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De
l’Educació
per a la
Ciutadania
VAIG LLEGIR FA POCAce-
moglu i Robinson en el seu lli-
bre Por qué fracasan las na-
ciones, àmpliament elogiat per
la crítica a nivell mundial. En
una frase el llibre conclou que
les nacions fallen perquè les
seues institucions i qui les di-
rigeixen són “elits extractives”,
és a dir, persones privilegiades
no pels seus coneixements, si-
nó per la seua situació de po-
der polític: privilegien uns

grups de la societat per sobre
d’altres i concentren el poder
per al seu propi benefici.

A més, com a mitjà necessa-
ri per a això, creen els meca-
nismes perquè la gent no
s’“eduqui” i així carregar-se
qualsevol mecanisme de revi-
sió autocrítica que pogués nài-
xer fruit del desenvolupament
intel·lectual. I per aquesta raó
el sistema educatiu fa aigües
governi qui governi.

Sóc un ferm defensor de la
vilipendiada assignatura d’Edu-
cació per a la Ciutadania, pe-
rò sempre que estigui ben di-
rigida, ja que avui, lluny de ser
utilitzada per dotar els nostres
fills de coneixements bàsics en
el dia a dia, es limita a adoctri-
nar d’acord amb els dictàmens

del govern de torn. És vital que
els nostres fills sàpiguen qui va
ser Plató o Benjamin Franklin,
o calcular l’àrea d’un triangle,
però també considero vital l’en-
senyament en l’etapa escolar
del que podríem denominar
Dret bàsic i financer per a la
vida diària.

Els nens romans de la Repú-
blica aprenien la Llei de les XII
taules recitant-la, i els nostres
mai no sentiran, tret de rares
excepcions, conceptes com ar-
rendament, inversió o dipòsit
bancari, quan la realitat és que
el dret envolta les seues vides i
allà on vagin, gairebé segur,
existeix un negoci jurídic.

Amb l’escola tenen els seus
pares un contracte. On passen
temps lliure, un altre, ja sigui

amb l’ajuntament, o amb el club
de tenis de torn. Pugen a l’au-
tobús i formalitzen una trans-
acció, igual que quan compren
un gelat.

Després arribaran a grans i
es trobaran contractes concrets
que regularan aspectes essen-
cials de la seua vida (lloguer
d’un habitatge, contracte de tre-
ball, posada en marxa d’un ne-
goci, etc.), i se sentiran com en
el famós Rai de la Medusa de
Géricault.

Davant d’aquests contractes
actuaran com ja ens va alertar
el mestre Garrigues amb la cul-
tura de l’“on cal firmar”.

Una firma és la manifestació
de la conformitat i l’assumpció
de les conseqüències d’allò que
es firma. L’important és que la

declaració de voluntat hagi es-
tat adequadament formada. La
meua impressió és que, malgrat
l’enorme crisi que vivim, això
no ha canviat i als poderosos
no els convé que sapiguem es-
pavilar-nos.

Això ha d’acabar. Hem de
canviar l’“on firmo” pel “què
firmo”. El dret sembla conside-
rar-se com una cosa per a juris-
tes, quan és al contrari: com mi-
llor es coneguin unes quantes
nocions pràctiques, més prepa-
rats estarem per a la vida. Hi
va haver fa poc un experiment
a Londres molt gràfic: feien fir-
mar un contracte de wi-fi en
què s’inclou una clàusula per
la qual el signant ha de donar
els seus fills en propietat. I el
van firmar tots.

Vuitanta entitats mostren a la ciutadania el seu treball en l’àmbit de la cooperació entre la plaça Paeria i Sant Joan i venen productes de comerç just.
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❘ LLEIDA ❘Vuitanta entitats socials
van donar a conèixer ahir a la
ciutadania el treball que exer-
ceixen per aconseguir un món
més just, solidari i en pau. Ho
van fer en el marc de la fira So-
lidàrium de Lleida, que aquest
any va arribar a l’onzena edició
i va comptar amb activitats in-
fantils, tallers, conferències i con-
certs.

L’acte central de la fira va ser
la mostra d’estands, ubicats en-
tre la plaça Paeria i la plaça Sant
Joan.Aquest any l’esdeveniment
es va centrar en dos dels objec-
tius del mil·lenni, combatre les
desigualtats de gènere i salut. En
aquest sentit, Paquita Deltell,
presidenta de la Coordinadora
d’ONGD de Lleida, va fer re-
ferència ahir durant la inaugu-
ració de la fira a la crisi de l’ebo-
la.“Aquesta malaltia ha omplert
pàgines i pàgines als diaris quan

ha arribat aquí, sense adonar-
nos que fa temps que mata mi-
lers de persones a l’Àfrica”, va
afirmar.

Deltell va definir el So-
lidàrium com “la gran festa de
la solidaritat lleidatana” i va de-
manar la col·laboració de la ciu-
tadania per aconseguir un món
més just. Per la seua part, la ti-
nenta d’alcaldeMarta Camps va
destacar la implicació de les as-
sociacions i dels voluntaris que
hi ha darrere de Solidàrium i el
treball conjunt que s’està exer-
cint en el camp de la cooperació
internacional.“La solidaritat co-
mença en l’educació”, va afir-
mar Maria Rosa Ball, regidora
de Drets Civils, que va destacar
la importància de la col·labo-
ració dels nens a la fira (vegeu
el desglossament) amb l’organit-
zació d’un mercadillo d’inter-
canvi de llibres, contes i joguets.

Solidàrium contra les desigualtats
Lleida acull l’onzena fira d’entitats, aquest any centrada en els objectius de gènere i salut d’aquest

mil·lenni || Vuitanta associacions esmostren al públic entre la plaça Paeria i Sant Joan

FIRESENTITATS

A la nit, l’Auditori Enric Grana-
dos va acollir el concert Tots
units podem canviar el món, a
càrrec deThe GospelViu Choir.
Va ser un concert solidari la re-

captació del qual es destinarà
a projectes internacionals de vo-
luntariat d’ONG catalanes que
treballen temes de cooperació
internacional.
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Una firaque
vol transmetre
valors als nens

■ Solidàrium ha pensat
aquest any en els més pe-
tits amb espais de jocs, ac-
tuacions i tallers perquè
aprenguin valors relacio-
nats amb la solidaritat.
Prova d’això és que ahir,
durant l’acte d’inaugura-
ció de la fira, les cadires de
la plaça Paeria es van om-
plir de nens i nenes que es-
peraven l’actuació del Ba-
nyetes. Per la seua part,
900 alumnes de diverses
escoles de Lleida han par-
ticipat en la fira organit-
zant unmercadillo d’inter-
canvi de llibres, contes i
joguets.

Els nens, protagonistes de l’acte d’inauguració de la fira.
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