
Antropologia de la vulnerabilitat 
 

“Tota violència és aliena als valors que constitueixen 
 l'essència de l'educació”.  FMRP 2015 

 
Avui que és un dia de goig i una festa per nosaltres pel fet d’aplegar a tantes 
persones  implicada en l’educació, ens agradaria retre homenatge al company  
ABEL MARTÍNEZ que va ser víctima d’un brutal assassinat per part d’un estudiant.  
 
Des del MIE de Lleida, volem posar de manifest que les situacions de violència en 
els centres escolars, no són circumstàncies tant aïllades ni escadusseres com els 
mitjans de comunicació van difondre. Sovint  aquestes situacions no es fan 
públiques ni per part del professorat, per evitar una imatge de desacreditació del 
centre, ni per part de l’administració per qüestions d’imatge. 
 
És una realitat que el malestar d’alguns dels nostres joves i adolescents  es fa 
present en molts situacions d’escola i aula. Els psiquiatres xifren fins a un 20% els 
nens i adolescents que tenen “alguna problemàtica” de salut mental, un 
percentatge que inclou tot tipus de trastorns.  Una realitat  que no es correspon 
amb la formació dels docents per saber actuar, ni amb les ajudes professionals tant 
de psicòlegs com de tècnics per ajudar a gestionar i conduir aquestes situacions. 
Mala pesa al teler, ara en temps de retallades. 
 
El tractament informatiu i les reaccions  del mateix Departament d’Ensenyament 
en l'assassinat del company Abel Martínez, són un indicador del prestigi i de la 
rellevància que la societat actual atorga als mestres. Un mal endèmic, que s’ha anat 
coent a base del descrèdit d’alguns pares en mitjans informatius i de la mateixa 
inspecció del DDEE que davant d’un problema menysté les argumentacions de 
mestres i professionals enfront d’altres.  
 
La Generalitat va anunciar el juliol passat un pla pilot de suport a la detecció de 
problemes de conducta a l’escola i la posada en marxa d’unitats funcionals 
conjuntes entre Salut, Benestar i Ensenyament.  Tant de bo que estes en marxa el 
pla de suport conductual per la detecció de trastorns de conducta, tant en la 
primera infància com en l’adolescència. El seu funcionament pot ser hagués 
estalviat l’agressió i  la mort innecessària del  company de l’institut Joan Fuster. 
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1 Aprofitant el títol d’un dels escrits d’en Joan Carles Mèlic, filòsòfics  que debateix sobre el patiments dels 
éssers humans, «éssers que patim» no significa que la vida sigui una tragèdia o un infern, encara que per a 
molta gent sí que ho és. 

 
 


