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ntre el comença-
ment i el final de

les negociacions entre
el PSOE i ERC per la
investidura de Pedro
Sánchez pot passar
que el Tribunal Supe-

rior de Justícia de Catalunya inhabiliti
el president de la Generalitat, que el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea
reconegui la immunitat d’Oriol Jun-
queras com a eurodiputat o que
s’aprovi un pressupost pilotat per Pere
Aragonès. Que la justícia europea im-
munitzi Junqueras davant l’Estat im-
munitza de retruc Carles Puigdemont.
En termes democràtics, la normalitat,
a Catalunya, no és només que els pre-
sos polítics, tots, surtin de la presó i
que els exiliats puguin tornar amb lli-
bertat. La normalitat és que amnistiïn
l’independentisme, que els dos anta-
gònics líders independentistes es pu-
guin presentar a les pròximes elec-
cions al Parlament i que acabi l’hybris
repressiu judicial i policial espanyol. És
clar que amb tot això s’arribaria al
punt zero, en què ja existia un conflicte
polític amb l’Estat, que només es pot

resoldre donant sortida a les aspira-
cions autodeterministes catalanes.
Suposo que al final, a tot estirar, en la
mesa de negociació que s’obri oferiran
les parts retallades de l’Estatut, qui
sap si amb alguna menció aigualida al
concepte de nació, posant-hi cognoms
amputadors, com ara nació cultural, i
comptant-ne vuit o nou a tot l’Estat,
com fa Miquel Iceta, en un intent d’es-
quarterar la catalana en tres parts i la
basca en dos mentre s’obliden de
l’Aran. Tornarem al 2010, tornarem als
vuitanta. Nación para todos. En fi, això
ja seria tot un projecte espanyol per a
Catalunya, que després caldria votar i
botar, sens dubte, i tornar a començar.
Si baixa un marcià i ens mira, pensarà
que en aquest país les amnisties són
periòdiques i que la proclamació de la
República és cíclica, gairebé sisífica. O
potser ja està proclamada definitiva-
ment, ara no ho recordo. En qualsevol
cas, enviar la investidura de Pedro
Sánchez al mes de gener permetrà, al-
menys, fer la carta als Reis, els de
l’Orient.
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‘Nación
para todos’

A tot estirar oferiran les parts
retallades de l’Estatut, qui sap si
amb alguna menció aigualida al
concepte de nació i comptant-ne
vuit o nou a tot l’Estat per
esquarterar la catalana en tres
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Josep Rull, exconseller de la
Generalitat en vaga de fam,
revela que “el propòsit de
l’acció és sacsejar
consciències”.
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Al-Qaida, autor del segrest de
tres cooperants catalans,
anuncia en un comunicat que
els capturats “són tractats
segons la llei islàmica”.

Borís Ieltsin amenaça els EUA
d’utilitzar l’arma nuclear si
continuen les pressions contra
les brutalitats de l’exèrcit rus a
Txetxènia.

Vaga de fam Segrest d’Al-Qaida Amenaça nuclearTal dia
com
avui fa...

Prejudicis davant
el VIH
b Ja fa uns quants anys que el
virus del VIH va impactar a la
nostra societat; el desconeixe-
ment als 70-80 i la filera de
morts que deixava va augmen-
tar la por i els prejudicis davant
aquest virus. Sembla que el
temps ha passat i que és paper
mullat. Però no. Realment el ta-
bú del VIH segueix estant vi-
gent al nostre dia a dia, atribuït
especialment a la falta d’infor-
mació a la qual estem exposats
respecte a això.

Les persones amb VIH pa-
teixen discriminació tant a àm-
bit personal com a àmbit pro-
fessional. Moltes argumenten
que conviure amb el virus és
una barrera gegant per trobar
parella. Acabant el 2019 és
aquest encara un tema tabú?
Per què no s’informa deguda-
ment la població que una per-
sona amb VIH en tractament
no pot transmetre el virus per-
què la seva càrrega vírica és

pràcticament nul·la?
Tot i que a vegades pensem

que ho hem superat, encara
queda molt més camp per cór-
rer en aquest tema.
HÈCTOR R. VILANOVA
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobre-
gat)

Begoña Villacís i
Carlos Carrizosa
b En aquests darrers dies, les
intervencions de la vicealcal-
dessa de Cs a l’Ajuntament de
Madrid, Begoña Villacís, i del
portaveu de Cs al Parlament,
Carlos Carrizosa, han posat en
evidència l’existència, al meu
entendre, de dues “cares”, és a
dir, de dues maneres de fer
molt diferents, pràcticament ir-
reconciliables, dins del mateix
partit. Així, mentre que la cita-
da regidora donava una lliçó de
dignitat i de respecte a les per-
sones, concretament a les do-
nes, a l’hora de justificar el per-
què del seu vot a favor de la re-
provació del portaveu de Vox a

l’Ajuntament de Madrid, Javier
Ortega Smith, l’esmentat por-
taveu del partit taronja tornava
a emprar l’esbroncada, la con-
frontació i l’insult en les seves
intervencions al ple del Parla-
ment per tal de criticar el go-
vern català. I és que Villacís va
defensar que Cs no farà “ni un
pas enrere” en la seva lluita
contra la violència masclista,
perquè –va dir– és “un fet in-
qüestionable”, i va argumentar
alhora el seu vot en contra
d’Ortega Smith dient que no el
reprovava per la seva ideologia,
tot i estar-hi “als antípodes”, si-
nó per la seva falta de “respec-
te i humanitat” en negar l’exis-
tència de la violència contra les
dones davant de les pròpies
“víctimes de maltractaments”
que eren presents en el discurs
que va fer al consistori madrile-
ny el passat 25 de novembre
amb motiu del Dia Internacio-
nal de l’Eliminació de la Violèn-
cia contra la Dona.

En canvi, per la seva part,
Carlos Carrizosa, entre d’altres

coses, es va adreçar als mem-
bres del govern de manera in-
sultant per tal de denunciar
que “es mouen bé en l’entorn
de la putrefacció de la corrup-
ció”, i, fins i tot, va arribar a
comparar la bancada de l’ex-
ecutiu amb “una roda de reco-
neixement”. Penso que si Cs, en
aquesta nova etapa iniciada
després de la retirada del seu
líder Albert Rivera, vol empren-
dre realment el camí de la mo-
deració, del centrisme i del libe-
ralisme ben entès, ha d’optar
pel que representa la senyora
Villacís, i ha d’abandonar, en
canvi, tot allò que tingui a veure
amb la manera de fer política
encarnada pel senyor Carrizo-
sa, la qual, d’altra banda, no és
sinó la mateixa que han practi-
cat sempre, aquí a Catalunya,
centrada principalment en l’an-
ticatalanisme més barroer, tant
l’Albert Rivera i la Inés Arrima-
das com ara actualment la se-
nyora Lorena Roldán.
JOSEP VILÀ BATLLE
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
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El lector escriu

“Els espais
d’aprenentatge han
conformat
patrimoni del qual
ens hem d’ocupar

entén per patrimoni el conjunt de
béns i valors que posseeix una per-
sona, una institució o una socie-

tat. Es tracta, habitualment, de béns mate-
rials, però també parlem de patrimoni im-
material quan ens referim a pràctiques o
coneixements. En el cas dels edificis histò-
rics d’aprenentatge ens trobem amb la feliç
convivència de metodologies pedagògi-
ques intangibles amb els necessaris espais
físics que les allotgen. Són el que anome-
nen espais d’aprenentatge; espais que, des
de l’antiguitat, s’han configurat formal-
ment, informal, itinerant, permanent, pú-
blica o privada en diàleg amb una determi-
nada manera de transmetre coneixement
i que han conformat patrimoni, un patri-
moni del qual ens hem d’ocupar.

AMBDÓS CONCEPTES –espai i aprenentat-
ge– es vinculen per un acte que té a veure
amb les persones que hi participen: el mes-
tre i els alumnes, i amb l’acció que s’hi pro-
dueix: la lliçó, el diàleg, l’experimentació, la
pràctica, el debat... L’arquitectura, com la
pedagogia, ha dit la seva en cada moment
de la història, sobre quina era la manera
més encertada d’esdevenir. I les reflexions

S’ s’han produït a múltiples escales: des de
l’espai públic fins al mobiliari o la texturit-
zació dels paraments. Però els avenços i in-
novacions més interessants s’han donat
quan les dues matèries han convergit con-
templant-se com a valor intrínsec a la seva
pròpia formulació. Tanmateix, actual-
ment, ambdues disciplines son àmbits for-
tament regulats, normativitzats amb, so-
vint, difícil marge de maniobra.

L’OBJECTIU de les properes jornades de
l’Aadipa (Agrupació d’Arquitectes per a la
Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Ar-

quitectònic), “Patrimoni Arquitectònic
Educatiu” (del 12 al 15 de desembre al CO-
AC, a Barcelona), és precisament el de ge-
nerar un debat i una reflexió sobre la neces-
sària posada en valor del patrimoni arqui-
tectònic educatiu, per evitar que els pro-
cessos de transformació que s’hi duen a
terme impliquin la pèrdua dels seus valors
(materials, documentals, històrics i de me-
mòria col·lectiva). I també per posar en dià-
leg, plantejar preguntes i impulsar mèto-
des, processos i projectes d’intervenció que
han aconseguit incorporar aquests valors a
projectes educatius actuals.

QUINES SÓN LES QUALITATS que han de
prevaldre en el moment de transformar un
edifici educatiu patrimonial existent?
Com adequar l’immoble a les necessàries
modificacions dels sistemes de confort, ac-
cessibilitat seguretat i sostenibilitat? Com
modificar l’espai per tal d’assolir la configu-
ració necessària per a la pràctica i innova-
ció docent? Com incorporar el valor de
l’edifici en els processos d’aprenentatge?
Apareixen reptes, límits i oportunitats que
entre tots, administracions, organismes i
col·lectius, hauríem de poder afrontar.

Queralt Garriga Gimeno. Doctora en arquitectura

Patrimoni educatiu
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