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‘any 2007 un 33% deIs es
tudiants espanyols no va
obtenir el graduat escolar.

Aquesta és una dada que mostra
que el país pateix un alt grau de
fracás escolar, sobretot perqué és
bastant més alta que la rnitjana
europea. Frczcás escoiarés una ex
pressió que engloba tots aquells
alumnes que no acaben 4rt «ESO
¡que, pci tant, arriben al món la
boral serme una formació mínima
i sense el graduat escolar. A més,
sembla.que el fracás escolar s’ha
convertit en una malaltia de la
societat actual que va augmen
tant dia rere dia; no obstant, en
te l’índex anterior de la darrera
reforma escolar i l’lndex de 2007
gairebé no hi ha hagut cap canvL
Aquest fet deixa entreveure que
les reformes que s’han realitzat
eneducadó han estat més bé bu
rocrátiques, sense efectes positius
per solucionar un problema que
¿a també la base de molts altres
problemes socials.

Ceducació és la base del desen
volupament de la societat i Yedu
cadóno s’ha de tobar només ales
aula L’educació comença i acaba
ala familia, al’entorn social de ca
dafillet, de cada adolescent. Aixi
¡dó, cada flliet i fifieta necessita
unes prévies que només troba a
l’entorn familiar i són aquestes
prévies les que determinen el
fracás escolar. Un professor no
pot canviar la naturalesa d’un
ahunne, és a dii, no pot canviar
les prévies, alló que el ffflet veu
a casa és el que reprodueix en la
sevavida sodalieducativa. És dar
idó, elfracás escolar és un refiex
d’un fracás de la societat en con
~mt d’unfracás de la familia com
aens social.

El concurso de ideas
de la Esplanada
lkcabo de llegar de un viaje de
vacaciones y siguiendo la vieja
costumbre de hojear los Diarios
atrasados, para no perder el pulso
al acontecer cotidiano de la Isla,
me he encontado con la noticia
de que el Ayuntamiento de Maó
pretende convocar un Concurso
de Ideas para remodelar la Es-
planada, lo cual me parece muy
acertado y digno de elogio.

También se han publicado, al
respecto, sendas opiniones de dos
colegas arquitectos, una el mismo

En educació escolar, els ele
rnents básics són la lectura i
l’escriptura i, en conseqüéncia,
aquests són també les claus de
réxit i del fracás. No lii ha dub
te que da fillets reprodueixen el
comportament que veuen en el
~eu ámbit familiar. Per exemple,
si els pares llegebcen, els fillets
llegiran i si els pares valoren res
cola, els seus flllstambé hofaran.
La qüestió es troba en la sodetat
com a conjunt. El fracás en Vedu
cació és un fracás social general
que s’ha demostrat amb l’infor
me PISA, un document que com
para el niveU dels adolescents de
15 anys dels palsos que formen
V0cDE. En competéncia lectora
els estudiants espanyolshantet
la nota més baixa. Una de les con
clusions generals que s’extreuen
d’aquest infonne és que la nostra
societat té un excés de mais es
tudiants i un déficit d’alumnes
brillants. Tant és aixl que s’ha de
fer una introspecdó iuna reflexió
conjunta per proposar solucions
efectives davant del fet demos
trable i demostrat que mes d’un
terç de la pobladó adolescent és
analfabetafundonal

En aquests casos el més fácil
és cercar culpables i els primers
assenyalats, sempre, són elspro
fessors. Ells són els que eduquen
els alumnes a les aules, encara
que no hi ha cap dubte que Fin
put que cada alumne porta de ca
sa, diflcilment podrá canviar-se a
Lescola. Tot i aixó, els culpables no
només es toben a les aules i a la
familia. Encara podem anar més
enilá. Són molles les refonnes que
s’han portat a terme en el camp
de Feducadó, es pot afirmar que
un alumne que araté 15 anys viu
rá quatre reformes educatives. A
part d’aquests canvis, el alumnes
viuen un anar i venir de profes
sois, els substituts passen per les
aules com sifos una passarel’la de
moda i aixó afecta tant als profes
sors com ala alumnes. Per als pro-

día en que se hizo públicalanoti
cia y la otra el día 19, las cuales, a
mi parecer, deberían ser corregi
das y/o matizadas.

El día 14 el arquitecto Juanjo
Gomila afirma que el Ayunta
miento ya convocó hace años un
concurso de ideas que ganó.la ar
quitecta Maribel Bennássar. Ello
no es cierto o,si se prefiere, es sólo
parcialmente cierto, puesto que
aquel Concurso fue ganado por
un equipo de cuatro arquitectos,
integrado por la mencionada Ma
ribel Bennássar, Virginia Pallarés,
Enric Taltavuil y Vincenç Jordi.

El día 19 se publica una entre-

fessors, es tracta de no saber qué
s’ha donat, quin niveil té la classe,
quin tipus d’aluznnat és, etc. Per
als alumnes és un desconcert i un
al-licient més per prendre’s l’edu
cació amb encara menys seriositat
i consciéncia. Els alumnestambé
són culpables del seu propi fracás,
l’educació cultural que reben de la
societat és un element important,
peró ells també haurien de tenir
més iniciativa i fer un esforç per
sonal i, a més, valorar-lo. Els valors
étics més alts que els adolescents
haurien de tenir haurien de ser
resforç personal i el respecte, peró
aixó no és aixi, són dos valors que
s’han anat perde~t en el temps i
que no existeixen pera lam~oria
deis adolescents d’avui. Potser és
perqué han crescut en una socie
tat del benestar establerta, en la
qualnomés cal demanar pertenir
alió que unvol, sensefercaptipus
d’esforç. Hem passat de no tenir
res atenir-ho tot, sense aturar-nos
a mig cami i els extrems mal són
bons.

Com a societat hem de fer una
reflexió pública, sedosa i conjun
ta; deixant de banda les ideologies
de cadascú. L’educació és la base
del desenvolupament personal,
social i estatal. En l’educació es
toba la base del progrés, de poder
crear societats miliors i el fracás
escolar no és un problema amb
una solució clara i fácil, que tam
poc es toba, nomép, en mans deis
docents o deis equi s educatius.
La saludó es troba en la sodetat
i en les institudons. Aquest tema
s’ha de tocar de fons, no s’han
d’an fent reformes i més refor
mes s perficials que canvien els
conceptes sense canviar-ne l’es
séncia. El nucli del problema és
dar: les prévies deis flllets són la
clau i aquestes es toben en Fán
bit més proper del flllet, lafantilia
A més de les prévies, és necessari
que les fleis siguin sensates i es
facin d’acord amb la societat en
qué vivim i la sodetat que volem

vista, relacionada con el mismo
tema, al arquitecto E. Taltavuil,
el cual explica algunos criterios
de aquel proyecto del que fue co-
participe y que resultó ganador
del Concurso del año 1989. Lue
go manifiesta algunas opiniones
personales que, como tales, son
dignas de respeto con indepen
dencia de que sean asumidas o
no por el resto del equipo.

Lo que no me parece acertado,
son algunas expresiones utiliza
das en la entrevista tales como...
“el proyecto liderado por Enric
Taltavuli... o... el equipo de Talta
vuil”... etc.

construir i viure en un futur.
Es diu que «cada pais té Fesco

la que es merebc». Si mirem més
enllá, veiem que a Finlandia, el
número ide les ja famoses pro
ves PISA, la professió més ben
considerada és la de professor/a,
tot i no ser la més ben pagada.
Aquest fet és un indicador del
perqué d’aquest número 1. Un
alte fet és el tipus de sodetat del
país: Finlándia viu de les empre
ses teanológiques, com Nokia, i
per tant necessita una societat
amb una alta formació. Espanya
es basa en el turisme i en la cons
trucdó i, al contrari que Finlándia,
no necessita gent preparada, ne
cessita ajoves de 16 anys conver
tits en mestres de casa, cambrers
i hotelers. 1 és que Feducadó és un
reflex de la societat i cada sacie
tat té l’educadó que es mereix Si
seguim defenent unmodel basat
enia construcció i el turisme de
baixa qualitat, seguirem amb el
fracás escolar.

.Ara bé, aixó no vol dii que no
hi hagi d’haver de tot, hem de te
nir bons electricistes, fontaners i
mestres de casa, peró volem elec
tidstes,fontaners i mestres de ca-
saque sápiguen Regir, que siguin
critics, que sápiguen escriure i fer
factures. Hem de deixar de crear
analfabcts funcionals i ho .hem
de fer ja. Necessitam un canvi,
un nou punt de vista i acció per
tal que aquest problema arribi a
la sevafi. 1 aquesta acció comença
ala política i acaba a cadascuna
de les llars.

En aquel equipo no existió
ningún liderazgo. Fuimos cua
tro arquitectos, con el mismo
grado de implicación y res
ponsabilidad, que nos unimos
temporalmente para afrontar
con mucha ilusión y trabajo un
proyecto ambicioso, que resultó
ganador del Concurso.

Lamentablemente, como ya
han indicado mis colegas, no se
nos consideró a la hora de redac
tar el proyecto definitivo, ni ejecu
tar las obras. Una lástima.

V1CENÇ JORDI MANENT
arquitecto

Maó

Quid pro quo

CERIMÓNIA

JOSEP
PORTELLA COLL

n moltes ocasions, la ceri
mónia esdevé coiltingut. Ja
ha saben bé totes les reigi

ons: laidea s’expressaatravés del
ritual. Tarnbé ho saben da estats.
És possible que vostés seguissin,
el passat dimarts, els actes de pre
sa de possessió del nou president
deis Estats Units, Bank Obama. A
Espanya 1ff havia quatre cadenes
de televisió generalista que lapas
saven en directe. A tot el món, el
senyal institucional arribava per
fer saber la bonanova al conjunt
de la humanitat (de la humanitat
que te televisió, s’entén, perqué
la major part de la hwnanitat té
unes altres preocupacions, com
aratenir aigua perbeure. aliment
per mer4ar, mestes per aprendre
o medicines per curar-se). Jo vaig
seguir la cerimónia de forma in
terrnitent, ente les cinc del cap
vespre i les deu de la uit. 1 s’ha
de dir: s’ho saben muntar, saben
com crear espectacle. Seguzament
es tracta d’un legat deis primers
colonitzadors anglesos igal1esos,
que són mestres del gran ritual i
la pompa, precisament Pompa i
Circumstáncia, d’Edward Elgar. és,
des de 1902, quan s’emprá perla
coronadó d’Eduard VII, la música
de la solemnitat. Els dos milions
de congregats a l’esplanada de
Washington no van escoltar el
Latid of Hope and Glory, sinó el
Freedom d~Axeta Franklin. En un
moment de la retansmissió, algú
cm va demanar qué fa aquest se
nyor? Aquel senyor era un pastor
evangélic que, abans de la investi
dura presidencia], pregava a Déu
nostre Senyor per a qué ajudés a
Obama i al poble nord-americá
en els durs tebals que els espe
ra. La reigió és molt present en
la política a aquel país. Sense
anar més enfora, les sessions del
Congrés comencentotes amb una
pregária a la que s’afegeixen tots
els congressistes, siguin demócra
tes o siguin republicans. ¿S’ima
ginen vostés que les sessions del
Congrés dels Diputats a Espanya
comencessin amb una pregária?
Inimaginable. La cerimónia va
ser aquel gran espectacle que
tots ens esperávem, la pompa i
la circumstánda del moment En
acabar, la 2 de televisió espanyola
ens tenia preparada una sorpresa
Com quino fa la cosa, la tele ho
celebrá amb l’emissió d’una pcI
licula que encara no ha arribat ala
cinemes: W. ~s la pel•licula «Cli-
ver Stone sobre George W. Bush. A
pesar que cm vaig dormir durant
algunes seqüéndes, el film és un
retat despietat de Bush, des del
jove alcohólic, bala perduda a
Texas, fins l’home més poderós
del món que s’inventa les guer
res en fundó del moment i d’una
espéde d’il-luminació en la qual
Déu no és absent.

Mide guanyador del Premi Mateu Seguí Punta5 2009

L!EDUCACIÓ: UN REFLEX
DE LASOCIETAT

MARIA
CARDONA
SERRA
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CARTAS DE LOS LECTORES


