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La conferència
de Ros s’ajorna
Des de fa anys, el
Col·legi de Periodistes
de Lleida organitza
una conferència de
l’alcalde que serveix
de balanç anual.
Estava prevista a
mitjans d’abril, però
les noves normes
electorals han obligat
el col·legi a consultar
assessors i la mateixa
junta i, encara que
ningú té un dictamen
clar, han preferit
ajornar la conferència
de Ros per evitar
problemes i possibles
recursos.

Ambel futbol
no es competeix
Ajuda en Acció va
presentar un brillant
documental sobre el
Desenfocament de
gènere i la situació de
la dona al món. L’hi
havien ofert a TV3,
que el va emetre
pel 33, però amb la
mala sort que va
coincidir amb un
Barça-Arsenal. Era el
Dia de la Dona
Treballadora, però
va ser com si no
l’haguessin emès.

VIDAL VIDAL || DIA DE REG

C
onvidat a fer una xerrada al
col·legi públic de Balàfia. Una
trentena d’alumnes de deu anys,
als quals em proposo de convèn-

cer de les virtuts del llegir, que no només
permet saber moltes coses, sinó que, a
sobre, és divertit. Si t’agrada llegir, no
t’avorriràs mai. Els comento que el dra-
ma de la meva infantesa va ser l’avorri-
ment –aleshores encara no hi havia a les
cases televisors ni jocs electrònics–, fins
que vaig descobrir aquest impagable en-
treteniment que ha acabat trastocant la
meva vida (per a bé i per a mal).

Les cares i accents fonètics dels nens i
nenes de l’aula denoten gran diversitat de
procedències nacionals.Tan sols tres en-
tre els quasi trenta són d’origen autòcton.
La resta estan repartits en diversos con-
tingents, mitja dotzena de romanesos i
marroquins, quatre o cinc algerians, un
parell de dominicans, amés d’algun equa-
torià, francès, guineà, etcètera. Fins i tot hi ha un xinès,
molt callat, que segons em diuen és un crac de les ma-
temàtiques, com acostuma a passar amb els estudiants
orientals.Amb tota aquella macedònia de colors de pell
i de cabell, sembla unmiracle que ens puguem entendre
en català. Un xicotet arribat aquest mateix curs de Ro-

mania domina perfectament la nova llen-
gua franca escolar, d’altres condeixebles
vinguts d’aquell país temps enrere el par-
len sense cap deix i els podria prendre per
catalans de moltes generacions. Una al-
tra sorpresa serà comprovar com gairebé
tots declaren –i demostren– el gust per la
lectura, i també l’esforç econòmic dels pa-
res per comprar-los llibres en el seu idio-
ma d’adopció. Molts són fidels del Club
Súper3.Tot plegat m’emociona i m’ani-
ma, em fa sentir una mica més optimista
respecte del futur.També em confirma la
gran tasca del professorat, tan convenient
i estratègica amb vistes a la integració cul-
tural, i sovint massa poc valorada, així
com la necessitat, en època de retallades,
demantenir els recursos en l’ensenyament
bàsic, com una prioritat.

Havia anat a Balàfia a xerrar i al final
vaig estar quasi tota l’estona escoltant.
No sé si a aquella canalleta els va fer pro-

fit la meva presència, però a mi em va interessar enor-
mement el que explicaven. Hi vaig aprendre molt, en
aquell col·loqui viu.Al marxar, vaig felicitar la mestra
per la seva feina crucial i vaig gosar donar-li les gràcies
en nom de tots nosaltres (per cert, la immensa majoria
de la classe són del Barça).

President de la Lliga
de Futbol Professio-
nal (LFP), que prete-
nia paralitzar la jor-
nada de diumenge
que ve per vetar els
partits en obert.

José L. Astiazarán

Propietari de l’empre-
sa Promisol, d’Alma-
celles, que va ser ele-
git ahir per unanimi-
tat president de la Pi-
mec en substitució de
Rafael Peris.

Francesc Roig

President de la Cor-
poracióAlimentària
Guissona, que aconse-
gueix, un any més, xi-
fres de beneficis de lí-
ders amb més de 41
milions d’euros.

Jaume Alsina

Una de les investiga-
dores de la Politècni-
ca que han dissenyat
un robot que permet
interactuar a distància
com si un hi fos pre-
sent.

la imatge
deldia
Mitjanamés
segura per a Ronda
Ahir es va iniciar la
construcció de la nova
mitjana del passeig de
Ronda, que no serà
transitable per evitar
accidents, en uns treballs
que s’executen de nit
per minimitzar les
molèsties de trànsit, ja
que s’ha de tallar la
circulació.
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Tant se val d’onvenim
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