
Música i energia
                                   

Alguns programes han can-
viat d’hora o també de dia, 

segons el cas, coincidint amb el canvi d’any. 
Momenti della canzone italiana, presentat 
setmanalment per Joan Pallarès i Maria 
Rosa Monferrer, s’emet ara la matinada de 
dimecres a dijous, concretament des de la 
mitjanit i fins a la una. El 19 de gener, la se-
lecció, sempre d’estil lleuger i dels últims 60 
anys, incloïa els temes Laura non c’è (Nek), 
Stasera pago io (Domenico Modugno), Se mi 
lasci non vale (Rita Forte) i Gli angeli siamo 
noi (Sergio Cammariere), entre d’altres. Les 
cançons sempre són presentades amb síntesi 
poètica i de missatge, de manera que l’oient 
troba aquella proximitat musical que invita 
a escoltar els temes.
D’altra banda, la natura ha estat també 
present. Esther Borrego parlava d’energia 
verda el dilluns 23 de gener, en la primera 
hora de la Fórmula Estel (8.15h). Defensava 
iniciatives com ara «les cooperatives que 
intenten aconseguir preus especials per a 
l’electricitat o el gas, exemples que la unió 
fa la força». Elogiava el que és «aprofundir 
en la compra al major». D’altra banda, ex-
plicava que «una companyia subministra 
totalment energia elèctrica al 80% de les 
llars de Cadis, amb un estalvi de 58.500 
tones d’emissions de CO2».

Amb la presa de possessió de Donald Trump com a president dels Estats Units s’obre una etapa to-
talment nova. Si compleix el que va prometre durant la campanya, Europa en sortirà molt afeblida, 
perquè amb el nou aïllacionisme nord-americà el vell continent perdrà el seu aliat més fort i incon-
dicional. Amb aquesta política la inestabilitat encara anirà a més en una Europa que trontolla per la 
incerta conjuntura política, econòmica i social.
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Pensant-ho millor La setmana 
en tuits

José Calderero @jcalderero
Periodista
Entrevista de @el_pais al Papa: el clerica-
lisme és el pitjor mal que pot tenir avui 
l’Església

Xiskya Valladares @xiskya
Religiosa de Puresa de Maria
El Papa envia un missatge a Trump, li de-
mana que governi amb ètica i que continuï 
ocupant-se dels pobres i marginats

Ignasi Miranda @IgnasiMiranda
Periodista
Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida, 
visita @radioestel i @catcrist i empatitza 
amb la seva feina

Javier M-Brocal @javierMbrocal
Periodista
OFICIAL. La JMJ Panamà 2019 serà del 22 
de gener al 27 de gener 

Ada Colau @AdaColau
Alcaldessa de Barcelona
Onada de fred. Puja preu de la llum. A 
Catalunya presentem conveni contra po-
bresa energètica que obliga empreses a 
corresponsabilitzar-se

Ernest Urtasun @ernesturtasun
Diputat al Parlament Europeu
1r regal al nou president Parlament l’hi 
ha fet @campsoscar de @openarms_fund: 
una armilla d’una nena refugiada! No els 
oblideu!

L’EFEMÈRIDE DE LA SETMANA 
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Rovira i Virgili

Dia 30 de gener del 1948: és assassinat Mahatma Gandhi, 
intel·lectual pacifista i apòstol de la no-violència.

Malgrat haver garantit l’accés a l’educació per 
a tothom i, fins i tot, acompanyant-ho d’algu-
nes mesures compensatòries concretes, dins del 
sistema no s’avança prou ràpidament per frenar 
les desigualtats que dia a dia van en augment 
en la nostra societat en la qual solament l’èxit 
educatiu pot garantir, mínimament, un futur 
amb igualtat d’oportunitats per a tots.
En l’actualitat les famílies estan afectades per 
canvis i circumstàncies, sovint adverses, que en 
debiliten la capacitat d’intervenció i d’acció 
formativa. Cal un reforç del paper de la família 
perquè pugui desenvolupar la seva funció, més 
enllà d’un seguiment «formal» de l’escolaritza-
ció obligatòria.
Fins fa poc, al costat de la família, l’entorn, els 
costums, les tradicions, havien actuat com a 
eines que reforçaven els processos de socialitza-
ció i d’inclusió, alhora que complementaven el 
desenvolupament educatiu formal. Però això ha 
quedat superat.
És bàsic organitzar i desenvolupar un ample 
ventall d’ofertes formatives complementàries, 
més enllà del marc de l’escola, pensades i pla-
nificades per ajudar a superar els estralls que 

generen les limitacions derivades de difícils 
situacions personals, familiars, socials i estructu-
rals, que generen tanta desigualtat «a les portes 
d’entrada» dels centres escolars.
Ara i aquí, conviuen i es «creuen» moltes cultu-
res, moltes tradicions. Fa falta organitzar i cercar 
respostes conjuntes que ens permetin compartir, 
sumar i, fins i tot, reforçar realitats personals 
diverses, però amb un objectiu comú: educar per 
incloure i per garantir la igualtat d’oportunitats.
Necessitem una renovada concepció de comuni-
tat, d’entorn, en el qual la família estigui embol-
callada per les entitats socials i que les adminis-
tracions, amb els diferents serveis, s’ocupin d’uns 
i d’altres.
La suma de les accions de tots plegats ha de ser 
una resposta integrada i comunitària que ofe-
reixi als infants i als joves, aquelles oportunitats 
que sovint poden quedar desdibuixades per les 
turbulències de la realitat quotidiana. Cal saber 
detectar limitacions i sobretot descobrir possibi-
litats, per petites i febles que semblin. Això so-
lament s’aconsegueix si ens conscienciem que la 
formació integral per a tots és el primer esglaó 
de la justícia social.

La igualtat d’oportunitats 
que no arriba...




