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D
es del tancament de RTVV, els 
treballadors de l’ens fan circular 
per les xarxes socials l’agenda di-
ària del president de la Generali-

tat, Alberto Fabra, per contraprogramar 
els actes amb una acció paral·lela de 
protesta. Al marcatge, de vegades asfi-
xiant, el dirigent popular contestà dient 
que no pensava modificar la seua agen-
da. “I si algú vol acompanyar-me, que 
ho faça”, reblà. Aquesta actitud amb un 
punt d’arrogància, però, contrasta amb 
el blindatge que Fabra està fent de les 
seues activitats. El proppassat dia 4 de 
desembre, dimecres, l’agenda marcava 
una visita a Xàtiva, acompanyant la 
ministra de Foment, Ana Pastor, per 
inaugurar les obres de rehabilitació del 
convent de Sant Domènec. Vuit fur-
gons policials i un perímetre d’uns cent 
metres tractaven d’aconseguir que els 
treballadors de RTVV no enlletgiren 
les imatges del moment. 

El que no s’esperava Fabra és tro-
bar-se en el trajecte a peu cap a l’antic 
convent una acció de protesta d’uns 
alumnes de primària, d’entre 6 i 12 
anys, que, des del pati del seu col·legi, 
el CEIP Taquígraf Martí, començaren 
a reclamar-li “que torne Canal 9!”. 
Uns segons abans, alguns dels xiquets 
reclamaren l’atenció de l’alcalde de 
Xàtiva, Alfonso Rus, repetint el seu 
eufònic cognom sense cap ànsia reivin-
dicativa. Va ser en veure Fabra que els 
menuts començaren a corejar consig-
nes incòmodes per al PP.

Un fet i dues imatges. Atès el se-
guici mediàtic que acompanya Fabra, 
la protesta infantil no passà desaperce-
buda. I generà dues imatges cridaneres 
i que tingueren una gran propagació als 
mitjans. La primera, uns fugaços plans 
de la xicalla amuntegada a la tanca 
del seu col·legi, gravats per La Sexta 
i profusament difosos per Internet. 
La segona, una fotografia del regidor 
de Seguretat i Recursos Humans de 
Xàtiva, José Antonio Vidal, enfocant 
els menuts amb el seu mòbil. Aquest 
darrer fet provocà l’automàtica peti-
ció de dimissió per part dels grups de 
l’oposició a la capital de la Costera o, 
en el seu defecte, “explicacions clares 
i convincents” que no s’han produït. 
En contraposició, la protesta dels xi-
quets, realitzada en horari d’esbarjo, 
segons fonts del col·legi, va tenir con-

seqüències immediates: aquell mateix 
matí, amb una inusitada celeritat, la 
inspecció educativa visitava el centre. 
Al cap de poques hores, de vesprada, 
la Conselleria d’Educació anunciava 
l’obertura d’un expedient informatiu 
a l’efecte d’assegurar que “els centres 
educatius mantinguen un ambient ade-
quat i garantir els drets de qualsevol 
xiquet menor d’edat i que no siguen 
conculcats per qualsevol circumstàn-
cia”, argumentava la consellera del 
ram, Maria José Català. “Pensem que 
la nostra responsabilitat és garantir que 

en horari lectiu els nostres alumnes 
siguen a classe i que no s’utilitze els 
nostres escolars”, afegia la dirigent, 
considerada per molts al PP com un 
possible relleu a Fabra en cas de nau-
fragi conservador. Català suggeria una 
hipotètica utilització política dels esco-
lars, però el conseller de Governació, 
Serafín Castellano, anava més enllà 
i qualificava de “vergonyós intentar 
aprofitar-se i manipular xiquets me-
nors d’edat”. “Si això ha estat així”, 
matisava un segon després de llançar 
el míssil. Al PP, per contra, no preocu-
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El moment reivindicatiu dels alumnes del Taquígraf Martí. A la dreta, la façana del centre.

El PP emmordassa 
les aules valencianes

L’expedient informatiu obert a un col·legi públic 
de Xàtiva per la protesta davant Fabra d’alguns 
dels seus alumnes ha palesat de nou la profunda 
al·lèrgia a la crítica del PP valencià. La consellera 
d’Educació aigualí més tard l’esperit sancionador 
de l’expedient, però la por de les represàlies està 
fortament instal·lada en el sistema educatiu.

EL
 t

EM
PS


	1540ELTEMPS_56_58.pdf

