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Gairebé dos terços dels muni-
cipis del Vallès Oriental han 
instal·lat càmeres amb lectors 
de matrícules per millorar 
la seva seguretat. Són a les 
entrades de les poblacions 
perquè permeten detectar 
vehicles d’interès policial a 
partir de creuar la informació 
que comparteixen els Mos-
sos d’Esquadra i les policies 
locals. Si una matrícula llegi-
da per un d’aquests aparells 
coincideix amb cap de la llista 
introduïda al sistema –i que 
està en actualització perma-
nent–, es genera una alarma 
que arriba a les comissaries 
o les patrulles dels cossos de 
seguretat. Aquesta videovigi-

lància permet, per exemple, 
fer un seguiment de vehi-
cles robats o dels que han 
participat en fets delictius. 
Igualment, comporta dispo-
sar d’informació rellevant 
de qui ha entrat o sortit d’un 
municipi en cas que s’hagi 
denunciat un delicte.

La videovigilància de la 
via pública va generar un 
cert debat al començament 
de la seva implantació ara fa 

un parell de dècades. Fins a 
quin punt una càmera que 
apunta un carrer les 24 hores 
no fa una intromissió en la 
privacitat i la intimitat dels 
ciutadans que hi passen pel 
davant? Els cossos de segure-
tat estarien tractant tothom 
de sospitós s’hagi comès o no 
un delicte? El Gran Germà 
que tot ho vigila i que va defi-
nir l’escriptor George Orwell 
salta de les pàgines del seu 

llibre 1984 a la realitat del 
dia a dia? Tots aquests dubtes 
s’han anat resolent gràcies a 
la Llei Orgànica 4/1997 que 
regula de forma prou estricta 
la utilització de les videocà-
meres per part de les policies 
en espais públics. Però també 
hi ha contribuït el sentit 
comú i que la ciutadania ha 
anat acceptant –massa sovint 
de manera bastant acríti-
ca– que les dades personals 

siguin la primera matèria de 
les operadores de telefonia 
o els grans negocis d’inter-
net, com Google o Facebook. 
Quin sentit té qüestionar una 
càmera lectora de matrícules 
si, gràcies a la geolocalització, 
els nostres telèfons mòbils 
descobreixen on som i amb 
qui en temps real?

Segons ha pogut recollir EL 
9 NOU dels mateixos ajunta-
ments vallesans, l’esclat de 
càmeres a les entrades dels 
pobles i ciutats continuarà 
i es reforçarà encara més 
els propers mesos. Siguin 
benvingudes si certifiquen 
la dissuasió en la comissió 
d’infraccions i crims o ajuden 
en la recopilació d’evidències 
contra la delinqüència.

L’èxit de les càmeres 
amb lectors de matrícules

Cap de les ridícules mesures que s’han proposat per 
evitar l’aplicació de la sentència del TSJC que obli-
ga els centres docents de Catalunya a fer del 25% 
de les classes en castellà no ha servit per a res: ni el 
decret que prepara Educació, ni la imprudent pro-
posta de modificació de la Llei de Política Lingüísti-
ca, ni la prospecció sobre usos lingüístics dels alum-
nes que es vol fer per conèixer l’estat de la qüestió. 
Res no ha aturat un TSJC desbocat, que, obviant tot 
això, ordena tirar endavant la sentència i s’atreveix, 
a més, a dir com s’ha d’aplicar, mitjançant una inter-
locutòria vergonyosament plena de faltes en català. 
Concretament 132, en 15 pàgines, com a evidència 
de la veritat que volen negar: si una llengua neces-
sita ser reforçada a Catalunya, és el català.

El TSJC, com un toro embogit, envesteix sense 
miraments, obliga els centres de Catalunya a apli-
car la sentència en 15 dies. Com si canviar la dinà-
mica d’un centre fos així de senzill...! No en tenen 
ni la més punyetera idea, de com funciona un cen-
tre docent, i s’atreveixen a irrompre-hi estrepitosa-
ment, a mig curs, fent la trencadissa que convingui 
sense importar-los-en les conseqüències. 

Tant és que els alumnes ja hagin comprat els lli-
bres en català; tant és que molts centres, a través 
de les AFA, facin una feina encomiable per poder 

reutilitzar-los i disminuir així la despesa inicial dels 
pares cada curs; tant és que els alumnes s’hagin 
acostumat a relacionar-se amb determinats docents 
en català i que ara resulti extraordinàriament postís 
canviar de llengua; tant és que, quan un professor 
i un alumne acostumats a relacionar-se en cata-
là es vegin obligats a fer-ho en castellà, tinguin la 
impressió que fan comèdia i que, per això, la comu-
nicació no sigui tan fluida; tant és que aquell alum-
ne que, finalment, s’havia llançat a parlar en català 
vegi ara estroncat el seu procés; tant és que els dèfi-
cits de coneixements de l’alumnat en les llengües 
oficials siguin majoritàriament de català... 

Tot això se li’n fum al TSJC. Se li’n fum la qualitat 
de l’educació a Catalunya. Només li preocupa que 
l’idioma de l’imperi en surti victoriós. I això sí, legi-
tima l’Asamblea por una Escuela Bilingüe permetent 
que formi part del procediment com a part actora. 
Una entitat que, ja des del seu nom, exclusivament 
en castellà, dona idea del bilingüisme que propugna.

LA RESPOSTA DEL CONSELLER

I llavors, surt el nostre ínclit conseller dient que 
els centres no han de canviar res del seu projecte 
lingüístic. Però si el projecte lingüístic no se’l mira 
ningú, caram! Que vostè ja ho sap, això, home...! El 
que ha de fer, senyor conseller, vista la lamentable 
gestió en matèria lingüística que han fet els seus 
antecessors, dels quals vostè és també digne suc-
cessor, és donar instruccions als centres i als ins-
pectors perquè no permetin que cap docent que ha 

d’impartir les classes en català, les faci en castellà, 
com passa ara; i que, pels passadissos, durant les 
reunions de pares, al menjador, a la cantina i al 
pati, tot el personal faci servir sempre el català i 
que reservi el castellà exclusivament per als casos 
en què la llei l’obligui de manera explícita. Per-
què només així la resposta de Catalunya davant 
d’aquesta intromissió serà mínimament digna. 
Intentant enganyar-nos fent veure que la sentèn-
cia del TSJC es podrà obviar sense desobeir i sense 
assumir-ne les conseqüències, no farem pas res. I 
vostè ho sap, també. I si no, és que la seva ingenu-
ïtat l’inhabilita completament per a la feina que té 
encomanada.

I no tan sols en tenen la culpa el conseller i, en 
general, els nostres representants polítics. Som 
nosaltres. Els ciutadans que els hem encomanat la 
missió de representar-nos d’acord amb unes pro-
meses fetes els qui hem d’exigir que es compleixin. 
Siguem pragmàtics: ja que els nostres represen-
tants no ho fan, erigim-nos, cada un de nosaltres, en 
defensors de la legalitat vigent i exigim que, mal-
grat aquest desafortunat 25%, la resta de les activi-
tats del centre es faci íntegrament, exclusivament 
en català. Exigim que els docents i, en general, tot el 
personal que treballa en un centre docent ho faci en 
català, si més no, fins allà on permet la llei. Mani-
festem-nos col·lectivament al carrer si això no es 
compleix perquè és el dret dels nostres fills. Si som 
molts, ens hauran d’escoltar.

No permetem, doncs, que els nois i noies rebin 
en castellà o a mitges unes classes que s’han de fer 
exclusivament en català; denunciem-ho als mitjans, 
a les xarxes, a la inspecció, als tribunals, si convé; 
inundem Catalunya de denúncies i d’accions pací-
fiques al carrer; vetllem perquè, al menjador, els 
monitors parlin als nens en català, no permetem 
que, perquè un pare o mare digui que no entén el 
català a la reunió de classe, tota la resta hagi de 
celebrar-la en castellà. Siguem bel·ligerants en això. 
És plenament legal. Fins on la llei ho permet, és pos-
sible exigir que el personal treballi exclusivament 
en català; si convé, amb els límits que estableix la 
sentència. Ningú podrà ser sancionat per aplicar la 
llei de manera estricta. I un cop ho hàgim aconse-
guit, tindrem molt de guanyat i una autoestima col-
lectiva pels núvols.

No tinc cap esperança que aquest govern tingui 
la valentia d’actuar com cal si no l’empenyem. Per 
tant, aquesta és la resposta que hauríem de donar a 
aquest atac frontal, no tan sols a la pervivència del 
català, sinó, sobretot, als drets dels nens que, altra-
ment, poden veure greument afectat el seu apre-
nentatge, i als docents, que han de poder fer la seva 
feina sense ingerències d’instàncies que no hi ente-
nen un borrall, en pedagogia ni tenen la més remota 
idea del que són un centre docent o una criatura. 

Resposta al 25% en castellà
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