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Opinió
TERÀPIA DE XOC PER MANEL PUYAL

EDITORIAL

BONES NOTÍCIES A
LA POLITÈCNICA

A

manca del darrer vistiplau per part del
Consell Interuniversitari de Catalunya
(CIC), l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa (EPSEMUPC) incorporarà el curs vinent a la
seva oferta universitària un nou grau
inèdit a Catalunya i a l’estat. Formarà enginyers polivalents en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC) que tindran com a principal
àmbit d’actuació el món de la indústria. Aquesta incorporació és una bona notícia, després que el centre
comencés aquest curs amb la desaparició de l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, una pèrdua
que s’ha vist compensada amb l’oferiment, també
aquest curs, del grau en Enginyeria Elèctrica i, de
cara al curs vinent, amb la nova titulació d’Enginyeria
d’Integració de Sistemes TIC. Fa un parell d’anys la
Politècnica va dibuixar com seria el seu futur i, ara
per ara, el que va concretar s’ha complert. Aprofitant
l’entrada a l’Espai Europeu d’Estudis Superiors s’ha
posat al dia i ha tingut l’interès per preveure les necessitats en el món de l’empresa per formar els professionals que hi poden tenir més futur. Aquest mateix pas és el que va fer la Fundació Universitària del
Bages (FUB) afegint a la seva oferta el grau en Educació Infantil quan era evident la manca de professionals amb aquesta formació. Ambdós centres, per
tant, avancen amb passes segures. En un moment en
què és important tenir molt clares les preferències,
ells ho estan fent. En el cas de la Politècnica, la posada en funcionament del grau inèdit al nostre país i a
Espanya ha derivat, a més a més, en la creació d’un
nou departament a la UPC amb la seu a Manresa. Tenint en compte que l’únic que tenia fins ara l’EPSEM
és del , fins ara tot són bones notícies. Només cal
l’aprovació definitiva del nou grau pel CIC per celebrar-ho amb la tranquil·litat necessària.
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A TORT I A DRET

Xavier Domènech
PERIODISTA xdomenech@regio7.cat

EL DIÀMETRE DEL GRIPAU
Que ho sàpiga tothom i que ningú no ho dubti: al PSC mana José Montilla, i la resta són
entreteniments de cap de setmana. Quan els exercicis dialèctics dels jocs florals amenacen
la pau del jardinet, el capità crida la mainada a capítol, i en paus

E

rnest Maragall ha
plegat veles. Ha embeinat l’espasa. Ha
rectificat. Que ho sàpiga tothom i que ningú no ho
dubti: al PSC mana José Montilla, i la resta són entreteniments
de cap de setmana. Quan els
jocs florals assoleixen dimensions que amenacen la pau del
jardinet, el capità crida la mainada a capítol, i en paus. I els
que s’han portat més malament, els més esvalotadors, han
de fer pública mostra de penediment. El sagrament de la penitència té diverses fases, i en
primer lloc hi ha d’haver allò
que en diuen dolor del pecat:
t’ha de saber greu. Després hi
ha d’haver propòsit d’esmena.
Tot seguit s’han de dir els pecats
al confessor. I finalment es rep
l’absolució i s’ha de complir la
penitència dictada. El dolor del
pecat i el propòsit d’esmena es
poden simular, naturalment,
però en tot cas s’han de proclamar. Quins pecats has fet? Cap,
pare. Segur? No vas dir que... i

que...? Sí, pare. No saps que
aquests són pecats mortals? Sí,
pare. Te’n penedeixes, fill meu?
Me’n penedeixo. Hi tornaràs?
No, no hi tornaré. Ego te
absolvo. En penitència, sortiràs
i ho explicaràs. I algun càstig
més que no ens diuen: ja el descobrirem d’aquí a un temps. Els
temps de Montilla són pausats
però implacables.
El conseller Maragall ha sortit
i ha dit que mantenia el gruix
del seu pensament però que
potser no s’havia explicat prou
bé quan afirmava que el Govern
no té un projecte de país.
Doncs, tenint en compte que
no va ser una expressió verbal
improvisada, sinó escrita i repassada, podia haver-s’hi fixat
més. En tot cas, la rectificació
causa una certa sorpresa: el responsable de la Llei d’educació
Que Maragall rectifiqui com ho
ha fet dóna una idea de la mida
dels gripaus que s'han
d'empassar els polítics

afirma que el govern tripartit sí
que té un projecte de país. Segur?
Naturalment, depèn del que
s’entengui per projecte de país.
Però si no és que han patit una
gran transformació en poc
temps, els partits que responen
a les sigles PSC, ERC i ICV tenen diferents projectes de país:
per això són partits coincidents.
Un és federalista, l’altre independentista, l’altre autodeterminista. Això, per començar.
Tenen idees diferents sobre infraestructures, sobre immigració, sobre energia nuclear, sobre
un munt de coses. En un moment determinat van coincidir
en el que podia fer-se durant
quatre anys des d’un govern, i
en quins nivells de discrepància
podien aguantar sense trencar, i
per això es van entendre.
Aquest Govern té un programa
de govern, però anomenar-lo
projecte de país és excessiu. I
que Maragall ho digui dóna una
idea de la mida dels gripaus que
s’han d’empassar els polítics.

