Fa més d’un any, el llavors Regidor d’Educació, amic i col·lega, Toni Cobos, em va convidar a
compartir un somni. T’imagines una matinal en la qual famílies i docents tinguéssim temps
per xerrar d’educació? Per debatre idees? Per reflexionar tots plegats? Per fer aportacions i
suggeriments? T’imagines? I si el nom fos Vilafant Vila Educadora?...
Van passar alguns mesos i la perseverança d’en Toni el va portar a demanar-me si en aquesta
matinal podia exposar un tema, si fos una mica polèmic per generar debat encara millor i
d’aquesta manera contribuir a fer realitat el somni.
Inicialment em vaig sentir afalagat però un instant després la llosa de la responsabilitat em va
fer tornar a la realitat. El tema a tractar era L’ordinador a l’aula i el llibre digital, tema feixuc,
on partidaris i detractors d’un i altre model no acaben de trobar punts de coincidència.
La xerrada i posterior debat van generar diverses intervencions i els assistents es van mostrar
molt actius en el torn de debat i la matinal va ser molt gratificant on diversos ponents
mostràvem el nostre punt de vista al voltant de temes educatius i amb una magnífica cloenda
a càrrec d’en Joan M. del Pozo.
Aquestes iniciatives, lloables iniciatives, no sabem mai si tindran continuïtat atès que els
temes educatius sovint són objecte dels mitjans de comunicació només quan hi ha males
notícies ( fracàs escolar, abandonament prematur...) i les iniciatives petites i modestes com la
promoguda per l’Ajuntament de Vilafant no saps mai quin impacte i quin recorregut tindran.
Però la il·lusió amb la qual va començar i l’alt grau de participació ( un centenar de persones )
de la primera edició han portat de nou a la Regidoria d’Educació, ara encapçalada per en
Francesc Gaspar, a organitzar una segona i esperem que sigui el camí d’una llarga sèrie
d’edicions d’aquesta engrescadora proposta.
En la societat actual, on tot es viu a un ritme frenètic i on tothom vol resultats immediats,
aconseguir fer una aturada per reflexionar i compartir una matinal famílies i docents al
voltant d’un tema com és l’Educació mereix tot el meu suport i encoratjo a participar a tota la
societat que en definitiva ha estat, és i serà la beneficiària d’una Educació de qualitat, per
tothom, que ens permetrà aconseguir una societat més justa i amb plena d’oportunitats.
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