagonistes.
Llegir més
Autor: Natàlia Molero
Temps de lectura: 4 min.
Fes-nos arribar els teus comentaris

El comentari del lector
Sobre l'editorial "El fracàs de l'Espriu"
És ben veritat que amb generositat i altura de mires des de Catalunya
hem contribuït a construir un marc de convivència i progrés per a
Espanya. I Espanya ens ho ha pagat amb un reconeixement
escadusser de la nostra realitat nacional, utilitzant el marc de
convivència (la Constitució) per limitar-nos tant com ha pogut en tots
els aspectes. La nostra generositat a canvi de la seva indiferència i el
seu menyspreu, fent-nos evident que els molesta allò que ens fa
diferents; en lloc de valorar l’enriquiment que suposa la diferència.
Llegir més
Autor: Jaume Torras

Activitats del CEJP
La propera jornada d'Edu21 reflexionarà sobre els aprenentatges que ha
d'ensenyar l'escola
Què ha d'ensenyar l'escola? és el títol de la X Jornada d'Edu21, en la
qual es plantejaran els nous reptes educatius que ha de garantir
l'escola en funció dels canvis socials i educatius que s'han esdevingut
en els últims temps. La sessió se centrarà en la idoneïtat dels
currículums en competències i es preguntarà, de forma participativa, si
aquests responen a les necessitats de la societat, si serveixen de guia
suficient perquè l'escola doni resposta al que s'espera d'ella o si
deixen de banda algun tema cabdal. La Jornada se celebrarà dimarts
vinent, 2 de desembre, a les 18.00h a la FPCEE Blanquerna (Torre
Tamarita. Pg. de Sant Gervasi, 47 de Barcelona). La inscripció és
gratuïta i pot formular-se trucant al 93 342 85 35 o bé per correu electrònic a info@jordipujol.cat.

Tria de notícies

De l'actualitat de la darrear setmana, hem triat les següents notícies:
La dignitat de Catalunya
Els dotze diaris de línia determinada a Catalunya han publicat l’editorial
conjunt “La Dignitat de Catalunya”, que ha rebut l’adhesió d’altres mitjans,
de partits polítics i de moltes institucions de Catalunya. La societat
catalana també s’hi ha adherit i s’ha mobilitzat. Com diu el text, “aquests
dies, els catalans pensen, sobretot, en la seva dignitat, convé que se
sàpiga”. Alguns diaris i emissores de Madrid, els de sempre, han respost
amb insults i desqualificacions. Per a alguns mitjans i algunes persones la referència a la dignitat és
motiu d’irritació, perquè ja fa temps que van perdre la seva.
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La Llei d’economia sostenible
El Govern central va aprovar la Llei d’economia sostenible, tal com ja havia anunciat el president
Zapatero en un acte de festa major. Els experts econòmics coincideixen a dir, en bona part, que la
Llei és un recull de mesures inconnexes, algunes positives, però que no donen resposta a
l’exigència d’impulsar una sortida a la important crisi que pateix Espanya; que no afronta els
problemes de fons i no es dedueix el canvi de model econòmic; que és “una traca sense contingut”,
segons el professor José García Montalvo i una “improvisació”, segons el professor Emili Valdera.
Cal confiar que la societat sabrà aprofitar els aspectes i les mesures positives de la Llei i amb
esperit de treball i superació, afrontar un futur que ha de tenir unes característiques diferents del
present. Amb líders competents.
Universitat d’excel•lència
Els ministeris d’Educació i Ciència i Innovació van atorgar a dos projectes catalans la categoria
d’Excel•lència, fet que ha de permetre engegar nous projectes de recerca i aprofundir en la
col•laboració amb les empreses. Els experts internacionals van atorgar la màxima qualificació al
projecte Barcelona, Knowledge Campus, presentat per la Universitat de Barcelona i la Politècnica de
Catalunya. Rebran 21 milions d’euros. El campus de coneixement de la Diagonal aplega setze
centres docents, 90 departaments i 15 biblioteques. També va rebre el segell d’Excel•lència la UAB,
Campus d’Excel•lència Internacional, centrat principalment, en la nanociència i la biotecnologia.
També rebran diners per a inversions, encara que de menor quantia, la Pompeu Fabra, la Ramon
Llull i la Rovira i Virgili.
Cuines d’excel•lència
L’atorgament de les estrelles Michelin és un esdeveniment anual, a tot el món, per a la gastronomia i
el turisme. Catalunya és un país al qual se li reconeix un nivell molt alt de qualitat a la cuina. Aquest
any, el Celler de Can Roca de Girona ha rebut la tercera estrella, la màxima distinció. Ja la tenien el
Bulli de Roses, Can Fabes de Sant Celoni i Sant Pau de Sant Pol de Mar. A tot l’Estat hi ha set
restaurants de tres estrelles, quatre a Catalunya i tres al País Basc. Han guanyat dues estrelles a
Catalunya el Lasarte de Barcelona i Les Cols d’Olot i cinc restaurants més, una estrella.
Progressos en biologia
El doctor Luis Serrano és un científic del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona i és el
director de dos treballs publicats per la prestigiosa revista Science i coautor d’un tercer. Les
investigacions de Serrano han permès descriure, per primera vegada, el funcionament complet d’un
ésser viu, és la nova biologia caracteritzada per l’estudi de la complexitat de la vida, gràcies al qual
es defineix com a biologia de sistemes i que permet la creació de noves formes de vida amb
finalitats mèdiques. El doctor Serrano explica que “els laboratoris que vulguin ser competitius, cada
vegada dependran més de la informàtica”; en biologia es progressa en direcció a les simulacions
biològiques per ordinador.
Família i Educació
La Fundació Jaume Bofill ha realitzat un estudi coordinat pel sociòleg basc Javier Elzo, “Models
educatius familiars a Catalunya”. Descriu quatre models educatius familiars i una de les conclusions
és que les famílies progressistes, amb pares més preocupats per la seva promoció social i personal
que no pas per la formació dels seus fills, fracassen en l’educació. Els models tradicionals, amb
normes clares i càstigs correctius, se’n surten amb èxit. El treball va suposar una enquesta a 1.060
famílies a partir d’una mostra d’escoles.

El llibre recomanat
Comunicación y poder
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