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Necessitem 
fars

Cada època s’ha 
encarregat de 
fabricar els seus 
propis fars, els 

seus horitzons, uns refe-
rents. Però n’hi ha de 
construïts i de verita-
bles. L’entranyable i savi 
Ramon Barnils va per-
tànyer a aquesta segona 
i excelsa categoria. Fins 
al 14 d’octubre tenim 
l’oportunitat de conèi-
xer, de primera mà, qui-
na va ser la seva volcà-
nica personalitat, a tra-
vés de l’exposició Qui és 
el teu referent? Ramon 
Barnils (1940-2001), una 
mostra que cal visitar 
(gairebé per prescrip-
ció mèdica!) a la magní-
fi ca Sala Capitular del 
Monestir de Sant Cugat. 
Barnils va escriure als 
diaris, va fer ràdio, va 

publicar llibres i va ser 
un profe enrotllat en 
aquella UAB de les pri-
meres il·lusions demo-
cràtiques i llibertàri-
es. Els qui vam tenir el 
privilegi de conèixer-lo, 
encara recordem la seva 
visceral i mordaç capa-
citat d’anàlisi crítica de 
tot i per a tot, així com 
la seva explícita i apassi-
onada catalanitat. Quan 
el senties, a través de 
les ones de Catalunya 
Ràdio, en aquella per-
la comunicativa anome-
nada El lloro, el moro, 
el mico i el senyor de 
Puerto Rico (compartint 
intel·ligències i eufòri-
es amb els també mítics 
Quim Monzó i Jordi 
Vendrell), pensaves “Jo, 
quan sigui gran, vull ser 
com ell!” Les seves opi-
nions eren intransfe-
ribles, insubornables, 
políticament incorrec-
tes i contradictòries, 
però deu ser precisa-
ment per totes i cadas-
cuna d’aquelles barni-
lades que el recordarem 
for ever.  •

Recordem aquella 
visceral i mordaç 
anàlisi crítica de 
tot i per a tot...
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Carta oberta a 
l’alcalde de Sant Cugat

insistència d’aquests problemes amb els tèc-
nics de l’Ajuntament, amb l’inspector d’Edu-
cació i el mateix alcalde, el dia de la inaugu-
ració del curs escolar al CEIP Joan Maragall, 
la realitat és que ni el 12 de setembre ni a data 
d’avui (20 de setembre) l’ascensor funciona 
ni els recursos no estan assignats tal com es 
va demanar. Després de les gestions contínu-
es des de la direcció de l’escola, amb què s’ha 
aconseguit l’ampliació de 20 a 30 hores d’una 
vetlladora i l’educadora de la USEE (que no va 
arribar fi ns al dia 13), encara esperem una vet-
lladora i una mestra de la USEE, que, de fet, ja 
teníem l’any passat.
El primer dia del curs escolar, l’equip directiu 
va decidir fer la primera hora de classe al pati 

U
na vegada més, l’AMPA del CEIP L’Olive-
ra de Sant Cugat del Vallès vol denun-
ciar la situació d’impotència en què 
ens hem trobat a l’inici del curs esco-
lar 2007-2008. 
L’Olivera és una escola inclusiva i inte-
gradora i, com a tal, volem participar 
en els projectes que defensin aquests 

conceptes, dels quals ens sentim molt satisfets. Entre els nos-
tres alumnes, integrats en les aules corresponents, acollim 
tres nens amb necessitats educatives especials i dues nenes 
amb necessitats educatives específi ques. Això es tradueix, 
a efectes pràctics, en dos punts imprescindibles. En primer 
lloc, cal que funcioni l’ascensor perquè dues de les nenes acce-
deixin sense cap problema a les classes de primer i tercer de 
primària, situades al primer pis de l’escola. Així mateix, es 
necessiten uns recursos determinats per tal de poder garan-
tir a aquests alumnes la seva normal incorporació i integra-
ció dins del grup. 
En aquest sentit, per als nens amb necessitat educativa espe-
cial teníem, de l’any passat, un mestre i una educadora de la 
USEE (Unitat de Serveis d’Educació Especial) i paral·lelament, 
per atendre les noves necessitats específi ques de les nenes, 
es van demanar dues vetlladores a temps complet, una fi sio-
terapeuta i material adaptat. No cal dir que, tant en el cas de 
les vetlladores com en el cas del personal de la USEE, quan 
parlem de temps complet incloem l’hora del migdia. Sense 
el seu suport, no és possible que aquests cinc infants dinin a 
l’escola amb els seus companys. 
Malgrat que s’ha exposat l’assumpte en els últims consells 
escolars del curs passat a totes les administracions, malgrat 
el seguiment des de fi nals del curs passat per tal de garan-
tir l’ascensor i els recursos requerits, malgrat la contínua 

PRESIDENT DE L’AMPA L’OLIVERA
xxxxxxx@xxxxx.com

esperant que es presentés algú per arreglar 
l’ascensor i que les dues alumnes amb disca-
pacitat motriu poguessin accedir a la seva aula 
igual que la resta dels seus companys. Poste-
riorment es van habilitar les aules d’audiovi-
suals i la biblioteca, traslladant tot el mobili-
ari del primer pis a la planta baixa per tal de 
poder iniciar les classes amb aquests grups. 
A dia d’avui, la situació es manté. 
És evident que aquesta no és una situació de 
normalitat integradora per a ningú: els alum-
nes dels dos grups directament afectats encara 
no han pogut anar a la seva aula (espai habili-
tat completament per fer aquesta funció, cosa 
que no és el cas ni de l’aula d’audiovisuals ni 
de la biblioteca). Pel que fa a la resta dels alum-
nes, a més de veure com a anormal un fet que 
pretenem normalitzar defensant els valors de 
la integració, de moment s’han quedat sense 
biblioteca i sense aula d’audiovisuals
Per tot això, demanem urgentment una solució 
a aquesta situació i denunciem amb indignació 
la mancança de previsió i actuació en concret 
del Departament d’Educació dels Serveis Ter-
ritorials del Vallès i de la Conselleria d’Educa-
ció de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  
Una vegada més, som els pares, les mares i els 
fi lls del CEIP L’Olivera els que demanem per 
la nostra escola, perquè ens l’estimen molt, el 
que per dret li correspon, o potser el concep-
te d’integració és un valor que volem incul-
car als nostres fi lls però que nosaltres no aca-
bem d’entendre? •

Denunciem amb 
indignació la manca de 
previsió de la Generalitat 
i l’Ajuntament

Jordi Reverter i Cendrós. Situació del CEIP L’Olivera

L’ascensor de L’Olivera, pendent de legalització

Imatge de l’escola.     #LL. LLEBOT

Per contra, el president de l’AM-
PA L’Olivera, Jordi Reverter, ha 
explicat que “la situació conti-
nua sent anormal” i denuncia 
que l’ascensor de l’escola con-
tinua sense funcionar. Reverter 
ha explicat que des de de fa una 
setmana cap operari no ha pas-
sat pel col·legi per arreglar l’as-

ESCOLA. Des del consistori, la 
regidora d’Educació i Joven-
tut, Esther Salat, ha manifestat 
que tots els problemes detec-
tats ahir en l’última inspec-
ció per concedir la legalitza-

ció de l’ascensor del CEIP L’Oli-
vera, han estat resolts i falta que, 
aquest matí, l’empresa respon-
sable faci l’última inspecció per 
concedir el certifi cat, que posa-
rà en funcionament l’ascensor 
i permetrà als alumnes conti-
nuar els curs amb normalitat a 
totes les aules. 

censor i encara no han obtingut 
una resposta de l’Ajuntament. 
Des de l’inici del curs escolar, les 
classes on estudien els alumnes 
que tenen difi cultats de mobili-
tat són la biblioteca i la sala d’au-
diovisuals, davant de l’impedi-
ment de pujar fins a la prime-
ra planta.
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