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Camp minat
de sentències
Raül Garcia i Aranzueque

Els departaments d’Ensenyament de Catalunya i de
la resta de territoris de l’Estat que no estan governats
pel PP treballen, alguns més que altres, com si la llei
Wert tingués els dies comptats. Adopten, de la manera
més light possible, els preceptes d’aplicació immediata i ajornen les decisions que podrien hipotecar els objectius pedagògics a llarg termini. La hipòtesi és que,

per més bons resultats que tregui el PP en les eleccions generals de finals d’any, perdrà la majoria absoluta i la resta de partits compliran el seu compromís
de derogar-la. El problema més greu, però, és en el
camp judicial, on les reiterades sentències contra el
model d’escola en català han deixat el terreny ple de
mines i no serà fàcil desactivar-les.

Diumenge de
festa a Fundesplai
JORNADA · Més de 50 activitats per als infants i les
famílies ACCIÓ · Bot col·lectiu pels drets dels menors
S.P.
BARCELONA

I

nfants, joves, monitors i famílies
tenen una cita demà a la Festa
Esplai, que és el tradicional tret
de sortida de la campanya Encerta l’estiu. Un estiu per a tothom!,
de Fundesplai, la Fundació Catalana
de l’Esplai. La festa arriba a la 29a
edició i se celebrarà al parc Nou del
Prat de Llobregat. Els organitzadors
preparen més d’una cinquantena
d’activitats, tallers i tot tipus d’actuacions musicals i artístiques, en
les quals s’espera que hi participin
milers d’infants i les seves famílies.
Aquest any, a més, un dels moments destacats de la trobada estarà relacionat amb la campanya
solidària #botaperlainfancia. Des
de principis d’any, Fundesplai convida les persones que es volen pronunciar en la defensa dels drets i
la igualtat d’oportunitats en la infància que es facin una foto botant
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i la pengin a les xarxes socials. Per
cada bot hi ha empreses que donen un euro. De moment, s’han recollit 10.000 vots, i els diners de
les empreses col·laboradores es
destinaran a beques menjador, activitats de reforç escolar i activitats de lleure d’estiu. Fundesplai
preveu atorgar aquest estiu més
de 4.500 beques per a colònies i
casals. Demà a les dues del migdia
s’organitzarà un bot col·lectiu,
que, coincidint amb la campanya
electoral de les municipals, Fundesplai també vol que serveixi per
demanar als partits polítics que
tinguin en compte la infància.
Una altra opció per passar el diumenge és la festa solidària Un Cop
de Mà, que se celebra per sisè any al
parc d’atraccions Tibidabo i que està apadrinada pel jugador del Barça
Xavi Hernández. Organitzada per la
Fundació Real Dreams i el Tibidabo,
els fons recollits es destinen a diverses ONG. A la tarda, al Liceu es farà
l’espectacle de cuina i humor Fàbrica de menjar solidari, liderat per
Ferran Adrià, amb l’objectiu de recollir diners per al Casal dels Infants. I per als que s’estimin més la
música, a la basílica de Santa Maria
del Pi, també a les sis, hi ha un concert de l’orquestra Unesco Barcelona, dirigida per Gonçal Comellas,
que destinarà els diners de les entrades a projectes de Dincat per millorar la qualitat de vida de persones
amb discapacitat intel·lectual. ■
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Qui bé t’estima... no et farà plorar
presentants polítics i gairebé la totalitat de la comunitat educativa van
sortir en defensa del model lingüístic vigent a Catalunya des de fa més de
tres dècades. La plataforma Somescola, que aplega
sindicats de mestres, d’estudiants, associacions de
pares i entitats a favor de
la llengua catalana, es va
comprometre a continuar
treballant “intensament
per articular la millor resposta social possible” a la
nova agressió judicial i va
fer una “crida oberta per
aturar l’ofensiva global
per desestabilitzar l’escola catalana”.

El síndic de greuges,
Rafael Ribó, va lamentar
que el debat lingüístic
“s’enfoqui en clau judicial”
i va remarcar que “és la comunitat educativa la que
ha de decidir i portar el pes
del debat i les decisions”.
Ribó va recordar que el
model d’immersió lingüística fa trenta anys que
“funciona amb normalitat
i serenitat” a Catalunya i
ha servit per garantir “la
cohesió social i la igualtat
d’oportunitats”. El síndic
va afegir que el sistema, a
més, ha demostrat que
“dóna bons resultats acadèmics de coneixement
del català i el castellà. ■

L

es xarxes van plenes de comentaris al voltant de dos documents inconnexos relacionats
amb el tracte a infants i adolescents.
El primer, Els internats de la por, és un
documental que narra amb cruesa els
testimonis de persones que, al final
del franquisme, van patir maltractament per part d’aquells que havien de
protegir-los i educar-los. La reacció
natural dels espectadors ha estat el
rebuig sense pal·liatius, juntament
amb la ràbia i la necessitat de garantir que res així pugui succeir. Save
the Children estima, però, que 40 milions d’infants són víctimes, avui, al
món, de situacions semblants.
El segon document és el vídeo de
Toya Graham donant cops al seu fill,
que participava en els disturbis de
Baltimore, enviant-lo cap a casa. Una
part de la premsa mundial parla d’ella

com la “mare de l’any”. Què fa que la
Toya sigui percebuda com a prototip
de bona mare? “Ell sap que l’estimo”,
diu a la premsa, amb el seu fill somrient al costat. Així de fàcil? L’amor legitima l’ús de la violència (diguem “de
baixa intensitat”)? Sembla que així ho
pensa el 52% que afirma que, en ocasions, és necessari donar cops a un
nen per a educar-lo (CIS, 2004). Malauradament, quan estudiem casos
com els relatats al documental d’Armengou i Bellis, també trobem que alguns dels agressors justifiquen les
pallisses com a part d’un benintencionat procés educatiu. Per qui confon
bondat amb manca d’exigència, Baltimore ha servit per reivindicar el “poder educatiu del mastegot” i fer un
ullet còmplice a temps passats, en
què els adults tenien “autoritat” i els
nens aprenien “el valor de l’esforç”.

Veient això, convé recordar que
educar no és un acte instintiu. Requereix esforç per part de l’educador (el
que reclamem per als nens), capacitat
de gestió de les emocions, lucidesa
per posar límits, sentit del deure i de
l’humor, paciència i molt, molt d’amor.
Educar requereix tenir cura del què i
també del com i entendre que l’ús de
la violència (és difícil mesurar la seva
intensitat) equival a declarar que no
tenim altres eines per afrontar determinades situacions a la vida. Educar
necessita distingir entre el poder (de
qui controla perquè pot fer mal) i
l’autoritat (que es guanya amb coherència i estima). L’educació és cosa
del cor, ens insisteixen els gran pedagogs. No caiguem en el parany del
“quien bien te quiere te hará llorar”.
Per sobre de tot, qui t’estima bé, t’ajudarà a créixer i no et farà patir.

