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Els arguments de Pedro Sán-
chez per mantenir la venda

d’armes a l’Aràbia Saudita demos-
tren fins a quin punt pot arribar la
hipocresia en la política. O el cinis-
me. Perquè és difícil trobar un altre
qualificatiu al fet que el president
del govern espanyol demani “altura
de mires” perquè s’entengui la ne-
cessitat que té ’Espanya de conti-
nuar subministrant armament a la
monarquia saudita. “Altura de mi-
res” és, per al president del govern
espanyol, posar els interessos co-
mercials i geoestratègics per da-
vant dels principis polítics i ètics
que defensa, o hauria de defensar,
una força que es diu d’esquerres.
“Sempre he pensat que la política
és intentar convertir els ideals en
realitats, però no sempre es pot
aconseguir”, va dir el president es-
panyol ahir en la seva compareixen-
ça al Congrés dels Diputats. Va jus-
tificar-se en la “defensa dels inte-
ressos generals d’Espanya” i ja sa-
bem, per altres raons, que són inte-
ressos pels quals l’Estat està dispo-
sat a pagar-ne la factura correspo-
nent. Una més.

La reacció del Regne d’Espanya al
brutal assassinat del periodista
saudita Jamal Khashoggi quedarà
saldada amb unes paraules per
mostrar la “consternació” del go-
vern espanyol, amb la demanda
que s’investigui el crim i que caigui
tot el pes de la llei sobre els culpa-
bles. Mentrestant, es mantindran
els acords comercials per continuar
fabricant armes i vaixells per al país
del Golf i les monarquies d’aquí i
d’allà podran mantenir, o fins i tot
estrènyer, la seves relacions
d’amistat, si això és possible. I, al
mateix temps, la socialista Susana
Díaz, la primera veu a demanar que
no se suspengués la venda d’ar-
mes, podrà afrontar el repte de les
eleccions andaluses el 2 de desem-
bre. Altura de mires.

La hipocresia
i l’interès
general

EDITORIAL

Les cares de la notícia

En una cursa frenètica per fer-se un forat a les
portades, acontentar els que el critiquen des de
dins del partit i competir amb la ultradreta, el nou
líder popular ha perdut el control. Amb interven-
cions com la d’ahir, acabarà fent bona la portaveu
del seu grup, Dolors Montserrat.

PORTAVEU DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Desbocat

El mateix dia de la presentació pública de la plata-
forma Sobiranistes ja va advertir que eren cons-
cients que l’operació tindria costos, referint-se a la
destitució del coordinador del grup parlamentari.
Un altre cost que no descarta és la seva destitució
com a portaveu. Considera que val la pena.
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Menopausa i maternitat
Francesc Fàbregues

Costos d’una operació
Elisenda Alamany
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Pablo Casado

Un equip de ginecòlegs de l’hospital Clínic de Bar-
celona, liderats pels doctors Francesc Fàbregues i
Francesc Carmona, ha aplicat amb èxit una tècni-
ca pionera al món que ha permès que dones amb
menopausa precoç hagin pogut tornar a ovular.
Una d’elles ha estat mare.

EQUIP DE GINECÒLEGS DE L’HOSPITAL CLÍNIC

PRESIDENT DEL PP

em broma sovint de nosaltres
mateixos, els catalans. Som dels
pocs pobles que commemorem

una derrota, la del 1714. I la pèrdua de
llibertats. Per sort, en la nostra histò-
ria recentíssima, quedarà més gravat
l’1-O, en què vam desafiar i guanyar
l’Estat, que el 27-O de demà passat, en
què es va proclamar la República però
no es va fer efectiva. Una altra carac-
terística nostra, a banda de voler deci-
dir votant com ens organitzem, és en-
cetar debats i repensar allò que fun-
ciona, sense gaires mitjans per poder
acabar aplicant el que es conclogui.
Quan no hem ni acabat el debat educa-
tiu sobre el sistema d’aprenentatge,
que té molts centres en plena trans-
formació dels estudis memorístics als
de projecte, o eliminant assignatures
compartimentades per aules obertes,
o mirar com s’estén a tots els cen-
tres... ara encetarem el del model lin-
güístic al sistema educatiu.

F “A més de
celebrar derrotes,
solem encetar
debats sense tancar
els pendents. Però
cal renovar el model
lingüístic del 1978

La immersió implantada fa 30 anys
ha funcionat per salvar el català, es-
tendre’n l’ús i fer-lo part de l’ascensor
social. La revisió que se’ns planteja
des del govern, envers el plurilingüi-
me, serà qüestionada pels defensors
de l’existència d’una llengua única i
oficial, com el col·lectiu Koiné. I tenen

raó científica. Però també els qui de-
fensen que cal actualitzar allò que es
va projectar el 1978. S’imaginen ser
atesos al metge com es va pensar al
1978? O tenir les mateixes presta-
cions socials que el 1978? O les in-
fraestructures de llavors?

Adaptar-se a la societat multilingüe
i a l’allau comunicativa sempre serà
millor que només perllongar un mo-
del, malgrat que hagi estat reeixit. Va-
lorar i lloar la mal anomenada immer-
sió lingüística no vol dir que hagin de
renunciar a repensar-la. Alguns lingü-
istes lamentaran que s’acontenti els
qui qüestionen que el català sigui llen-
gua vehicular en exclusiva, però Cata-
lunya és cada cop més diversa i les op-
cions úniques esdevenen complicades.
La política n’és un exemple. També
aquí, encetarem el debat polític amb
tots els partits sobre el futur del país,
sense haver tancat el de la velocitat
amb què mirar d’assolir la República.

Repensar la immersió
Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Marta Monedero

Drogues i
polítiques

star en contra de la guerra i seguir venent armes a
països que es passen els drets humans per l’arc de

triomf és com encarar l’anomenada batalla contra les
drogues sense abordar el debat des de noves òptiques
transversals que facilitin la reducció de la violència
derivada de la lluita contra el narcotràfic.

En un moment en què al model prohibicionista li tiben
les costures i reclama una reformulació, cal entendre
que davant els problemes complexos no s’hi valen les
respostes simples. Per això, amb la idea d’obrir finestres

i explorar enfocaments que superin
els paràmetres de la prohibició tot
respectant els drets humans, Casa
Amèrica Catalunya i l’ICIP han
organitzat el seminari internacional
Drogues, polítiques i violències.
La salut pública, la protecció del
consumidor, el combat de les
màfies i la seguretat són en l’eix de

la reflexió. També hi és des de fa anys el fet que cada lloc
té singularitats –la fulla de coca està molt arrelada en la
tradició cultural a Bolívia–. Però alhora emergeixen
propostes com ara la regulació del consum recreatiu i
terapèutic de la marihuana. Casos com el del Canadà,
més recent, i el de l’Uruguai constaten que no se n’ha
disparat el consum i reforcen la capacitat integradora
d’aquests països. S’obren nous paradigmes amb
perspectives i alternatives que s’han d’analitzar des del
desenvolupament científic, econòmic, social i cultural,
no des de la moral i els prejudicis.

E

Emergeixen
enfocaments
nous per
abordar el
debat de les
drogues

http://epa.cat/c/txehip
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