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Tornam el setembre 
Ha estat un curs diferent. 
El nostre XOC també se’n 
va avui de vacances. Tots 
esperam que el setembre 
torni la normalitat.

ES DARRER XOC

Curs 2019-2020  
Nombre 168 | Dimecres 29 de juliol de 2020

L’únic horitzó és ser humans
 La pedagoga Ana Edo explica com la covid-19 ens obliga a «navegar només amb els valors fonamentals»
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Sigueix a la sigüent pàgina >>

a vida és la gran 
formadora», així 
començava cada 
setmana un dels 
meus professors 
de pedagogia a 
la universitat de 

Roma. En aquell moment jo el mi-
rava amb cert escepticisme i em 
deia «una síntesi massa sintètica», 

ara amb el pas el temps i amb uns 
quants anys d’experiència com a peda-
goga m’adono que tenia raó. La vida 
mateixa, tal com se’ns presenta, amb les 
seves sorpreses, imprevistos, reptes, 
il·lusions, fracassos, dolors, èxits, recer-
ques... és altament formadora. 
Els educadors ens esforcem dia a dia a 
oferir valors sobre els quals sustentar la 
persona i guiar el projecte de vida dels 
nostres alumnes però quan arriba una 
situació totalment inesperada com és la 
pandèmia de la covid-19 ens adonem, 
ens hem adonat de nou, que qualsevol 
situació humana per molt insòlita que 
sigui pot ser formativa. 

En els centres escolars oferim una 

educació integral, tenint cura cadascuna 
de les dimensions de la persona que 
està en creixement: física, intel·lectual, 
relacional, social, espiritual ... Però la 
pandèmia ens ha recol·locat a tots, 
deixant a la superfície allò que realment 
importa, obligant-nos a navegar només 
amb els valors fonamentals i mostrant-
nos que l’únic horitzó vàlid pel qual val 
la pena travessar tempestes és aquell 
que ens condueix a ser humans, més 
fraterns, més solidaris ... 

Voldria compartir amb vosaltres els 
valors que l’experiència de la covid ens 
ha brindat com a oportunitat de creixe-
ment. 

La confiança en un mateix. Qualitat 

essencial en l’educació! Trobar en mi 
mateix la seguretat interior per sortir 
sa i estalvi d’aquesta situació. 
Quants de nosaltres, inclosos fillets, 
adolescents i joves, hem estat colpe-
jats per la pregunta, seré capaç d’es-
tar tancat a casa tants dies? Si ens ho 
haguessin preguntat abans del 14 de 
març hauríem dit: impossible! En 
canvi, hem tret tota la nostra força 
interior, hem confiat en nosaltres ma-
teixos, en la nostra capacitat d’adap-
tació, de superació, d’autoregulació 
... i hem vençut, hem crescut.

Ana Edo Bretó

«La vida és la gran forma-
dora». La pedagoga del CC de La 
Consolació de Ciutadella explica la 
importància del valors en el creixe-
ment d’una persona.
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La confiança en els altres. Podem vèn-
cer una pandèmia en solitari? No! El 
problema és de tots i la solució és cosa 
de tots. La covid-19 ens empeny a con-
fiar en els altres, en la seva capacitat de 
cura de l’altre, en la seva responsabili-
tat personal, ajuda sincera, en el seu 
servei professional i també desinteres-
sat. Reconèixer que necessitem dels al-
tres és una gran lliçó de la vida. La con-
fiança en els altres és vital per créixer 
de manera sana, per desenvolupar-se 
com a persona i per construir una socie-
tat. 

I la confiança en Déu? també la 
nombro aquí com un valor vital i essen-
cial. La pandèmia ens ha fet comprovar 
que els diners no ens salven, tampoc els 

avenços científics, ni la fama ... només 
l’Amor salva. Confiar en Déu porta de 
la mà cuidar de la nostra vida i dels al-
tres perquè aquesta és valuosa. El Papa 
Francesc afirma: «Aquest convenciment 
ens porta a estimar la vida, a no maleir 
mai, ja que tots els moments, per molt 
dolorosos, foscos i opacs que siguin, 
són il·luminats amb el dolç i poderós 
record de Crist. Gràcies a ell estem con-
vençuts que res és inútil, ni buit, ni fruit 
de la vana casualitat, sinó que cada dia 
amaga un gran misteri de gràcia i que 
en el nostre món no necessitem res més 
que no sigui una carícia de Crist. « 

Tant de bo aprenguem tots, petits i 
grans, la lliçó que ens ha portat la vida 
de la mà de la covid-19 i siguem perso-
nes resilients. Què és la resiliència? La 
capacitat que tenim els éssers humans 
de fer front a les adversitats de la vida. 
De vegades, a les persones resilients se 
les compara amb les canyes, que la tem-
pesta abat i tira per terra, però que poc 
temps després tornen a redreçar-se i 
mostrar-se al sol com si no hagués pas-
sat res, i fins i tot amb més bellesa que 
abans de la tempesta. 

Amics lectors, aprofitem aquesta 
«tempesta» per créixer en confiança i 
resiliència, és una oportunitat per a to-
thom. La vida és la gran formadora, 
deixem-nos formar! 

Ve de la pàgina anterior >>

 
 
Amb la pandèmia del 
coronavirus ens hem 
donat de nou que 
qualsevol situació 
humana, per molt insòlita 
que sigui, pot ser formativa 
 
Podem vèncer una 
pandèmia en solitari? 
Reconèixer que 
necessitem dels altres és 
una gran lliçó de vida.  
La confiança és vital

,, 
La paraula 
clau és: con-
fiança.  La co-
vid-19 ha de-
mostrat la im-
portància de 
treballar la 
confiança en 
si mateix i 
també apren-
dre a treballar 
en grup, en sa-
ber que els 
problemes de 
tots ens co-
rrespon a tots 
donar-lis res-
posta. Fotos:  CC 

Nostra Senyora 

de la Consolació


