EDITORIAL

I tu, què faries?
A classe d’Història de la ﬁlosoﬁa de 2n de batxillerat, després d’estudiar la doctrina moral
de Kant, ﬁlòsof alemany del segle XVIII, el professor Ramon Rosales va plantejar un dilema,
anomenat del cirurgià, perquè apliquéssim
en la resposta el fonaments è cs que defensa
Kant. També se’ns donava la possibilitat d’expressar la nostra opinió de forma raonada. El
dilema del cirurgia, que és una variació del famós dilema del tramvia formulat per Philippa
Foot, ens va fer sor r fum del cap. Us animem
a respondre les diferents qües ons (la quarta no cal) i us deixem, com a mostra, algunes
respostes dels alumnes de 2n. de batxillerat.
“Ets un metge i tens cinc pacients que necessiten un trasplantament immediat si volen connuar vivint. Dos requereixen un pulmó, altres
dos un ronyó i el cinquè un cor. Hi ha un sala
con gua on s’està recuperant un altre individu
d’una fractura a la cama, però, a part d’aquesta lesió, l’individu està en perfecte estat. Per
tant, si mates el pacient saludable i li extreus
els seus òrgans salvaries els altres cinc.”
1.

Què faries?

El primer que ens passa pel cap a tots és que
val més que mori una persona i que visquin
cinc que no a l’inrevés. No obstant això, tal
com passa amb el dilema del tren, quan ets tu
qui has de matar a aquesta persona ja no és
tan fàcil elegir què fer. En el dilema del tren,
per exemple, es proposa aquesta situació:
“Un tramvia corre fora de control per una via.
En el seu camí es troben cinc persones lligades a la via. Afortunadament, és possible accionar una palanca que encaminarà el tramvia
per una via diferent, però, per desgràcia, hi
ha una altra persona lligada a la via. Hauries
d’accionar la palanca?” Moltes persones quan
es tracta d’una palanca i salvar cinc persones,
responen que l’accionarien. D’altra banda,
quan se’ls proposa que per salvar-les han de
rar un home gras des d’un pont per parar
el tren, no són de la mateixa opinió. No és el
mateix contribuir des de la llunyania a matar
una persona que matar-la directament, encara que les conseqüències de les dos accions
siguin les mateixes.
És per això que, tornant al problema plantejat, si jo fos metge no mataria al pacient innocent, ja que si ho fes estaria cometent una
assassinat d’una persona innocent que no té
cap culpa d’estar en una sala con gua. (Marina Freixa)

2.
Què faries si l’individu de la cama
fracturada fora el teu pare/mare o alguna
persona molt es mada?
Em comportaria de la mateixa manera si
aquest individu fos un desconegut. La desgràcia d’estar a punt de morir d’aquestes cinc
persones no s’hauria de traspassar a persones
alienes, a no ser que s’hi volguessin implicar
de forma voluntària. En cap cas es pot jugar a
ser Déu. Un metge té el deure de salvar vides,
però en cap cas fer-ho u litzant vides d’altres
persones sense el seu consen ment. (Cèlia
Fornés)
3.
Què faries si uns dels cinc pacients
necessitats d’un transplantament fora el teu
pare/mare o alguna persona molt es mada?
Quan una persona molt es mada està en una
situació crí ca es poden arribar a fer bogeries
per tal de salvar-la. No obstant, l’ins nt de fer
qualsevol cosa al teu abast per tal de salvar-la
és egoista, ja que només es tenen en compte
els teus interessos i no els d’aquells que es veuen implicats en l’acció.
Malauradament, el teu familiar ha pa t una
desgràcia i, a menys que no t’ofereixis tu
mateix a morir per salvar-lo, no hi ha manera è cament correcta i, per tant, legí ma de
salvar-lo.
Aquesta situació ens fa reﬂexionar sobre circumstàncies que estan fora del nostre abast.
La culpa de la mort del teu familiar no és teua
en no poder salvar-la, sinó cal atribuir-la a la
malal a que pa a. (Cèlia Fornés)
4.

Què faria Kant si fora el metge?

Segons Kant, l’impera u categòric ens obliga a
actuar prenent la humanitat com a ﬁ mai com
a mitjà. O que és el mateix: totes les persones tenen la mateixa dignitat. Per tant, en cap
cas nosaltres no podem treure la vida a una
persona per aconseguir un ﬁ que en principi
considerem beneﬁciós. Això seria u litzar la
persona com a mitjà.
En tot cas, Kant preguntaria a la persona de
la cama trencada si vol donar la seva vida
per salvar la dels altres i respectaria la seua
llibertat de decisió. ¿ Com podríem demanar
o obligar els altres a fer una cosa que no ens
agradaria que ens fessin sense el nostre consen ment? (Jordi Pagà)
Cèlia Fornés, 2n de bat
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L’Institut de Tecnicació guanya
la Lliga de Debat a Tarragona

Aquest és el cinquè any que el campus Catalunya acull la fase local
de la Lliga de Debat que organitza la Xarxa Vives d’Universitats.
En l’enfrontament dialèctic hi van
participar nou equips de nou centres de la demarcació de Tarragona. L’equip guanyador, l’Institut
de Tecniﬁcació d’Amposta, va passar a la fase ﬁnal de la competició,
que es va celebrar del 3 al 5 d’abril
a la Universitat Abat Oliba CEU).

L’Institut de Tecnicació, nalista de la Lliga de Debat
Més de 5.000 estudiants debaten sobre si calen les fronteres

On i quan es va fer la competició?

Quants participants hi havia de la teua
edat?

Per què et vas decidir a fer motocròs?

El circuit de moto era molt difícil?

Quins han sigut els teus títols més importants?

En quina categoria participes?
Quants anys fa que fas motocròs?
Quin vas quedar?

Quins són els teus objectius?
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La Copa Cangur és un concurs presencial de resolució
de problemes matemàtics per a alumnes de 2n i 3r d’ESO.
Aquesta 6 edició ha estat la primera vegada que ha tingut lloc
al Campus Terres de l’Ebre de la URV el “dimarts 22 de
gener” . Hi han participat un total de 15 centres del territori.
Els alumnes participants es van organitzar en 20 grups de set
membres per resoldre, en una hora, 12 problemes matemàtics i de lògica. La puntuació obtinguda per cada problema
varia durant el concurs, en funció del temps i l’estratègia
dels equips. El grup que va guanyar el concurs va rebre una
copa d’un cangur daurat .

Els estudiants del nostre centre Joan Pujol, Jan Pagà, Pep
Rodríguez, Khadija Lakbiach, Pau
Forcadell, Pol Fernández i Hamza Agoulmine van tenir
una excel·lent participació ja que van quedar en cinquè lloc
a la Copa Cangur de Matemàtiques, acompanyats pel seu
professor Fredo Borràs.
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Durant els mesos de febrer i març, al
vestíbul de l’institut, vam poder gaudir d’una exposició de tàngrams, realitzats pels alumnes de 1r d’ESO a l’àrea
de Tecnologia, amb el professor Albert
Campos.
Un tàngram és un joc xinès molt antic
anomenat Txi Txiao Pan, que signiﬁca
taula de la saviesa. El trencaclosques està

format per set peces o “tans”, que s’obtenen tallant un quadrat en cinc triangles
isòsceles de mides diferents (dos petits,
un mitjà i dos grans), un quadrat i un
trapezi. El joc consisteix a usar totes les
peces per construir diferents formes. Amb
aquestes peces es poden construir més de
200 ﬁgures diferents.
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Professorat, que ha fet les pràctiques a l’Itec, amb Lucía Tomàs.
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