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OPINIÓN

Sr. Director:
Mensa (www.mensa.es) i la Fanjac (www.fanjac.org) organitzen un acte per promoure un
dia de la intel·ligència. Hi ha dies mundials de gairebé tot: lluita contra tot tipus de
malalties, del treball, la població, la població indígena, la pau i un llarg etcètera.
Dediquem dies internacionals als grans problemes, als grans objectius, però cap a la
capacitat de solucionar-los o aconseguir-los: la intel·ligència.
L'afecte que els polítics i la societat tenen per la intel·ligència en general es veu en el
nivell de fracàs escolar, tant dels nens superdotats, el 68% segons alguns estudis, com
del 33,2% de la població general, sense comptar els regals, a l'acabar l'ESO. Dades que
deixen clara la pèssima organització del sistema educatiu. Gastem cada cop més diners
en més professors, en més dotacions materials i més paperassa inútil per aconseguir, de
primària a la universitat, pitjors resultats any rere any. És el que comporta proscriure
l'esforç i el plaer d'aprendre. Frenant els més capaços, no necessàriament superdotats, no
es crea una societat millor, es crea una societat mediocre, aborregada i dòcil. Es parla
molt del model educatiu finlandès, però es comenta poc que allà els alumnes avantatjats
ajuden a classe els alumnes amb més dificultats i avancen tots junts de manera solidària.
Aquí el superdotat és l'enemic a abatre pel sistema perquè pensa, rebat i no vol repetir
100 vegades un model d'exercici quan ell amb fer-ne tres en té prou. Però el que
aprovarà serà el que faci els 100 exercicis tot i copiar-los! Només el pilota dòcil progressa
tant a l'escola com al món real. Ara entenc quins són els valors que, més enllà de les
paraules boniques, vol mantenir el poder en l'ensenyament, sigui quin sigui el seu color.
Com a molt, es farà una guia per a famílies d'infants i joves amb altes capacitats perquè
sembli que es fa alguna cosa, amb molta publicitat això sí, inútil això també. De posar els
exèrcits de psicopedagogs del departament a buscar nens amb altes capacitats ni
parlar-ne, no fos cas que els trobessin de veritat...
Podria parlar també dels polítics que parlen de crear un nou paradigma econòmic basat
en la recerca i el desenvolupament, el famós R+D+I, que ens ha de treure de la crisi,
però que en realitat retallen les partides destinades a recerca i acomiaden els
investigadors, però millor en un altra carta.
Josep Maria Farré Cortada.
Coordinador De Mensa A Lleida

Sr. Director:
Soc un veí d' Almatret, aquí vaig néixer i aquí vull morir. A les poblacions de les rodalies
(Maials i Seròs) hi tinc família i quantitat d'amics, i he d'agrair els setze anys de
permanència al nostre ajuntament i al consell comarcal del Segrià, l'oportunitat de
treballar amb fe, harmonia i voluntat conjunta amb els altres alcaldes i regidors.
Es dóna el cas que al poble amb què limitem per termes municipals, Seròs, li tinc una
estima i tendència especial, ja que els meus pares i jo, en la meva infància, hi vàrem
viure uns anys, abans de la guerra del 36, casualment a la mateixa casa on avui resideix
l'actual alcalde d'aquest poble.
Feta aquesta introducció, senyor director, si em permet, continuaré l'escrit dirigint-me a
l'alcalde de Seròs, el senyor Pena.
Gabriel, què fas? Saps que, sempre, tots hem treballat braç a braç en pro del bé i en
contra del perjudici de la comarca i, en particular, per les necessitats pròpies de cada
poble, carreteres, serveis, esports, cultura, economia, turisme, i tot allò que comporta i

02/09/2010 18:03

Segre.com - 17 de setembre, dia de la intel·ligència pe(3823008)

2 de 3

http://esegre.segre.com/epaper/xml_epaper/html/article2.asp?dia=02_...

s'obliga a si mateix un ajuntament sa. En resum, benestar i convivència.
Crec, per ètica, que cap alcalde pot incrementar tant la seva llibertat de manera que
pugui perjudicar la d'altres persones o municipis. Aquest principi s'hauria de guardar
sempre amb zel, ja que la llibertat l'hem de gaudir proporcionalment perquè sigui un bé
comú i no d'alguns que busquen fer particular profit d'allò que, per natural raó, pertany a
tots i pot ser causa d'inquietuds i pèrdues, tant econòmiques com sentimentals.
Pena, em fas pena i ho sento moltíssim perquè havies sigut l'amic d'Almatret i meu. Ens
has mentit. Particularment, de paraula, ens has dit que mentre tu fossis l'alcalde de
Seròs, al teu terme no es faria cap abocador industrial. Sí, ja sé que tu l'has batejat amb
un nom molt boniquet que no fa el cas de nombrar. Però és que la mentida també l'has
publicat als diaris.
Has fracassat rotundament perquè has vulnerat les nostres ànsies d'il·lusió i les has
convertit en angoixes personals i col·lectives.
Has fracassat perquè tu, que tantes vegades i per arreu, amb la teva veu per alt, havies
elogiat la nostra Terra Ferma des del teu conjunt que en por- tava el nom. Pena, què has
fet?
Has fracassat perquè vols instal·lar un abocador en unes terres en què tots els qui
estàvem en el càrrec que ens corresponia vàrem aconseguir que de secà -amb coscolls,
mates i argelagues- es convertissin en veritables oasis de fruita seca, dolça i oliveres: el
Segrià Sud.
Has fracassat perquè quan venies al meu poble a veure els amics i la família, tots et
rebíem amb simpatia, participaves en les nostres festes i cantàvem junts. No sé el
resultat de la teva tornada, si és que vens. És una incògnita.
També has fracassat perquè t'has fotut al cap posar un abocador enmig d'unes terres en
què els seus habitants, amb encarit amor i voluntat, sacrifici i hores de treball
desenvolupades amb orgull i esperit de progrés, han invertit el seu capital.
Aprofito des d'aquí per donar un toc d'atenció a tota persona que políticament et tingui
subordinat, que et vigili. El que intentes fer pot tindre funestes conseqüències polítiques
per perdre vots, i socials i sanitàries, ja que tant les aigües freàtiques com les pluvials
d'allà on vols ubicar el teu abocador desaigüen al mateix punt de l'Ebre on es capta
l'aigua del regadiu Se- grià Sud, i en un futur aigua de boca per a tres poblacions
(Almatret, Maials i Llardecans).
Pena, si vols ser respectat, respecta.
Robert Vilà Grau
Grup Segre © Copyright 2008
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