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editorial

Diari d’Andorra

foc i lloc

EL PS I TERCERAVIA HAN DEMANAT UNA PARTIDA A CÀRREC DEL GOVERN PER PODER DEMANAR
ASSESSORAMENT JURÍDIC EXTERN. L’EXECUTIU HO VEU AMB BONS ULLS MALGRAT QUE

Competició
socràtica

RECONEIX QUE FARÀ INCREMENTAR LA DESPESA PREVISTA PER A LA NEGOCIACIÓ AMB LA UE

En la societat de la comunicació, és
tan important parlar com escoltar

Més diners per a assessors

E

l cap de Govern, Xavier Espot, i el se- tendre les oportunitats que brinda la nova relació
cretari d’Estat d’Afers Europeus, amb la Unió Europea. Amb la voluntat de milloLandry Riba, lideren una negociació rar en transparència i diàleg, el Govern va fer arrillarga i complexa. D’una banda, tenen com a ob- bar a final d’any un document al PS i terceravia
jectiu explicar les particularitats d’Andorra a sota el nom d’acord polític amb uns compromiBrussel·les i aconseguir que la Unió Europea en- sos concrets per les dues parts que es basen, printengui que han de ser flexibles en alguns aspectes cipalment, a mantenir informats els grups per
per tal que el Principat pugui assumir l’acord de part del Govern i a estudiar si poden ser observaforma satisfactòria. De l’altra, han de convèncer dors a Brussel·les. Al text presentat per l’executiu,
l’oposició i, per extensió, tota la ciutadania,
se li suma ara una petició de l’oposició: dispoque l’acord és bo i necessari per al país
sar d’una partida pressupostària per poper tal que quan arribi el moment el S’HA DE SER CURÓS der encarregar assessoraments juríresultat del referèndum sigui posidics a experts externs al Govern. La
PER NO ENTRAR EN
tiu. Que el futur del país passa per
proposta no ha estat mal vista per
UNA GUERRA
Europa és una afirmació que ja cosEspot i Riba, malgrat que amb alD’INFORMES EN
ta molt de negar. Els tempos que cal MATÈRIES SENSIBLES guns matisos, com ara que les conseguir, però, encara es posen en dubte.
sultes d’opinions externes siguin punDurant el 2019, l’agenda s’ha anat relatuals. La xifra que s’haurà de sumar a la
xant com a conseqüència de les convocatòries partida ja prevista encara no es coneix però, en
electorals i és evident que el Brexit afectarà també tot cas, i en major o menor mesura, la quantitat
el calendari del 2020. Però sigui com sigui el que destinada a les negociacions a Brussel·les creixecal és afrontar la negociació des d’un vessant de rà. És evident que l’estudi és necessari i que voler
transparència i de diàleg. L’executiu té el repte de comptar amb el suport de l’oposició no es pot
ser molt pedagògic amb els grups de l’oposició pretendre sense deixar-los participar-hi. S’ha de
per fer front comú i també amb els actors socials i ser curós, però, per no entrar en una guerra d’ineconòmics i amb la ciutadania en general per te- formes i contrainformes jurídics en matèries sennir l’aval de la majoria de la població que ha d’en- sibles per al futur del país.

Tornarà!
CLÀUDIA

GIRONÉS TRAVÉ_3ème C
LYCÉE COMTE DE FOIX
Tota la vida he estat optimista i sempre
he pensat que els somnis es poden fer
realitat. Jo estimo un noi, és veí meu.
Cada matí, li deixo galetes a la porta
del seu apartament. Quan el trobo a l’ascensor
em poso vermella
com un tomàquet. No hi he
parlat mai ja que
em fa molta vergonya. La seva família
pensava traslladar-se. No el tornaria a
veure més! Em vaig posar a plorar. El
meu cor s’havia parat, estava desesperada! Què podia fer? Quan me’l vaig trobar li vaig dir tot el que sentia. Ho vaig
aconseguir! No havia ni tartamudejat.
Em va abraçar i em va dir que quan tornés, estaríem junts. El trobo molt a faltar, i encara l’espero!
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e_640 és un concurs de
microrelats organitzat pel
ministeri d’Educació i el
Diari d’Andorra entre els
escolars dels tres sistemes educatius. Les narracions poden també llegirse i votar-se al web
www.diariandorra.ad/e640
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Per què aquestes
diferències?

IÑAKI RUBIO
Com és sabut, els adolescents sovint s’inspiren en
models per construir-se a si
mateixos i per això és important que les personalitats públiques siguin conscients de
la seva influència sobre
aquest material tan sensible.
Ara bé, si els referents són alguns esportistes, cantants o
youtubers famosos, ho tenim
pelut. També si el model són
alguns tertulians que fan honor a la tele escombraria o
alguns polítics que quan
obren la boca en el debat públic només aconsegueixen
desprestigiar la política. Per
sort, els nostres joves poden
comprovar de primera mà
un model diferent si participen en la Lliga de Debat, eina pedagògica en què, a partir de la competició, es
fomenta el treball en equip,
el respecte a les diferències,
l’oratòria, la retòrica i sobretot, la capacitat d’escoltar
l’altre. Els alumnes de batxillerat dels diferents sistemes
educatius formen equips i
s’enfronten en un torneig de
debat. El tema sobre el qual
han de reflexionar enguany
és si la tecnologia augmenta
la felicitat. Des dels primers
debats s’ha posat en evidència com s’han preparat, per
exemple estudiant els filòsofs que han reflexionat so-

bre la felicitat o investigant la
història de la tecnologia, íntimament lligada a la història
de la humanitat. S’han sentit
plantejaments molt diversos,
tant des d’una perspectiva
humanista i filosòfica, com
científica o econòmica. També s’han vist debats vius i intensos però sempre respectuosos i malgrat habilitats
retòriques o hàbils estratègies argumentatives, mai
s’ha faltat a la veritat. El més
interessant és que cada
equip ha de fer diversos debats i per tant li toca defensar
diferents posicions. En un
debat ha d’estar a favor de la
tecnologia com a factor que
augmenta la felicitat i en algun altre debat ha de defensar la posició contrària. A
quina conclusió s’ha arribat?
No sabria dir-ho. El que sí
que sé és que a l’haver de
preparar els arguments a favor i en contra, han après
que tot és relatiu, que tot depèn del punt de vista, la
perspectiva i els interessos.
Que no hi ha veritats absolutes i que la principal victòria
és entendre el posicionament de l’altre. No se m’acut
un aprenentatge millor per
al futur d’aquests joves. Ni
per al present de molts dels
qui se suposa que haurien de
ser els seus models.

http://www.diariandorra.ad
diaridigital@diariandorra.ad

CHLOE

GODOY_3ème C
LYCÉE COMTE DE FOIX
Des de petita, els meus somnis tenen
una pilota de futbol com a protagonista. Del matí fins a la tarda l’únic que
espero és que arribi el moment de tornar de l’escola a
casa per posarme les botes,
agafar la pilota i
anar a fer el que
més m’agrada.
Tot entrenament,
cada partit el gaudeixo com si m’hi
anés la vida. Fins fa uns dies no m’havia adonat de les diferències tan importants que hi ha entre noies i nois que
gaudim d’aquest esport. La discriminació és flagrant tot i que els dos equips
juguem amb les mateixes regles i amb
les mateixes ganes. Per això hem de
seguir treballant perquè el futbol femení i el masculí es valorin igual.
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