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E n s e n y a m e n t

Aquest és un curs que està d’en-
horabona per a tota la comunitat 
de Verges i la seva àrea d’influ-
ència educativa. El nou projecte 
d’institut-escola engegat ha co-
mençat amb força i decisió per tal 
d’aconseguir estabilitat i coherèn-
cia pedagògica durant tota l’etapa 
escolar obligatòria.

En el marc de la nova Llei d’edu-
cació de Catalunya, s’aconsella 
treballar algun projecte interdis-
ciplinari, d’una manera globalitzada, per fer més atractiu 
i significatiu l’aprenentatge dels alumnes. Aquí és on va 
començar a sorgir la idea de participar en el projecte de la 
Marató de TV3 del 2010. La finalitat principal és mobilitzar 
la societat local (alumnes, docents, famílies, administraci-
ons...) per aconseguir que el màxim nombre de persones 
coneguin aquesta iniciativa de caire solidari i el motiu pel 
qual lluita: les lesions medul·lars i cerebrals adquirides.

Pensem que avui dia és necessari educar en la solidaritat 
i la justícia des de l’escola. Moltes de les experiències que 
vivim no són més que imatges incompletes de la realitat; 
tots sabem que hi ha una altra realitat, més fosca i ama-
gada. No podem tancar el ulls o desviar la nostra mirada 
per convèncer-nos que no existeix, ja que és una realitat 
lligada a la nostra. Des de l’escola, des de l’aula, podem 
fer obrir els ulls dels nostres alumnes cap a aquesta realitat 
que intentem eludir. No seríem sincers amb ells si només 
els ensenyéssim part del món i de la història.

D’aquí neix el concepte de la solidaritat; solidaritat en-
tesa com a actitud, valor o virtut. Hem de ser conscients 
que els valors de l’èxit són més atractius que els de la 
solidaritat. Per això la creació d’hàbits cívics i rutines que 
mostrin la diferència i el respecte que tothom ens mereix 
ajuden a descobrir els interessos comuns de la societat.

En aquest projecte, l’alumne deixa de pensar en si ma-
teix per a pensar en una causa justa al servei dels altres. 
Per desgràcia, el tema de la 
marató d’enguany és molt 
proper. Les lesions medul-
lars i cerebrals adquirides a 
través de traumatismes, acci-
dents de trànsit, laborals, etc. 
són una realitat palpable. Ac-
tualment la medul·la espinal 
(cordó nerviós que funciona 
com a via de comunicació 
entre el cervell i el cos) no té 
capacitat de regenerar-se, ni 
tampoc no és possible la re-
cuperació completa després 

d’un dany cerebral greu. La inves-
tigació és, per tant, l’esperança per 
a tots els afectats.

Per això, mitjançant l’ajut incon-
dicional de les famílies, els alum-
nes i docents vam confeccionar 
un recull de collarets, braçalets, 
sotagots i altres objectes fets amb 
material reciclat. Tot plegat per 
vendre-ho als mercats ecològics 
de Rupià (4 de desembre) i Verges 
(18 de desembre) i també a la plaça 

Major de Verges el diumenge 19 de desembre (dia de la 
Marató de TV3). Els ingressos obtinguts van ser la nostra 
modesta col·laboració als projectes presentats per a la 
investigació mèdica.

Per una altra banda, vam organitzar un recull de confe-
rències i xerrades a la Sala Polivalent de l’Ajuntament de 
Verges, obertes a tota la comunitat educativa per a donar 
a conèixer el tema d’aquest any. Eren aquestes:

· 29.11.10. Jordi Famoso. Afectat d’una lesió cerebral  
      per accident amb moto.

· 5.11.10. conversació de Sensibilització sobre el          
      tema.

· 19.11.10. Hugo Gómez. Afectat d’una lesió medul·lar     
       mitja (paraplegia) fent motocròs.

· 25.11.10. Aleix Brito. Afectat d’una lesió medul·lar  
       baixa per accident de trànsit.

· 10.12.10. Xevi Terradas. Afectat d’una lesió medul·lar  
       alta (tetraplegia) fent trial. 

El dia de La Marató, la Coral Dalladalt i l’Orquestrina 
Daltabaix, de l’institut Montgrí; i els Grallers de Vilaür 
i Palau, amenitzaren la jornada i hi donaren color inter-
pretant alguna peça dels seus repertoris. La solidaritat 
mou les persones a comprometre’s amb les causes 
dels altres, a ajudar-los, a col·laborar o cooperar per 
aconseguir un fi comú. 

Tots volem uns fills estudiosos i amb bones notes, però 
no oblidem la part humana i 
essencial de tot ésser humà. 
Valors com l’esforç, la res-
ponsabilitat, el respecte o la 
solidaritat també s’han d’edu-
car. Aquest és el nostre petit 
granet de sorra. Gràcies a 
tots per la vostra participació 
i col·laboració.
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