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Opinió
TERÀPIA DE XOC PER MANEL PUYAL

EDITORIAL

LA DESAPARICIÓ
DE LA CODEP

L

a Coordinadora de Defensa de l’Ensenyament Públic (Codep) ha decidit
tancar la porta després de prop de 
anys treballant a Manresa. Els membres que queden, alguns dels quals hi
són des del començament, s’han retirat i no han trobat el relleu necessari per fer una renovació que doni sentit a la continuïtat de l’entitat. A
banda, la representativitat a la coordinadora de tots i
cadascun dels col·lectius que formen part de l’ensenyament, des de les escoles, instituts i llars d’infants
fins als sindicats i partits polítics, passant per les associacions de pares i mares, s’ha anat diluint amb els
anys. En part, per la creació de nous col·lectius que li
han pres protagonisme. El resultat ha estat que un
dels principals arguments de defensa de la Codep, el
de la força que li donava tenir representants arreu,
s’ha anat desfent. Tot plegat s’ha convertit en una raó
de prou pes perquè els membres que encara hi participaven hagin decidit tancar definitivament un camí
llarg i, sovint, costerut, en defensa de l’ensenyament
públic. La coordinadora plega deixant, al seu entendre, un ensenyament públic millor que el que va trobar però que, encara avui en dia, com aleshores, fa
tard a l’hora de donar resposta a les necessitats de la
societat. La Codep va arribar perquè es tancaven centres quan ella veia que en farien falta i marxa amb la
ciutat de Manresa plena de cargoleres i amb algunes
escoles havent d’acollir de cara al curs vinent més
alumnes de P dels recomanables. En la seva darrera
compareixença els seus membres han alertat dels
problemes que continuen vigents, a Manresa i a Catalunya en general, en relació amb l’ensenyament públic. No és el primer cas que es dóna que una entitat
desaparegui per manca de relleu. Segur que no tot ho
han fet bé, però la qüestió és que ho han intentat. Per
això, és obligat donar-los les gràcies.

Regió7

expressa les seves pròpies opinions únicament a l’Editorial i
respecta, com a publicació oberta i plural, la dels seus articulistes i
clients publicitaris.

REDACCIÓ, ADMINISTRACIÓ, DISTRIBUCIÓ I PUBLICITAT

carrer Sant Antoni Maria Claret, 32. 08243. Manresa
TELÈFON

FAX

FAX DE PUBLICITAT

ADREÇA ELECTRÒNICA

93 877 22 33

93 874 03 52

93 874 16 12

regio7@regio7.cat

BERGA: c/Font del Ros, 1. 08600. Telèfon: 93 822 12 19 . Fax: 93 822 03 99. SOLSONA: c/Sant
Salvador, 1. 25280. Telèfon: 973 48 30 08. Fax: 973 48 24 93. MARTORELL: av/Camí Fondo, 8, 1r 1a.
08760. Telèfon: 93 774 00 86. Fax: 93 774 00 87. BARCELONA: rambla Catalunya, 10, 4t-4a. 08007.
Telèfon: 93 317 05 14 i 93 317 06 32. Fax: 93 317 07 91.

http://www.regio7.cat
PROHIBIDA TOTA REPRODUCCIÓ ALS EFECTES
DE L’ARTICLE 32.1, PARÀGRAF SEGON DE LA LPI.
Aquesta publicació no pot ser reproduïda
ni totalment ni parcialment, ni transmesa per cap
tipus de mitjà, sense el permís per escrit
de la direcció.

Imprimeix: Impressions Intercomarcals SA.
Dipòsits legals: Edició Manresa, B-44983-78.
ISSN: 1137-5655.
Difusió
controlada per

A TORT I A DRET

Xavier Domènech
PERIODISTA xdomenech@regio7.cat

PRIMÀRIES PER ESCOLLIR PERDEDOR
Del que es tracta, en realitat, és de defensar el control de la Diputació de Barcelona, que pot
decantar-se per uns quants vots a la capital. Si perd l’organisme provincial, que ha estat
una de les seves llars predilectes, el PSC haurà passat del tot al no-res en només mig any

V

ae victis», ai dels vençuts. Després de l’aclaparadora derrota a
les eleccions autonòmiques, els socialistes catalans
hauran d’organitzar unes primàries a l’alcaldia de Barcelona perquè la militància decideixi qui
les ha de perdre. Perquè les perdran. Les perdran si el candidat
és l’avui alcalde Jordi Hereu, sepultat en vida per totes les enquestes, i les perdran si és l’exconsellera Montserrat Tura, perquè haurà estat necessària una
desgastadora batalla interna a
tres mesos de la cita amb les urnes. Només salvarien uns quants
mobles si Hereu es deixés convèncer per presentar la renúncia
i que el canvi de cavall fos indolor, però no sembla que vagi a
passar: al líder municipal tant li
fa el que digui o pensi José Montilla, i el seu enfrontament amb
la direcció del partit és total. Posats a fer les maletes, vol que sigui per desig exprés dels electors
i no perquè els hagi passat pel
cap a uns dirigents ensulsiats.

Però aquests dirigents insisteixen, i han enviat al sacrifici
Montserrat Tura, que va moure
la cua com a possible successora
de Montilla, i va rebre com a recompensa un lloc irrellevant a la
taula del Parlament. Va ser alcaldessa de Mollet del Vallès i hi
continua empadronada, detall
que obre un flanc a les crítiques
dels successius adversaris, però
té un potencial d’imatge molt
superior a Hereu. De fet, és dels
pocs membres dels governs tripartits que no s’ha cremat en la
tempestuosa singladura. Els barcelonins en general la prefereixen, però la militància local del
PSC és fidel al seu alcalde, i seran ells qui votin en les primàries. Excepte en el cas que s’obrin les urnes a la indefinida categoria dels simpatitzants, com
ja s’ha suggerit.
La imatge del correm-hi tots per
salvar el que es pugui és la
forma més contundent
d’antipropaganda preelectoral

La bona imatge de Tura trigarà poc a ser bombardejada, però
tot i així la direcció pensa que
pot retenir més vots que un Hereu en caiguda lliure, encara que
en cap cas no seran els suficients
per evitar l’adéu a 32 anys d’alcaldia socialista. Del que es tracta, en realitat, és de defensar el
control de la Diputació, que pot
decantar-se per uns quants vots
a la capital. Si perd l’organisme
provincial, el PSC haurà passat
del tot al no-res en només mig
any, perquè les altres tres diputacions i la majoria d’ajuntaments seran per al partit d’Artur
Mas. I la Diputació barcelonina
ha estat una de les llars predilectes de la gent del PSC. N’hi ha
prou amb recordar que Montilla
la va presidir, i també Celestino
Corbacho.
«Vae victis». La imatge del correm-hi tots per salvar el que es
pugui és la forma més contundent d’antipropaganda preelectoral. No s’haurien de prendre
decisions importants amb el cor
encongit pel pànic.

