És un honor per a l’Institut Santa Eugènia haver passat un
any més dedicant esforços perquè la segona edició del
premi Jordi Vilamitjana fos una plena realitat.
Un premi que, com molts sabeu, va néixer ara fa 2 anys,
com a conseqüència de la voluntat compartida de
l’Ajuntament, el Rotary Club i l’Institut d’homenatjar qui fou
professor i periodista Jordi Vilamitjana i Pujol.
El desembre de 2015 el premi va ser presentat, en un acte
com el d’avui, per qui llavors era el director de l’Institut i un
dels impulsors del premi,

Jordi Vilarrubí, que avui ens

acompanya.
En aquell acte en Jordi parlava del seu company amb
paraules que crec que s’escau recordar. Deia: “En Jordi,
des del curs 1997-98, va treballar a l’Institut Santa
Eugènia,on va ser professor i tutor de moltes generacions
d'alumnes que han tingut en ell un mestre i un referent
important.
La seva capacitat de comunicació i el seu esperit crític i
inquiet el van dura exercir també la tasca periodística, i va
guanyar, en dues ocasions, el Premi Manuel Bonmatí.”
Aquell dia, Jordi Vilarrubí va dir també: “Amb aquest premi
volem reunir les tres grans passions de Jordi Vilamitjana:
l'ensenyament, el periodisme i la ciutat de Girona;

està

dirigit als joves, perquè, com va escriure en Jordi en un

article dedicat als alumnes de l'Institut Santa Eugènia, «El
món és a les vostres mans»”.
En fi, estimats amics, en aquesta feina som posats. El
premi té la vocació de contribuir a despertar l´interès per
l’escriptura i la creació dels nois i noies que cursen
secundària (a partir de 3er d’ESO) a la ciutat.D’aquesta
manera, preténcontribuir a la motivació dels joves per un
treball rigorós de reflexió i investigació, però també de
creativitat, amb altes dosis de sensibilitat.
Avui dia, els que ens dediquem al món de l’educació sabem
que mantenir els joves motivats per la seva formació no és
sempre tasca fàcil. Per aconseguir-ho, els professors hem
de fer ús de tota mena de recursos. Recursos que sovint
trobem en l’oferta que institucions públiques i entitats
privades posen a disposició de la comunitat educativa. Però
també sovint són recursos, total o parcialment, de creació
pròpia, per tal d’adaptar-nos a les necessitats, sempre
diverses, dels nostres alumnes.
Des d’aquest punt de vista, pensem que aquest premi és
un recurs interessant per, a partir d’un treball a l’aula,i tenint
en compte les bases del premi, donar als alumnes un plus
de motivació.
D’altra banda, el premi Jordi Vilamitjana no és l’únic premi
literari juvenil a la ciutat, però tal i com està concebut, pot

complementar-se a la perfecció amb l’oferta que hi ha i,
d’alguna manera, completar-la.
Unes paraules ara especialment dirigides als finalistes que
avui ens acompanyen, i a tots els joves de la sala.Ja ho
heu sentit: “El futur és a les vostres mans”, però, de fet ja
ho sabeu, perquè efectivament així sigui requereix d’esforç,
dedicació,

voluntat,

treball...

Aquest

esforç,

aquesta

dedicació, aquesta voluntat, aquest treball..., que hem vist
que heu mirat de posar en els vostres escrits. Us felicitem
per això.
En fi, nois i noies, més enllà de guanyar o no guanyar,
aquesta actitud que reflecteixen, en major o menor mesura
els vostres escrits, als “grans” ens sembla que és una de
les eines que teniu per anar endavant a la vida, conreeu-la.
Voldria destacar que la feina d’organització d’aquesta
segona edició que hem dut a terme les tres entitats que
l’impulsem ha permès, a més, assentar les bases sobre les
quals el premi va néixer i renovar el compromís; tot això
ens assegura que ara estem, si és possible, més preparats
per fer front a moltes més edicions de qualitat, en els
propers anys.
També crec que s’escau esmentar que des de l’Institut
estem molt contents i agraïts per la col·laboració que hem
tingut en tot moment del Rotary Club de Girona, una
institució que jo coneixia molt vagament, però que,gràcies a

aquest últim any col·laborant amb ells, m’han demostrat
tenir uns valors i una voluntat de servei a la comunitat que
s’identifiquen plenament amb els valors que guien el
projecte educatiu del nostre centre.
Valors com, i en cito només alguns: pau, obertura,
tolerància, respecte, generositat, esforç, compromís,treball
en equip, eficàcia.
Valors que, per altra banda, hem de ser capaços, els
docents, de tenir molt presents, com els té el Rotary, en el
nostre dia a dia, perquè els nostres alumnes els “visquin” i
els assumeixin, contribuint així a la seva continuïtat en les
futures generacions.
Aquesta sintonia ens fa sentir molt còmodes en aquest
projecte i creiem que garanteix la seva solidesa.
Finalment, penso que l’Ajuntament, atent al que es cou a la
ciutat, està fent una contribució important per donar
solidesa al projecte i, per tant, també estem molt contents i
agraïtsper l’ajut que hem rebut tant per part dels tècnics
com de les regidories.
Moltes gràcies, doncs, a tots, per contribuir a fer possible
aquest premi;creiem que en Jordin’estaria ben orgullós i
pensem que la comunitat educativa d’aquesta ciutat,
conreant les passions que ell tenia, en trauràun gran profit.

TREBALLS PREMIATS
Tercera posició a STEFAN GOETZ ANTICÓ de l’Institut
Montilivi, per l’escrit “L’auge de l’extrema dreta a Europa”,
Segona posició a VALERIE KATIMI VARELA de l’Institut
Santa Eugènia, per l’escrit: “Girona... de què està
formada?”
Primera posició, que la fa mereixedora del premi, a
MARTINA AUBERT ARANA de l’Institut Montilivi per
l’escrit: “Els refugiats encara tenen fred”
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