Dilluns, dia 28 d'agost,
a les deu del vespre,
al Monestir, hi haurà un
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FORMACIÓ PROFESSIONAL
Fa dies que van aparèixer pels carrers de la nostra vila els cartells
que anunciaven I'«Escola Tècnico-Professional del Ripollès». Es agradable constatar que hi ha gent que es mou en aquest camí, i és també
agradable veure que els organitzadors són els mateixos dirigents de les
empreses. Es realment una tasca difícil i els desitgem amb tot el cor que
mirin sempre endavant sense desanimar-se.
Això ens ha plantejat una sèrie de preguntes que creiem serà bo
que ens les anem contestant tots. La primera, és de lògica, és el «què
es vol aconseguir». Es important pensar-hi; sobretot en aquest temps.
Es poden pretenir moltes coses: més coneixements tècriícs, més producció, més control de la gent que es contracta, més cultura. En el fons
podem dir: més esclavatge o més llibertat. Es la primera pregunta. I és
seriosa, ja que la cultura i la llibertat segur que portaran problemes i
som massa donats a esquivar-los fàcilment.
Jo penso que la resposta a aquesta pregunta serà senzillament que
s'intenta que la gent tingui més cultura, més llibertat, siguin més ells.
Però aleshores hi ha quelcom que no em lliga. Ho exposo breument:

CORAL
AQUITAINE
DE BORDEUS,
dirigida per la
Sra. ELIANE LAVAIL
La Coral ha pres el nom de
la regió natural on ha nascut: l'Aquitània. La seva
directora és professora dels
cursos de Pedagogia de ía
Direcció Coral que organitza cada any el Secretariat
dels Cursos Internacionals
de rOrfeó Lleidatà.
Aquest any la «Coral Aquitaine» actuarà a la clausura del curs i ha aprofitat
aquesta avinentesa per donar un vol pel nostre país
tot escampant-hi les seves
cançons.
Dilluns passaran per la
nostra vila i oferiran un
concert en el Monestir.

Per entrar al treball, no s'exigeix a vegades la Cartilla d'Escolaritat,
d'altres s'admet a menors de catorze anys, no es busquen solucions per
promocionar a analfabets, no es busquen solucions per donar un mínim
de cultura als qui, tenint la Cartilla, són quasi analfabets...
Considero que és realment una tasca difícil i que tots trobem escapatòries molt a mà per a desentendre'ns-en, com és ara dir que «no en
volen» que «ja s'han fet escoles nocturnes», etc. Amb tot, sempre queda
el neguit i la constatació de veure i saber que a un infant «se l'ha d'ensenyar», a un invàlid també... 1 això és el què hauríem de fer més
eficaçment.
Benvlguda l'Escola Tècnico-Professional. Els seus resultats (majoria
professionalitzada) els veurem a llarg plac. Podríem també trobar mitjans
per la promoció dels qui treballen avui?
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L'home de fe madura és capaç
de conèixer, en la diversitat de circumstàncies i de relacions amb el
pròxim, la invitació de Déu. que el
crida a l'acompliment del seu designi saJvífic.
Correspon, doncs, a la catequesi
el deure de proclamar-ho, instruint
els fídels per a la interpretació cristiana dels fets humans, sobretot
dels signes dels temps, de manera
que *si$uin capaços de valorar i
d'interpretar totes les coses amb
un esperit genuïnament cristià».
Del Directori General de Catequesi

