
MONTSE VAZQUEZ
Estudiante

Es un poco liberal y no es co-
mo otros: deja que los gay se 
casen, está a favor de la ho-
mosexualidad… Si un gay se 
siente querido por la Iglesia 
puede volverse más religio-
so. Creo que esta nueva acti-
tud está bien, se está moder-
nizando, pero sólo el Papa, 
porque la Iglesia en general 
sigue sin aceptarlo. 

OSCAR TORRES
Empleado de fábrica

Es un Papa bastante humilde 
que se sale un poquito de lo 
tradicional. Se quiere acer-
car más a la gente y ver sus 
problemas. Puede que tenga 
bastante gente a su alrededor 
que no comulgue con él. No 
soy creyente, pero este Papa 
quizás lo veo de otra manera, 
pero no ha cambiado mi opi-
nión sobre la Iglesia.

M. JOSE REAL
Ama de casa

No creo en la Iglesia, pero re-
conozco que es de las mejores 
personas, más cuerda y cerca-
na al pueblo; se ve un Papa 
muy humano. Con este Papa, 
a la larga se puede ver la Igle-
sia con otra perspectiva, por-
que tiene bastante poder para 
cambiar muchas mentes y en 
un futuro puede haber una 
Iglesia más moderna.

JUAN PEDRO NAVARRETE
Informático

No soy creyente porque me 
han dado motivos para no 
creer, pero es cierto que es-
te Papa conecta con la gente 
y parece más cercano que 
otros. Ahora está dando me-
jor ejemplo con el tema de la 
pederastia dentro de la Igle-
sia. Me gusta este Papa más 
que otros, pero no me va a 
hacer más creyente.

YOLANDA CORTES
Cocinera

Me gusta. Soy creyente, pero 
no practicante. Cuando tienes 
momentos difíciles, te aferras 
a algo y quieres creer. De es-
te Papa me gusta que se ve 
una persona muy humilde y 
muy cercana a la gente, no-
ble. Una de las cosas que me 
gusta de él es que acepta los 
gay, que no piensa que ser 
gay sea una enfermedad.

¿Qué opina del Papa Francisco?

Sovint sentim parlar del fracàs 
escolar, però potser no hem 
aprofundit suficient en el tema: 
d’una banda, educació i socie-

tat s’alimenten mútuament, i de l’altra 
cada societat és resultat de les que 
ens han precedit. L’educació, per tant, 
és la llavor per a crear una societat no-
va amb altres valors.

Iniciem l’anàlisi reflexionant sobre 
el fracàs escolar, que sovint s’accepta 
com a sinònim de fracàs acadèmic.

Caldria desmuntar el sistema social i 
educatiu, per veure totes i cadascuna de 
les peces i així poder analitzar-les, i trobar 
les raons profundes per donar-li la volta. 
D’aquesta manera, mirant des “de dins”,  
podrem observar el per què de tot plegat.

“Si mires dins, despertes, si mires 
fora, somnies”.

Els sistemes educatius reglats, com 
els entenem actualment, són joves, 
com diu Xavier Melgarejo, autor del lli-
bre ‘Gracias, Finlandia’.  El primer país 
que en va establir un va ser Prússia, 
motivada per l’educació militar: prepa-
rar els joves per a la guerra. Interes-
sava transmetre sobretot uns valors 
jeràrquics i una disciplina.

A continuació, la República francesa, 
al segle XIX, amb les idees sorgides 
amb la Il.lustració. L’escola pública po-
tencià la racionalitat i l’assoliment d’in-
formació intel.lectual com a camí per  a 
l’evolució de l’individu i de la cultura.

Amb la industrialització, s’ha defen-
sat l’escola com una eina per a pre-
parar treballadors i professionals; i se 
l’ha vist com un projecte empresarial, 
no un humà, que és del que es tracta.

Amb el temps s’ha anat evolucionant 

en alguns àmbits: s’han adaptat els 
curriculums s’han acceptat les noves 
tecnologies, com els mitjans audiovi-
suals i internet. Tanmateix, el sistema 
educatiu continua mostrant mancan-
ces. Però, plantegem-nos què és un 

sistema. Un sistema és un objecte o 
cos complex, els components del qual 
es relacionen com a mínim amb algun 
altre component. 

Potser és el moment en què cal veu-
re si les parts vinculades al sistema 
educatiu estan prou enllaçades, si es 
poden fer més sinapsis entre elles; o, 
simplement si l’educació contempla 
l’ésser humà com a sistema, atenent 
a totes les seves esferes. Einstein ja 
deia que no es pot trobar la solució a 
un problema des del mateix punt on 
s’està situat. Cal obrir la Consciència.

Potser necessitem establir lligams en-
tre el tipus de societat del segle XXI i els 
infants i joves, dotant-los de capacitats 
i competències per habitar el món que 
els hi deixem. Potser estem vivint un 
desequilibri entre les necessitats dels 
alumnes, les metodologies, les institu-
cions, la realitat social i tecnològica ac-
tual i el saber fer dels professionals en-
carregats de l’educació. Però sobretot 
ens manca concebre l’ésser humà en 
tota la seva complexitat i donar espais 
dins l’àmbit acadèmic. Per a poder créi-
xer humanament i cultural cal desenvo-
lupar totes les capacitats i reconèixer 
els diferents registres de l’ésser humà.

Per començar tenim dos hemisferis 
cerebrals, que no es treballen equili-
bradament, donant major importancia a 
l’hemisferi esquerre en el sistema edu-
cactiu. Encara ara es pot sentir parlar 
de matèries “maries”, considerades de 
menys valor, les quals atenen precisa-
ment les capacitats de l’hemisferi dret. 
Aquesta nomenclatura, a més a més, 
denota una visió femenina que inconsci-
entment és rebuda com a inferior.

 “Potser estem vivint un 
desequilibri entre les 

necessitats dels alumnes, 
les metodologies, les 
institucions, la realitat 
social i tecnològica”

   Si optem per la mirada que ofereix 
l’hemisferi dret, tindrem a altres infor-
macions i  podrem començar a crear 
una realitat econòmica, social i educa-
tiva diferent i més rica. Aquest hemis-
feri té una visió holística, i ens ajuda a 
connectar amb l’emoció i l’intuïció, la 
creativitat, a establir relacions, a bus-
car semblances i treballar des de la 
simultaneïtat.

Coordinant-los tindrem les llavors per 
sortir de la crisi sistémica, económica, 
de valors, mediambiental, social en la 
què ens trobem: un pas cap a un desen-
volupament com  a cultura, civilització i 
fins i tot com a gènere humà. La solidari-
tat, l’ètica, els valors humans, l’empatia, 
l’art, la sensibilitat i l’espiritualitat serien 
el resultat a la nostra autèntica fam.

  Deixaríem de veure’ns com a indi-
vidus apartats, conduïts per la por a 
la diferència, i podríem apropar-nos al 
medi natural, al veïnatge, als països 
llunyans, a concepcions religioses dife-
rents a les pròpies. Tindriem la possibi-
litat de copsar la relació i connexió en-
tre les parts que formen el tot, la vida. 
El Tot sempre és superior a les parts. 

   ¿Entenem, col.laborem i acceptem 
tota la complexitat i globalitat de l’és-
ser humà en el nostre sistema educa-
tiu? Entenem que aquest desequilibri 
social, econòmic, mediambiental pugui 
ser fruit d’aquesta possible ignoràn-
cia? Tot l’exposat és una proposta fruit 
de la il.lusió sincera per trobar sortides 
i alternatives, poder abandonar les ac-
tituds de crítica, queixa, culpa i derro-
tisme constant, que no deixen de ser 
inútils i desagradables, i poder avançar 
en la construcció d’un món millor n
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