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Durant la darrera setmana de gener es tornarà a realitzar
una nova edició el concurs per a alumnes de Formació
Professional (FP); enguany convocat per a les especialitats
de carrosseria, lampisteria i calefacció, electrònica,
perruqueria i estètica, tecnologia de l’automòbil, serveis de
restaurant i cuina.
Pel que respecta a la prova de cuina, aquesta es realitzarà el
27 de gener a les instal·lacions de l’IES Juníper Serra de
Palma, i hi concursaran un total de 5 alumnes representant a
l’IES Juníper Serra, l’IES Calvià, l’IES Isidor Macabich,
L’IES Mª Angels Cardona i el nostre IES (l’IES Guillem
Colom Casasnovas). En Gaston Ezequiel Sarmiento, alumne
del cicle formatiu de cuina, és l’alumne solleric que
competirà per l’IES de Sóller per a aconseguir una plaça al
concurs nacional de Formació Professional (Spain Skills)
que es durà a terme al mes d’Abril a Madrid. El World
Skills es celebrarà a Londres al mes de novembre de 2011 i
hi participarà el millor alumne de l’Spain Skills.
Però que és això del World Skills?
L’any 1946 i hi havia una gran necessitat de treballadors
qualificats a Espanya i el Sr. José Antonio Elola Olaso, que a
les hores era director de l’Organització Juvenil Espanyola,
va tenir una idea: calia convèncer els joves, així com els
seus pares, els professors i els futurs empresaris, que el seu
futur depenia d’un sistema eficaç de formació professional.
Sr Olaso va començar desenvolupar encara més aquesta
idea i per a aquest desafiament, la solució més adequada era
aparentment promoure la competència, l’esperit de
superació i d’esforç. Si es realitzava un concurs, l’esperit de
superació dels joves que competeixen es despertava, els
adults s’involucraven a l’hora de discutir els resultats del
concurs i els visitants podien veure una gran varietat
d’oficis. Semblava que tots els sector en sortien reforçats
amb l’idea.
Des del principi, els organismes estatals, empreses i escoles
religioses de formació professional es van interessar per la
idea. Aquesta idea simple i genial de veure persones de

diferents oficis en les seves estacions o boxs de treball va
resultar ser un gran èxit. Així, el 1947, amb la participació
de prop de 4.000 aprenents d’una dotzena d’oficis mecànics,
el primer Concurs Nacional es va dur a terme a Espanya.
Però prest s’enadonaren que volien molt més que això.
Volien una prova suficient elaborada per a comparar les
habilitats i capacitats de les persones de diferents països. A
causa de les similituds en el llenguatge, la història i la
cultura, es van establir contactes amb els països d’Amèrica
Llatina per establir un conjunt de Competència
Internacional. Al principi, aquests contactes no van tenir
èxit, però Portugal va mostrar interès en el projecte. Així, al
1950 es realitzà el primer Concurs Ibèric, amb la
participació de 12 joves aprenents de Portugal i Espanya.
L’Organisme Internacional de Concursos de Formació
Professional començava a caminar. Fou tal l’èxit que sols 3
anys després (1953), a invitació d’Espanya, joves estudiants
de Formació Professional d’Alemanya, Gran Bretanya,
França, Marroc i Suïssa van participar-hi per primera

vegada.
Avui dia, més de mig segle després, al 40th World Skills
(2009), realitzat a Calgary - Canadà més 53 països
competiren en 47 especialitats amb un total de més de 800
alumnes.
EuroSkills
Cal remarcar que també es realitza una prova a nivell
europeu (EuroSkills), que es realitzà enguany a Lisboa al
mes de novembre passat. A n’aquesta prova i com a
integrants de l’equip espanyol hi participaren en Christian
Etter (Balears / skill de menjador) i na Beatriu Àvila
(Castella la Manxa / skill de Cuina); assolint una meritòria i
lluitada 4 plaça a més d’aconseguir dos diplomes
d’excel·lència, un en l’Skill de Servei de restaurant i l’altre
al treball en equip de Cook & Serve. La participació en
aquest skill, juntament amb l’skill de Cuina, ha estat la més
nombrosa de tots els skills, amb la participació de 18 països.
Christian Etter, alumne d’FP de l’IES Juníper Serra, va ser
seleccionat a la competició autonòmica Balearskills 2009
per representar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a
la competició Spainskills 2009, on va guanyar la medalla
d’argent, que el classificà per participar al campionat
Euroskills 2010.
A la fotografia que acompanya aquest article podeu veure a
l’equip espanyol de cuina i serveis a l’EuroSkill (Lisboa
2010). Us aniré informant puntualment de com es
desenvolupa el concurs de cuina.
Aprofito per a donar els molts d’anys als tots el Tonis i
Antònies, Sebastians i Sebastianes. Bona setmana ens veiem
a les torrades i sinó aquí mateix d’aquí a 7 dies.

Juan A. Fernández
parlemdecuina@hotmail.com
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PARLEM DE CUINA

Balear Skills i la Formació Professional

Saben que si ens uníssim des de la nostra vertadera
essència humana, el seu temps s’hauria acabat; just per
aquest motiu fan l’impronunciable per enfrontar-nos i
separar-nos sempre que puguin.
Existeixen molts exemples a la història i ara mateix un més
que evident és la llei antitabac. De cop els ciutadans es
converteixen en policies i denuncien els llocs o persones
que incompleixen la llei. Una llei absurda i incoherent, ja
que bé s’han procurat que la comercialització del tabac
sigui un monopoli estatal i que les tasses que té el tabac
siguin immenses. Per què, ja que segons diuen és un verí
tan dolent i perjudicial, no fan una prohibició global de
venda a qualsevol lloc, i per al contrari, estan facilitant i
obrint nous punts de venda? Se’ls hi veu el llautó d’hora
lluny.
Em fareu creure fumar en un parc infantil de Madrid, ara ja
prohibit, afecta més als infants que puguin estar jugant que
tot el CO2 que desprenen cotxes, autobusos, etc.?
Em fareu creure que si realment estassin tan preocupats per
la nostra salut i si això fos cert, no estaria prohibit la venda
i comercialització de tabac a qualsevol lloc? I com
recaptarien tots els impostos i tasses que entren a les arques
de l’estat per la venda del tabac?
I mentre ells fan i desfan, mentre nosaltres caiem en el
parany que ens han muntat. Són ells que manegen la nostra
energia de vida, segons els hi vagi bé. Són els mateixos que
estipulen els preus de les coses per tenir-nos enganxats a un
treball de subsistència de per vida, són ells els que salven
als mateixos que han creat la crisi: El sistema financer,
l’afany especulatiu, el que el poder de cada vegada estigui
en menys mans, i sigui més senzilla l’execució dels seus
plans. Ja no és “la religió l’opi del poble”, és el
neoliberalisme i totes les seves conseqüències.

Ens volen dòcils, acrítics, pendents del que ells indiquin, i
nosaltres com a ases amb clucales els hi seguim el joc,
enlloc d’exercir el nostre vertader poder.
Legislen per les multinacionals que els tenen agafats pels
ous, ja que saben que del contrari, durarien en els respectius
governs, el mateix que un xup-xup a la porta d’una escola.
Procuren que, el que haurien d’ésser les nostres
responsabilitats passin a mans de terceres persones, com és
el cas de la salut i del sistema sanitari. Ens volen aliens a un
bé tan preuat com és estar sans; i perquè el sistema sanitari
funcioni a ple rendiment i doni beneficis a les
multinacionals, dins la piràmide de l’alimentació i la
infecció amb productes químics, ens estan preparant per a
convertir-nos en malalts crònics perquè consumiu-ne molt i
durant molt temps (el màxim abans de morir-nos) els seus
productes enverinats, patint tots els efectes secundaris que
ells mateixos saben que tenen. No volen la nostra salut per
a res, no els hi és rendible. Seria ben igual que si es tiressin
pedres sobre les seves teulades.
I l’educació, i el fracàs escolar, dos reals del mateix. Ells
volen que nosaltres tinguem la visió del món que els hi
interessi per seguir exercint el poder. I per això ens estan
fent el rentat de cervell des de la mateixa escola. No
s’aprèn saviesa, ja que seria perjudicial, s’aprenen
coneixements que moltes vegades no serveixen per a res en
absolut, i menys per convertir-nos en éssers reflectius,
crítics i amb capacitat d’analitzar les situacions.
I estrenyen darrerament el que no és de dir, creant drames i
tragèdies; mentre ells continuen gaudint del seu poder, que
som nosaltres els que, de manera inconscient, els hem
atorgat.
L’esclavitud ha canviat el nom, ara és feina fins als 67 anys
(això volen), gastant tot una vida per a sobreviure, i després

una misèrrima pensió per acabar morint amb un component
de por, ansietat, solitud i depressió. Som molt rendibles pel
seu gran negoci.
És hora d’aturar-nos i plantejar-nos el que som i el que
realment voldríem ésser. És hora ja d’exigir de debò els
nostres drets i no d’estar pidolant a uns ineptes que lluiten
per la poltrona, la mamadora i mantenir-se en el poder.
No és la meva intenció escriure un pamflet, malgrat a
vegades te n’entren moltes ganes, sobretot quan et vessa la
indignació.
Quan veus les incoherències més flagrants com ha estat
aquesta llei antitabac, diuen que per preservar la salut del
personal. Si tan preocupat estan per la salut del personal,
perquè no es dediquen a verificar quins productes:
Espessants, acidulants, conservants que s’afegeixen a
multitud de productes que es consumeixen com a
“aliments” quan en realitat el que fan és intoxicar a la gent,
i que per més inri a molts països de la Unió Europea i a
EUA, estan prohibits. I tots els químics que empren per
l’agricultura i la ramaderia, que també els ens mengem
nosaltres?
Hi ha una cosa per la que no pas ni vull passar, és que ens
vulguin prendre el pèl com a beneits i encara vulguin no tan
sols, que els hi aplaudim les decisions, sinó que ens
creguem la finalitat de les mateixes. És insultant per a la
meva intel·ligència i supòs que per a la intel·ligència de
molts que m’estau llegint habitualment.
Bé com ja he tret força verinada, i he fet
una acció terapèutica, per avui aplec.

Josep Bonnín

ESPAI PER A LA REFLEXIÓ

El poder a l’ombra i els seus objectius


