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Saluda

Pere Estupinyà Giné,
pregoner Festes de la Cinta 2017

Els neurocientífics expliquen que decidim amb l’emoció, no amb la raó. Davant de dubtes com canviar de feina, comprar una casa o una altra, o votar entre diferents candidats, creiem que primer analitzem de manera objectiva els pros i contres de les diferents opcions i, després, prenem una decisió ben meditada. Fals. La majoria de cops les emocions positives
o negatives decideixen de manera inconscient i immediata, i després adaptem els nostres pensaments racionals a la decisió
emocional.
Un exemple molt senzill: si algú et truca per a anar al cine en un moment que estàs trist tens menys possibilitats d’acceptar que si ho fa en un moment que estàs content, però et justificaràs dient que la pel·lícula no t’interessa. Per això és molt millor, sense caure amb la ingenuïtat, deixar-se guiar per emocions positives com la il·lusió i l’estimació que per negatives com
la por i el rebuig.
Explico això per la sensació de satisfacció descomunal que em donà la trucada de l’alcalde, la qual em proposava fer el
pregó de festes de la Cinta. El sí emocional va ser tan instantani que em va fer adonar del profund que és el sentiment que
tinc cap a la meva terra, tot i haver passat els últims 10 anys fent voltes pel món. I és que, com explicaré amb una anècdota
al pregó, mirar cap endavant no té per què significar distanciar-se del passat.
Mireu, jo en els últims mesos he entrevistat premis Nobel i experts en intel·ligència artificial a Silicon Valley i Stanford,
descobert grans progressos biomèdics al MIT i Harvard, pujat a uns telescopis xilens situats a 5.000 metres, xarrat davant
15.000 persones a Buenos Aires, analitzat a NY com la UNICEF utilitza el Big Data per reduir la pobresa, i –impactant- vist a
un centre de neurociència de Ginebra com una persona discapacitada caminava per primer cop gràcies a un exoesquelet
que li llegia l’activitat del cervell quan pensava a moure primer la cama dreta i, després, l’esquerra. Impressionant el que està passant al món de la ciència. Però aquest any també he tingut l’oportunitat de compartir aquestes experiències vitals i intel·lectuals davant els alumnes de l’institut de Roquetes, els de l’institut de l’Ebre a Ferreries, i durant el 10è aniversari del
Campus de la URV a Tortosa. I quina sorpresa, la gran il·lusió i energia que he notat amb els més joves. Aprofitem-la donantlos-hi poder i responsabilitat perquè ells i la ciència amb els seus valors d’innovació, cooperació, pensament a llarg termini,
més dades que ideologia, i molt optimisme, són els que de veritat volen i poden millorar les coses –més que els poders tradicionals-, evidentment sense perdre gens d’identitat.
Amb modèstia, crec que cuidar, estudiar i potenciar l’impressionant patrimoni històric, cultural i natural que té Tortosa
–al·lucinarien als EUA- és perfectament compatible amb una mirada al futur innovadora impulsada per un optimisme motivador. La intel·ligència té més de voluntat i de mètode que de capacitat.
Disculpeu tota aquesta disquisició. Sé que em tocava felicitar les festes! Ho faig de tot cor desitjant-vos que gaudiu, us
emocioneu, veieu antics amics i en feu de nous. Però no volia passar l’oportunitat de desitjar-vos també que aquesta energia i germanor que generem durant les festes, l’utilitzem un cop acabades per sentir la nostra responsabilitat i il·lusió en
construir un futur més pròsper i feliç, tant en l’àmbit individual com col·lectiu, guiat per emocions positives. Bones festes!
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