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RAMON CAMATS || CAVE CANEM

D
e vegades, parlant amb estu-
diants adolescents, hom troba
dificultats a convèncer-los que
val la pena estudiar.Alguns no

veuen que això els proporcioni cap be-
nefici present ni gaires satisfaccions im-
mediates. I, quant als futurs, els veuen
molt llunyans. Si insisteixes, proposant
una analogia, i els dius que ells han d’es-
tudiar perquè aquesta és la seva feina,
igual com fan els seus pares o tutors, et
responen, amb una certa impertinència,
que els seus pares almenys cobren diners
per fer el que fan. Certament, costa molt
fer veure a alguns joves que ells ma-
teixos també cobren un sou pel seu es-
forç d’estudiar, i que aquest és pagat en
la millor moneda de totes, que és el co-
neixement, la destresa i la humanitat ad-
quirides, que és una divisa més bona que
l’or ja que no es devalua mai, que no es
gasta mai. Una moneda que, com més
s’usa i comparteix, més gran es fa, generant interessos,
aquests també en forma de més coneixement, més des-
treses i més humanitat. I és cert això que dic, valgui no-
més un exemple senzill: si jo tinc una poma i tu en tens
una altra i les intercanviem, tots dos continuem tenint
una poma. Si jo tinc una idea i tu en tens una altra i les

intercanviem, aleshores tots dos tenim
dues idees.

Ara, que acabem de començar un nou
curs, cal dir encara una altra cosa als es-
tudiants. Posats com estem en unametàfo-
ra econòmica, resulta escaient de dir que
allò que l’escola els proporciona és una
mena de capital, i que ellsmateixos, posse-
int-lo, són capital humà, el capital que
més necessita la nostra societat. Un capi-
tal constituït per persones amb capaci-
tats, destreses i formació humana que els
faran capaços tant de conviure com de
desenvolupar aquelles activitats laborals,
socials o de la mena que sigui, que són
necessàries per al manteniment de la nos-
tra cultura i manera de viure.Avui, que
és el DiaMundial dels Docents, vull agrair
als mestres la seva tasca.Mai no ha estat
tan necessari com ara, en què arreu es
qüestiona la seva feina, es mercadeja po-
líticament amb el seu esforç i s’escurça el

seu pressupost.Diuen que la gent és malgastadora, i deu
ser cert, però hi ha una cosa que, no sé pas per quina
raó, estalviemmolt quan no fa cap falta, i és a donar les
gràcies.Així doncs, a tots els professors i professores,
que són els vertaders creadors de riquesa, del capital
humà de la nostra societat, moltes gràcies.
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‘Lleidatanitzar’
pressupostos
En el ple de la Paeria
també es va discutir
sobre els pressupos-
tos de l’Estat i, a
remolc sobre les
teories d’europeïtzar
Catalunya o
catalanitzar Espanya,
el regidor Fèlix
Larrosa va proposar
lleidatanitzar els
pressupostos. No
sembla pas que
Montoro hi estigui
disposat, però li va
quedar bé.

En tres dies pot
canviar tot

Maria Navarro,
exalumna de la UdL
que treballa a la
Universitat de Geòr-
gia, va ser elegida
l’any passat millor
professora novell
d’agricultura als EUA i
ahir va inaugurar el
curs a Agrònoms. Va
reconèixer que allà hi
ha més diners per a
investigació que a
Espanya, almenys fins
fa tres dies, quan va
començar el tanca-
ment pressupostari o
shutdown. “Ara ja no
sé com estem”, va dir.

Suspendre un bomber
del parc de Reus per
fer un homenatge als
GRAF de Lleida
morts a Horta de
Sant Joan denota
insensibilitat.

Ramon Parés

La sentència del cas
Malaia redueix les
penes als processats,
entre ells el cervell,
condemnat a 11 anys
dels 30 que demana-
va el fiscal.

Juan Antonio Roca

El portaveu del PP de
la Paeria hauria d’ha-
ver sigut contundent
en el seu rebuig a
equipararVia Catala-
na i assassins d’ETA al
Facebook del seu edil.

JoanVilella

Els alcaldes de la
N-240 aconsegueixen
que la Generalitat ne-
gociï amb el Govern
central iAbertis peat-
ges tous o gratuïts en-
tre Lleida i Tarragona.

la imatge
deldia
Proposen expulsar
Berlusconi del
Senat

L’exprimer ministre italià
Silvio Berlusconi ha de
ser expulsat del Senat
després de la seua
condemna a presó pel
cas Mediaset, segons
va recomanar ahir la
comissió de la cambra
alta italiana.

EFE

Antoni Villas
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