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QÜESTIÓ DE TEMPS

T
eniu a les mans el darrer número d’aquest curs de BARCELONA EDUCACIÓ. Arriba carregat
de projectes i experiències que, de ben segur, us serviran d’exemple i us donaran idees
per posar en marxa iniciatives úniques a les escoles, als instituts, a casa i a les entitats

que també construïu l’educació a Barcelona.
Com cada final de curs, és el moment de preparar reciclatges, llegir, fer cursets i compartir amb

d’altres persones els aprenentatges que faran la nostra feina millor i més renovada. Tot plegat,
enmig de l’escalfor del sol, la llum que ens banya i els espais oberts. Amb la revista d’aquest mes
volem, de nou, contribuir a difondre una mica d’aquest coneixement que construïm cada dia, amb
la pràctica professional i la reflexió individual i col·lectiva. És un bon número; aprofiteu-lo!

Un dels temes que hem trobat d’especial interès és el del repartiment del temps. Tal com anem
totes i tots plegats, i atesa la velocitat amb què veiem com anem perdent espais, trossets,
moments de temps de vida, com diu la Teresa Torns, sembla de “vital” importància parar una mica
d’atenció en aquest tema i pensar en la o les persones que tenim més a prop per veure com els
nostres usos del temps s’interfereixen o es potencien. En aquest camp, parlar de responsabilitat i
de solidaritat no és un tema menor; perquè emprar el temps per aconseguir els nostres objectius
a mitjà i llarg termini és sempre lícit fins que comença a impedir que el nostre company o compa-
nya també els assoleixi. I, si bé ens pot semblar que això podria generar disgustos, disputes i
mala convivència, en realitat estem anant molt més enllà, modificant les condicions de la vida
col·lectiva i definint-la de tal manera que les persones que ens succeiran tampoc podran gaudir
d’aquest temps i, el que és igualment o més important encara, no podran desenvolupar els seus
potencials personals per manca d’un temps que també és seu.

Les dones sabem molt bé en què consisteixen aquestes “pèrdues de temps” que acaben esde-
venint llasts per a la nostra persona. Ens anem conformant pensant que un dia tindrem temps i,
quan ens n’adonem, el temps ha passat i ja no es pot recuperar. I un dia estarem massa cansades,
massa desgastades, massa desil·lusionades i massa velles per fer tot allò que hauríem volgut fer
i ser al llarg de la vida. I ens adonarem que hem perdut, que ens hem perdut, que hem deixat de
ser aquelles que hauríem pogut ser.

En el repartiment i ús del temps, però, no hi incideix únicament la voluntat i el gest de les per-
sones amb qui més directament compartim la vida. En el cas del món de l’educació, cada cop tro-
bem més problemes per fer compatible tot el seguit d’opcions que fem: treballem, portem les
criatures a l’escola, ens formem, fan extraescolars, ens associem, volen jugar i gaudir del lleure,
tenim projectes, necessiten la nostra atenció, volem veure com creixen... i van creixent soles. Evi-
dentment, un pacte familiar és necessari, però també es fa palesa la necessitat d’establir un pacte
social per la convivència harmònica en l’ús del temps. Aquestes setmanes, el Consell Escolar
Municipal impulsa un debat en aquest sentit al si de la comunitat educativa, a partir del qual
podrà fer un posicionament sobre horaris, calendaris i les possibles fórmules per fer que tot ple-
gat no només sigui viable sinó també desitjable. L’esperem amb delit, perquè ens pot donar algu-
nes pistes per a la construcció d’una societat més justa i, també, més feliç. Perquè si pensem que
la corda es pot estirar eternament, ens podem acabar trobant que es trenca, i això no és més que
la fractura social, el trencament de la convivència. I aquí, les dones, que sempre ens ho acabem
carregant tot a l’esquena, tornarem a ser les que paguem la factura, perquè donem la nostra pell
en forma de temps per cosir i apedaçar el que s’ha esquinçat.

Ara que ve el bon temps, ara que endreçarem i farem neteja d’idees, de lleixes i de somnis,
aprofitem per recuperar la mirada vers els i les altres. Detectem els buits que no hem sabut lligar i
busquem les maneres que no es tornin a produir. Fem que sigui un bon estiu; aprofitem-lo! 

Eva Martínez-Picó

Disposem d’una arma de cons-
trucció massiva. Des de la televi-
sió podem contribuir a fer un
món millor.

Roser Capdevila, 

il·lustradora
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notícies
LA VEU DELS NOIS I NOIES AL
FÒRUM 2004
Un miler de nens i nenes van fer sentir la
seva veu a l’Auditori de l’Edifici Fòrum
durant la celebració d’una jornada sobre
experiències de participació. Joves procedents de Barcelona, Sant
Sebastià, Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, Cambrils i Saba-
dell van compartir les seves reflexions sobre les diverses formes d’edu-
cació per a la participació en els seus respectius municipis, i van apor-
tar propostes basades en els eixos fonamentals del Fòrum: la pau, la
diversitat cultural i el desenvolupament sostenible.

Per a més informació: www.barcelona2004.org

EQUITAT: COM ORGANITZEM I GESTIONEM L’EDUCACIÓ?
Els passats dies 3, 4 i 5 de juny es van celebrar a Barcelona les XV Jorna-
des estatals del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació sota el
títol: “Com organitzem i gestionem l’educació per afavorir-la?”. Les XV
Jornades van debatre les diferents propostes per promoure models que
integrin articuladament tots els agents educatius en la gestió de l’equi-
tat, per assolir una societat més justa i solidària.

Per a més informació: http://feaec.pangea.org

25 ANYS DE LES ESCOLES BRESSOL 
NENES I NENS I EL VENT
Les escoles bressol municipals Nenes i nens i El Vent, del districte de
Nou Barris, celebren el seu 25è aniversari amb diferents actes. El passat
13 de maig es va fer l’acte de presentació amb una taula rodona sobre el
tema “Emocions 0-3”, que va comptar entre d’altres amb la presència
de Marina Subirats, regidora d’Educació, i Pere Darder, president del
Consell Escolar de Catalunya.

Per a més informació: www.bcn.es/educacio

S

S

LES SALES D’ESTUDI EN HORARI NOCTURN
En el marc del programa Barcelona Bonanit, el Consorci de Bibliote-
ques, els districtes i l’Oficina del Pla Jove de l’Ajuntament habiliten sis
noves sales d’estudi en horari nocturn, situades en diversos indrets,
amb motiu del període d’exàmens i de l’inici de l’estiu. En total ja són
onze les sales públiques repartides per la nostra ciutat per als joves
que vulguin estudiar durant la nit.

Per a més informació: www.bcn.es/ciaj

LA GUÀRDIA URBANA A LES ESCOLES
Durant el passat de maig es va fer la festa de cloenda del programa “La
Guàrdia Urbana a les escoles”. A més, es van organitzar diferents mostres
de dibuixos infantils sobre educació viària en els districtes de la ciutat, en
les quals han participat nois i noies de les escoles de Barcelona. 

Per a més informació: www.bcn.es/guardiaurbana i
www.bcn.es/educacio
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EN GUERRA, EXPOSICIÓ AL CCCB
Fins el 26 de setembre es pot visitar, al Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona, l’exposició “En Guerra”. Un recorregut per l’experièn-
cia de la guerra, que no segueix una seqüència cronològica, sinó
temàtica, i s’atura a analitzar els diferents estadis d’un conflicte.
Amb aquest propòsit combina pintura, fotografia, cinema, art con-
ceptual i instal·lacions, documents i objectes, tots procedents de
fonts molt diverses. El Servei Educatiu del CCCB ha elaborat un dos-
sier de treball que podeu consultar per Internet.

Per a més informació: www.cccb.es 

L’IES GUINEUETA CELEBRA EL 25è ANIVERSARI
Del 7 al 21 de maig, l’IES Guineueta va fer una sèrie d’activitats per cele-
brar els seus 25 anys. Entre els diferents actes, van destacar les exposi-
cions “Cinc terres d’Europa”, que mostrava el projecte que han portat a
terme amb cinc instituts de secundària, en el marc del projecte Comè-
nius, de diferents llocs d’Europa per estudiar l’herència cultural com-
partida, i “Com fotografiar un institut”, un recull d’imatges de la histò-
ria del centre.

X
S

AL MNAC, A L’ESTIU TOTA CUCA HI VIU
El Museu Nacional d’Art de Catalunya organitza durant l’estiu activitats
d’educació en el lleure. A partir del 29 de juny i fins el 31 de juliol, us
convida a venir a jugar i descobrir un munt de coses amagades a les
obres d’art del Museu. Entre d’altres activitats, hi ha la visita a l’exposi-
ció “Les Terres del Sol. Perú”, un passeig per les diferents cultures que
es van barrejar en el territori d’aquest país ara fa molts i molts anys.

Per a més informació: www.mnac.es

4ª MOSTRA DE TEATRE INFANTIL
El 10 de juny es va celebrar als Lluïsos de Gràcia la quarta edició de la
Mostra de teatre infantil de Barcelona. Hi van participar vuit centres de
primària (Víctor Català, Bàrkeno, Sant Josep de Calassanç, Orlandai,
Mestre Gibert i Camins, Pegaso, La Caixa i El Sagrer) que van represen-
tar diferents obres de teatre. 
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En aquest col·lectiu d’alumnes es dóna prio-
ritat a la labor de seguiment, orientació i tuto-
ria, que és portada a terme amb molta cura
pels professionals implicats en aquesta tasca i
sobretot pel professorat que fa el suport per
tal que el curs sigui profitós. Les tutories
col·lectives, individuals i familiars són l’ànima
i constitueixen les eines més útils per aconse-
guir les fites proposades.

L’Aula Oberta d’Autoaprenentatge de llen-
gües és un espai d’autoformació, amb un
horari ampli i un professor tutor que realitza
el suport i seguiment de l’itinerari de l’alum-
nat en matèria de llengües. Fins ara l’aula
s’havia destinat a la llengua catalana, però
aquest curs s’ha ampliat a les llengües caste-
llana i anglesa.

EL PROJECTE D’IMMIGRANTS
Tenim entre mans el projecte d’immigrants,
que és molt complex i a la vegada molt enri-
quidor per als i les professionals de l’en-
senyament, ja que comporta moltes dificul-
tats a l’hora d’atendre la diversitat dels
col·lectius nouvinguts.

La metodologia i preparació de materials
didàctics adients es porta a terme amb una
dinàmica complicada perquè és el mateix
mestre qui els elabora, adaptant-los a les
seves necessitats.

Quan l’alumnat nouvingut arriba a l’escola
d’adults se’ls fa una bona acollida i se’ls dóna
l’atenció necessària d’acord amb l’entorn amb
què es troben. Realitzem itineraris de coneixe-
ment de la ciutat i institucions per millorar les
necessitats que dia a dia ens presenten.

L’
escola municipal Francesc Layret ha
experimentat un gran canvi en els
darrers anys, concretat en la millora,

renovació i innovació de l’oferta formativa,
sempre amb l’objectiu d’afavorir el progrés i la
promoció personal del nostre alumnat, impar-
tint uns ensenyaments de qualitat dintre del
sistema educatiu. Cal donar una resposta edu-
cativa i adient a les necessitats de l’alumnat
en el camp de la formació instrumental bàsica,
formació per al món del treball i per al lleure i
la cultura.

ELS ENSENYAMENTS BÀSICS
Els grups de nivell 1 (alfabetització) i nivell 2
(neolectors) estan formats bàsicament per gent
gran que assisteix a classe amb molta regulari-
tat i vol aprendre a llegir, escriure i fer opera-
cions bàsiques per poder ser més independents
en la seva vida quotidiana. L’alumnat rep per
part dels professionals de l’ensenyament una
atenció personalitzada. 

Els grups de nivell 3 o Certificat són alumnes
que obtenen el certificat d’estudis primaris si
assoleixen el seu nivell amb èxit. Se’ls impar-
teix coneixements perquè aprenguin a saber
funcionar i saber fer en el dia a dia.

LA IMPORTÀNCIA DE LA TUTORIA
Així mateix, al centre s’imparteixen els coneixe-
ments per a la preparació de la prova d’accés als
cicles formatius de grau mitjà a joves que proce-
deixen del fracàs escolar, i per aquells que
pateixen una gran problemàtica familiar i social,
que cal orientar i preparar per superar aquesta
prova i poder accedir a la formació professional.
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UNA ESCOLA 
PER A TOTHOM

Alumnat jove, nouvinguts i gent 

de la tercera edat. Aquesta és la

població que forma el centre

municipal d’educació de persones

adultes Francesc Layret, situat 

al barri del Raval. Uns col·lectius 

i uns trets d’identitat que

defineixen aquest centre com una

escola per a tothom.

EL CENTRE MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 

DE PERSONES ADULTES FRANCESC LAYRET

«Les tutories col·lectives,
individuals i familiars són les
eines més útils per aconseguir
les fites proposades.»
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Precisament perquè hem notat que molts es
quedaven sense feina o volien millorar les
seves condicions laborals, hem posat en
marxa una bossa de treball, en relació amb el
Consell de la Formació Professional, en la
qual durant aquest curs ja han estat ateses
vint persones, de les quals la majoria estan
col·locades o en procés de col·locació.

I perquè hem notat que el carnet de conduir
és, per a molts, una necessitat però el seu
nivell de vocabulari encara no és l’adequat per
treure-se’l pel seu compte, hem signat amb
l’autoescola Cota un conveni gràcies al qual
des de fa un any trenta alumnes nostres i d’al-
tres entitats han obtingut el carnet de conduir
o es troben en procés d’aconseguir-lo.

NOU PROJECTE D’INFORMÀTICA
Disposem de dues aules d’informàtica equipa-
des amb les noves tecnologies. Hi impartim
tallers d’iniciació a la informàtica i Internet,
amb una durada trimestral i organitzats per
nivells.

L’alumnat es pot classificar en dos grups:
persones grans amb inquietud per adquirir
nous coneixements, i joves, immigrants i atu-
rats que volen accedir al mercat laboral amb
millors perspectives i millorar la seva forma-
ció. De cada grup fem un seguiment continuat i
li donem una atenció personalitzada.

A part dels tallers, oferim l’Aula Oberta, un
espai alternatiu a les classes, amb diferents
horaris al llarg de la setmana, on l’alumnat pot
practicar lliurement el que ha après, millorar
els seus coneixements o adquirir-ne de nous
amb el software d’autoaprenentatge.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR
La nostra biblioteca pertany a la xarxa de
biblioteques escolars de l’Institut d’Educació.
Disposa de servei de consulta i préstec infor-
matitzat, i s’hi realitzen diferents activitats for-
matives i culturals d’acord amb els diferents
nivells educatius.

Aquest curs 2003-2004 s’ha creat un club de
lectura per promoure el gust per la lectura i
per crear un espai de trobada i de tertúlia
literària, que és molt enriquidor, ja que ens
permet compartir, a tots plegats, el plaer de la
lectura. Sobre la taula hi ha la proposta de fer
un taller de teatre llegit i un altre taller de lec-
tura en veu alta adreçat a un col·lectiu d’alum-
nes de nivell baix per donar suport a la com-
prensió lectora.

També comptem amb connexió a Internet,
eina que facilita el contacte i navegació pel
món cultural i laboral, que és de gran interès
per a l’alumnat de l’escola.

Així mateix, es realitzen activitats educati-
ves culturals i de lleure per promoure hàbits,
valors i capacitats que ajudin a fomentar la
convivència i la solidaritat basades en el res-
pecte i tolerància a tothom. I col·laborem i par-
ticipem en les activitats del nostre barri del
Raval i del districte de Ciutat Vella. 

Claustre de professors 
de l’EMA Francesc Layret

Per a més informació:
www.bcn.es/layret
alayret@teleline.es
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«A l’alumnat nouvingut 
se’ls dóna l’atenció
necessària d’acord amb
l’entorn amb què es troben.»

Xavier Agulló
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L’ÚS DELS AUDIOVISUALS EN EL PLA DE

TRANSICIÓ AL TREBALL DE NOU BARRIS 

Ja fa cinc cursos que el Pla de Transició al Treball (PTT)

de Nou Barris utilitza els mitjans audiovisuals 

per desenvolupar un projecte amb l’alumnat que es

basa en la investigació sobre la seva futura professió.

Els nois i noies coneixen en profunditat l’especialització

professional i descobreixen una nova forma 

d’expressió amb els audiovisuals. El projecte 

es realitza en col·laboració amb el col·lectiu Teleduca,

Educació i Comunicació. 

INVESTIGUEM LA
FUTURA PROFESSIÓ

E l Pla de Transició al Treball és un programa de garantia social
adreçat a joves que no han acabat la secundària obligatòria i que
es troben ja immersos en un procés de recerca de feina. Consta de

tres fases formatives: orientació, formació i inserció. La fase d’orientació
proporciona a l’alumnat un coneixement directe del món laboral: les pro-
fessions existents i les condicions i recursos per accedir-hi. Les altres
dues fases impliquen una formació professional bàsica i la realització de
pràctiques en el camp laboral al qual la noia o el noi volen accedir. 

En el projecte “Investiguem la futura professió” es combinen els objec-
tius següents: que els nois i noies que hi participen adquireixin un major
coneixement de l’especialització professional que han escollit i el desco-
briment dels audiovisuals com una nova forma d’escriptura i expressió. Així
mateix, l’activitat és un instrument excel·lent per treballar dinàmiques de
participació i col·laboració, per la qual cosa el tercer objectiu de la pro-
posta té una dimensió relacionada amb l’educació social.

Aquest projecte, doncs, es planteja com un taller amb una durada d’u-
nes vint hores, i la seqüència d’activitats es divideix en tres grans apar-
tats: activitats relatives a l’abans de la producció, activitats de producció
i activitats de després de la producció. L’alumnat treballa en grups de set
persones com a màxim, fet que permet que totes participin activament

«Els audiovisuals són una eina motivadora i un
exemple de com es poden introduir les noves
tecnologies en el procés d’aprenentatge.»
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en les diferents tasques i rols que corresponen a les diverses fases, com
poden ser l’elaboració del guió, l’enregistrament, l’edició, etc. Els i les
adolescents realitzen com a activitat principal del taller un reportatge i
com a activitats secundàries, que estan lligades sobretot a la rotació de
grups durant l’edició, una ficció muda o un espot publicitari. 

El reportatge, que es proposa filmar les noies i els nois i al voltant del
qual s’articula la investigació sobre la pròpia professió, té una estructura
senzilla. Es planteja com una activitat d’anàlisi i investigació sobre el
terreny, on l’alumnat realitza diferents entrevistes a persones que estan
treballant en l’especialitat professional que ells i elles desenvoluparan
algun dia (administració, mecànica, restauració...). En aquestes entrevis-
tes es procura que apareguin una diversitat d’opinions per poder posar
en evidència que sobre un mateix tema poden haver-hi diferents perspec-
tives, i s’acompanyen d’imatges que il·lustren el context del treball pro-
fessional que es porta a terme.

El contingut de les ficcions és totalment lliure i l’espot publicitari sol
respondre a la promoció d’un valor social. Entre les ficcions realitzades al
llarg dels diferents tallers hi ha representacions de temes sobre bandes
urbanes, traficants de droga, relacions d’amor, etc. Entre els espots, les
temàtiques giren entorn dels accidents de treball, el tabac i les drogues,
la recerca de feina, l’ús dels mòbils, la violència domèstica, etc. En els
dos últims cursos, l’espot publicitari s’ha orientat preferentment vers la
creació i realització d’una campanya promocional del PTT, en la qual s’e-
videncia la visió positiva que els nois i les noies tenen del programa com
a via de superació del fracàs escolar. En la valoració de l’experiència es
posa de manifest que els audiovisuals són una eina motivadora i un
exemple de com es poden introduir les noves tecnologies en qualsevol
procés d’aprenentatge. 

PTT de Nou Barris i Teleduca

Per a més informació:
teleduca@terra.es

OPINIONS DE L’ALUMNAT

En les activitats finals d’avaluació es demana a l’alumnat l’escriptura
d’una carta on s’explica a un amic o amiga l’experiència del taller.
Aquestes són algunes de les opinions expressades: 

– “(...) Ha sido una experiencia nueva, ya que es algo fuera de lo nor-
mal; en fin, fue divertido, algo diferente. Quién iba a pensar que ibas a
cambiar la rutina de cada día y salir a la calle con la cámara cuando toda
la gente te mira. Te levantas con ilusión al saber que vas a salir una
semana de la pura monotonía de todos los días (...).” 

– “(...) Va ser cansat muntar les imatges dels vídeos que havíem fet i
el divertit va ser enregistrar, fer les entrevistes, etc.”

– “Per a mi el taller ha sigut bastant interessant... Una forma nova de
treballar en grup...”

– “(...) Estic molt bé, i és que acabo de fer un taller d’audiovisuals i ha
sigut una bona experiència, he utilitzat una càmera, m’he posat al
davant i és una manera de tenir més confiança en tu mateixa. He sabut
estar en grup i sola.”

– “(...) he hecho un taller de audiovisuales y me ha gustado mucho, por-
que he trabajado en grupo con mis compañeros y he aprendido muchas
cosas, como el tipo de planos, cómo hacer un reportaje, una entrevista,
grabar un vídeo o crear tu propia portada, contraportada, etc.”

– “Aquesta setmana al PTT hem fet un taller d’audiovisuals; hem gra-
vat una empresa d’administratius i també a nosaltres mateixos... Des-
prés hem vist el vídeo i l’hem organitzat de manera que quedi endreçat i
hem posat les imatges a l’ordinador (...).”

LA SEQÜÈNCIA DE LES ACTIVITATS

Subseqüències de la fase abans de la producció
1. Presentació de l’activitat del taller.
2. Valoració dels coneixements previs de l’alumnat.
3. Ensenyament-aprenentatge d’uns coneixements bàsics de llen-

guatge audiovisual.
4. Anàlisi d’un model de text audiovisual del mateix gènere de la futu-

ra producció: ficció, reportatge o publicitat.
– Autoria i context de producció i emissió del text model (agents i

destinataris).
– Aspectes formals del text model.
– Aspectes de contingut del text model.
5. Construcció, per escrit, en funció del gènere que es treballi. 
– De la preestructura del reportatge.
– De la història de ficció.
– Plantejament de la promoció publicitària: objectiu, destinataris,

eslògan, imatge.
6. Elaboració del guió.

Subseqüències de la fase de producció
7. Aprenentatge del maneig de la càmera de vídeo.
8. Enregistrament.
9. Visionat del màster de càmera. Selecció de les imatges que forma-

ran el vídeo definitiu.
10. Edició digital. 

Subseqüències de la fase després de la producció
11. Visionat dels productes acabats per part del grup-classe: valoració

de la seva qualitat, comprensibilitat...
12. Valoració del funcionament del grup de treball.
13. Fitxa d’avaluació. Valoració dels coneixements adquirits.

«L’alumnat realitza diferents entrevistes a
persones que estan treballant en l’especialitat
professional que desenvoluparan algun dia.»
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VICTOR, NADIA, FRANCESC, FELI I NÚRIA, ALUMNES DE 2N,3R, 4T I 5È

DEL CEIP HEURA
Víctor: M’agraden les vacances d’estiu perquè tinc més temps per jugar,
els pares em deixen sortir a la nit ja que anem a un poble petit i no posen
problemes perquè juguis amb els amics. Les vacances serveixen per fer
nous amics en altres llocs que no són la teva ciutat.

Nadia: Abans passava les vacances d’estiu a Mallorca i ara anem a una
casa de la Cerdanya. Del mar a la muntanya. També vaig alguns dies a
Alemanya, d’on és la meva mare. Quan vaig a Alemanya no se’m fa
estrany, perquè la meva mare em fa classes d’alemany i aleshores puc
parlar amb la gent d’allà. 

Francesc: El meu avi i els meus cosins són de l’Equador i hi he anat
algunes vegades. Encara que és molt lluny, no trobo que hi hagi moltes
diferències perquè vaig a Quito que també és una gran ciutat. M’agrada
estar amb part de la família que normalment no puc veure.

Feli: Aquestes vacances estaré a Barcelona, però part de la meva famí-
lia és de Cuba i jo hi he anat algunes vegades. Ara fa temps que no hi vaig
però ens envien vídeos i puc recordar les seves cares. De Cuba m’agra-
den molt les platges que tenen i quan vaig allà m’ho passo molt bé. Però
és igual que a tot arreu: hi ha persones, arbres i mar.

Núria: Sempre passo una gran part de les vacances d’estiu a un poble a
prop de León, d’on són els meus avis. A mi m’agrada molt canviar de lloc i estar
en un poble petit encara que sigui lluny de Barcelona. Em fa molta il·lusió
anar-hi perquè allà tinc amics i amigues que no puc veure durant l’any. Em
sembla que quan sigui més gran hi aniré encara que siguin uns quants dies,
però també m’agradaria viatjar a altres països durant les vacances d’estiu.

ROSABEL, DIRECTORA I PROFESSORA, I ÀFRICA, MARE D’ALUMNES DEL
CEIP HEURA
Rosabel: Encara que alguns ho poden fer, la majoria de famílies que tenen el
seu origen en altres països llunyans no poden permetre’s el viatge i passar
les vacances amb els familiars que hi tenen. Són viatges molt cars i alguns,
és clar, s’enyoren dels seus països. Hi hagut algun cas de nens i nenes que
no s’adapten i al final tornen als seus països. Ha de ser difícil passar les
vacances en una ciutat que encara no coneixes gaire i saber que gran part
de la teva família, que abans tenies tan a prop, ara està tan lluny.
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«Els meus fills s’han trobat amb un món nou
i amb part de les seves arrels. Els servirà 
per formar-se en la tolerància i el respecte.»

Han arribat les vacances d’estiu i els nois i noies de les

escoles de Barcelona les viuran de formes molt diverses 

i en llocs molt diferents. Hem volgut conèixer el que 

senten i com les viuen i, sobretot, aquells i aquelles 

que viatjaran molt lluny per veure part de la seva família 

o que es quedaran a la nostra ciutat sense poder 

retrobar-se amb els seus orígens. De tot això n’hem parlat

al CEIP Heura i a l’IES Les Corts, i hem pogut palpar la

felicitat del retrobament i la nostàlgia de l’absència.

UNES VACANCES D’ESTIU A

EL RETROBAMENT O 
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D’altra banda, crec que ara és molt més complicat poder fer vacances llar-
gues a l’estiu perquè les dones s’han incorporat al món laboral, i abans els
nens i nenes es passaven, des que acaben els classes al juny fins el setem-
bre, al poble dels seus pares o mares, i els podien atendre principalment les
mares. Si a més són de països tan llunyans, doncs encara és molt més com-
plicat. Poques vegades passa, a més, que algun noi o noia es perdi part del
curs escolar perquè la seva família decideixi anar al seu país d’origen en
època de classes. No és un problema ara mateix.

Àfrica: La meva parella és del Senegal i, naturalment, no podem anar-hi
tots els estius perquè és molt car. Els meus fills quan hi han anat s’han
trobat amb un món nou i crec que és una experiència molt interessant per
a ells. Es troben amb part de les seves arrels. És molt bo que des de ben
petits coneguin l’existència d’altres cultures i costums i segur que farà
que de grans siguin persones tolerants. Així, els que puguin anar a altres
països durant les vacances d’estiu, al marge de poder-se trobar amb part
de la seva família, els servirà per formar els seus fills i filles en la toleràn-
cia i el respecte.

LOLA I MERCEDES, PROFESSORES DE L’IES LES CORTS
Lola: El professorat hem d’aprofitar les vacances d’estiu per fer les coses
que no podem fer durant l’any, i una d’elles es poder fer de mare amb
plena dedicació. Així, si quan ets més petit descobreixes llocs que des-
prés et poden marcar, quan ja ets mare, les vacances són per poder estar
a prop dels teus fills. I ho faig a prop del mar, i és l’ocasió de retrobar la
meva mare i la meva germana que no viu a Barcelona, i els meus nebots.
Hi he anat tota la vida i de vegades fem alguna excursió per l’estranger.

L’estiu hauria de ser el moment de trencar i fer coses noves. Viure l’es-
tiu intensament i facilitar als nois i noies tenir unes vacances enriquido-
res. El retrobament amb el cos, córrer, el sol, fer exercici, i és important
ajudar-los a créixer amb coses que durant l’hivern no és possible. Tens
unes hores per dedicar-les a tu mateix, per fer coses que t’agraden. Anar
a l’estranger i aprendre un altra llengua. Fer de les vacances una expe-
riència enriquidora. 

Mercedes: És bonic aprofitar l’estiu per fer un viatge amb la família i
conèixer nous llocs. Alhora, també és bonic aprofitar uns dies per estar
amb les nostres famílies d’origen i així els nostres fills també poden

conèixer les seves arrels. En el meu cas, ens trobem gran part de la famí-
lia a una casa al Mar Menor i, per exemple, els nens es troben amb la
seva àvia que viu a Madrid i no poden veure la resta de l’any. És un
moment d’encontre familiar, que ningú és d’allà però el convertim en el
lloc de trobada i de que molts hi hem passat la infància. I ja sabem que
els llocs on vius els estius de petit, et marquen per la resta de la vida.

LEYSA I TATIANA, ALUMNES DE 4T D’ESO; I IAN, ALUMNE DE 1R DE BAT-
XILLERAT DE L’IES LES CORTS
Leysa: Em quedaré a Barcelona amb la meva mare. Vaig néixer a la Repú-
blica Dominicana. La meva mare va venir a Barcelona fa dos anys i jo vaig
venir més tard, per tant ara aprofitaré per estar amb la meva mare. Encara
que el meu gran desig és tornar al meu país. Aquí tot és molt diferent i
em costa adaptar-me. La mestra sempre em diu que em veu contenta
però ho porto per dins. Si em veiés a casa, no diria el mateix. Aquí sóc
una i a casa una altra persona. El que més m’agradaria és tornar a tenir el
clima de Santo Domingo. També aprofitaré per fer dibuixos ja que m’a-
gradaria fer la carrera de dibuix tècnic. 

Tatiana: Jo aniré al meu país, Bolívia, a passar les vacances i després
tornaré aquí per començar el nou curs. Serà la primera vegada que torno
al meu país després d’haver vingut a Barcelona a viure. Estic molt enyo-
rada i penso aprofitar-ho per veure els familiars que viuen allà i els amics
i amigues. Tinc molta il·lusió de tornar-los a veure. Però tampoc tancaré
els llibres d’estudi perquè m’ha costat una mica aquest curs i no puc
parar d’estudiar, encara que siguin les vacances. 

Ian: Aprofitaré la tranquil·litat de la ciutat durant els mesos d’estiu.
Algun estiu l’he passat visitant uns familiars que viuen a Andalusia, però
ara sempre em quedo per Barcelona. També és un bon moment per treu-
re’m el carnet de conduir i he de fer un treball de recerca sobre la biogra-
fia de Jim Morrison, el cantant dels Doors. 
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«M’hauré de quedar a Barcelona i no podré
anar al meu país. Estic enyorada i trobo a faltar
els amics i amigues que vaig deixar.»

PROP O LLUNY DE CASA

LA NOSTÀLGIA

Tatiana D. Matthews
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Roser Capdevila
Il·lustradora i creadora 

de Les Tres Bessones

Patricia Esteve
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El més curiós és que ja fa molts anys que transmeto aquestes refle-
xions en els diferents fòrums, debats i reunions, i fins i tot en xerrades de
sobretaula. Per tant, he parlat amb directors de televisions, productors,
guionistes, programadors i també dirigents polítics, i mai no he trobat
ningú que hi estigués en desacord. Ara bé, a l’hora de la veritat, encenc la
televisió i no veig que actuïn en consequència o poca cosa fan per canviar
el trist panorama.

Perquè, no ens enganyem, el paisatge general dels programes de tele-
visió infantils és desolador, amb molt poques excepcions. És clar que han
de ser programes divertits, però també hem de ser conscients que estem
instruint les persones adultes del demà i que els estem transmetent uns
valors. Només cal passejar pel carrer i escoltar el llenguatge dels adoles-
cents. És així com volem la ciutadania del futur?

ÍNDEXS D’AUDIÈNCIA
Moltes vegades he sentit dir que a la televisió tot queda justificat pels
índexs d’audiència o per l’èxit comercial. Sembla allò del “tot val” i, per
tant, la gent mira el que vol sense que ningú l’obligui. Però, els donem
altres alternatives? I sobretot, les televisions públiques poden justificar
aquests arguments? O és que potser a vegades es defensen programes
sota el paraigua de la modernitat quan la seva gran virtut és que són pro-
grames de baix cost, fets en altres països? I, és clar, tots podem apagar el
televisor, però: per què no es donen més oportunitats a programes que no
necessiten utilitzar un llenguatge barroer? Són els valors de l’èxit fàcil i de
la manca de respecte cap als altres els que volem transmetre? La televisió
pública ha de ser un lloc per a tothom, no només per a uns quants.

Cada any participo en el fòrum dels programes de televisió infantil, i ja
existeix un codi de les televisions per preservar els continguts d’aquests
programes. Però tinc la sensació que només són paraules. El compliment
d’aquest codi és més necessari que mai; si no, potser arribarem tard.

Res més lluny en la meva reivindicació que demanar uns programes
televisius allunyats de la realitat, moltes vegades trista, del nostre món.
Ni tampoc programes basats en el pensament únic ni en allò que és polí-
ticament correcte. Hem de ser agosarats, hem de ser atrevits, però sense
perdre els valors que han de ser fonamentals. És per això que no crec que
sèries de televisió on els nens i nenes falten al respecte als seus pares o
mares siguin ni moderns ni atrevits. Estem ensenyant que pensin que
ningú els podrà ajudar i que, per tant, tampoc hauran d’ajudar ningú.
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PER UN NOU
LLENGUATGE
TELEVISIU
Tots i totes coneixeu Les Tres Bessones. Roser Capdevila

és la seva mare i precisament, com a mare i ja àvia, 

com a professional que coneix el món televisiu i també

—i sobretot— com a ciutadana, ens parla de la seva

preocupació per l’actual llenguatge visual i verbal 

dels programes infantils de les televisions. Reclama una

reflexió profunda i demana un compromís ètic de totes

les persones involucrades per establir un nou

llenguatge televisiu. Divertit i actual, però també

compromès amb els valors del respecte, la diversitat 

i la solidaritat.

«El llenguatge televisiu ens porta a territoris
perillosos per poder formar una ciutadania 
amb esperit crític i autònoma.»

E n primer lloc, crec que és important deixar ben clar des d’un bon
inici que aquestes són les meves reflexions, simplement les meves
reflexions personals. Són uns pensaments que des de fa molt

temps he tingut i que he anat formulant en els darrers anys. Gràcies al
meu treball amb Les Tres Bessones, he pogut conèixer el món de la tele-
visió, i això m’ha permès tenir contacte amb molta gent de la indústria
televisiva. Així doncs, crec que hem arribat a una situació límit, on és
necessari actuar amb fermesa i rapidesa. Com a ciutadana, estic molt
preocupada quan veig com els nens i nenes creixen en un entorn televi-
siu que no és gens positiu: programes porqueria en horaris en què els
nostres fills i filles estan davant el televisor, sèries infantils en què s’em-
pra un llenguatge poc respectuós i moltes vegades insultant; la llista
seria molt llarga. Els culpables són molts, però hem de ser tots junts els
que hem de canviar les coses.

No sóc pedagoga, ni he estudiat sociologia, ni tan sols el llenguatge
televisiu. Per tant, les meves reflexions són les reflexions d’una simple
ciutadana que veu com el llenguatge televisiu destinat als nostres
infants ens porta a territoris perillosos per poder formar nous ciutadans i
ciutadanes amb esperit crític, autònoms i, sobretot, educats en els valors
del respecte, la solidaritat i el civisme. I ara que ningú no es posi les
mans al cap: res més lluny que voler tornar a èpoques passades o als
manuals de la bona educació, però tampoc no es tracta, sota la bandera
de la llibertat i algunes vegades de la modernitat, que ens deixem trepit-
jar per productes que, com a mínim, i ja és molt, ens porten a la denigra-
ció del llenguatge.
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A Les Tres Bessones sempre hem vigilat els continguts, que treballem,
discutim i elaborem durant hores i hores. Decidim quins valors volem
transmetre i com els volem transmetre. Sempre hem intentat ser propers
als nois i noies, amb alegria i diversió. Perquè ensenyar el valor de l’a-
mistat o de la solidaritat també es pot fer amb alegria. No cal ser dramà-
tics, ni moralistes, ni tan sols imaginar un món diferent del que tenim.
Ens hem apropat a la pintura, a la música, a la literatura de forma amena
i sense oblidar les problemàtiques d’avui en dia, que no hem d’amagar
als nostres fills i filles.

No hem d’amagar a ningú que estem en un món ple de guerres, on hi
ha racisme, on manca solidaritat. Podem mostrar que es pot ser solidari i
ser una persona divertida, que es pot voler la pau i ser el més modern de
tots, i que ser malparlat no és el valor de moda.

Els hem de mostrar des de ben petits que els nois o noies grassos
també poden ser els més macos del món, que els nens negres poden ser
els nostres millors amics, que les noies també poden ser entremaliades i
que els nens també poden planxar la roba. I que poden ser feliços sense
baixar-se els pantalons davant els altres o cridant més que els altres o uti-
litzant la força. Els hem de mostrar de ben petits la diversitat i el respecte.

I també que el consumisme no ho és tot en aquest món. Això ho dic des
de la meva pròpia contradicció. Em direu que les meves bessones són a
tot arreu: a les botigues de moda infantil, o fins i tot als iogurts. I teniu
tota la raó, però jo també visc en aquesta contradicció. Fem-ho des del
dubte, des de la crítica i tots en sortirem beneficiats, perquè n’hi ha que
ni tan sols tenen el dubte.

I, és clar, no és precisament això el que veuen la majoria dels nostres
fills i filles. La majoria veuen que arribar a l’èxit és fàcil, tenen idealitzat
el no res i que l’adulació al cos és imprescindible. Llavors, no els dema-
nem demà responsabilitats si ara els donem aquest menú.

LA IDEOLOGIA GLOBAL
Tinguem clar que disposem d’una arma de construcció massiva: la televi-
sió arriba a tot el món i, per tant, de l’ús que en fem en sortirà una ideologia
global. Les Tres Bessones han arribat a tot el món: d’Islàndia a Xile, del Kur-
distan a la Xina. Tots els països han vist els mateixos valors; a països com l’I-
ran, on la dona lluita pels seus drets, han vist com tres nenes eren les prota-
gonistes i no portaven ni armes ni cridaven per imposar la raó. Des de la
televisió també podem contribuir a fer un món millor.

És per això que hem d’adquirir el compromís tots plegats: programa-
dors, televisions i els polítics, per una televisió millor, per consensuar un
nou llenguatge televisiu. Hem de reconèixer que el panorama és desola-
dor, però som nosaltres qui el podem canviar. No demanem que ho facin els
homes i dones del demà, els que ara pateixen el que nosaltres els estem
donant. Estem davant un problema greu, sense que això vulgui dir que no el
podem afrontar amb optimisme i un somriure, si cal. Oi que sortim al carrer
per demanar un món millor? Doncs també hem d’exigir una televisió millor. I
em sembla que en això la majoria hi estarem d’acord, de la mateixa manera
que la majoria també vam estar en contra de la guerra. 

Bibliografia
García Galera, Mª del Carmen: Televisión, violencia e infancia: El

impacto de los medios. Gedisa, Barcelona, 2000.
García Matilla, Agustín: Una televisión para la educación: La utopía

posible. Gedisa, Barcelona, 2003.
Barker, Chris: Televisión, globalización e identitades culturales. Pai-

dós, Barcelona, 2003.
Rivière, Margarita: El malentendido. Cómo nos educan los medios de

comunicación. Icaria, Barcelona, 2003.
Dagnaud, Monique: Enfants, consommation et publicité televisée.

Documentation Fraçaise, Paris, 2003.
Deó, Francesc-Josep (ed.): Educació i televisió local. Mitjans, Xarxa d’E-

ducadors i Comunicadors i Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 2000.
DD.AA.: Per una didàctica dels mitjans àudio-visuals. Generalitat de

Catalunya, Barcelona, 1996

e14 40A FONS Núm. juny-juliol 2004

«Hem de ser agosarats, hem de 
ser atrevits, però sense perdre els valors 
que han de ser fonamentals.»
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“ENS HEM SENTIT MOLT 
BEN ACOMPANYATS”
EL RELAT DE TRES ALUMNES NOUVINGUTS 

A LES ESCOLES DE BARCELONA

La Qing Qing, una noia xinesa 

que va arribar a Barcelona ara fa cinc

anys i es va retrobar amb la seva

mare i el seu pare. El Dragos, un noi

romanès que de seguida va fer bons

amics. I l’Anna, una noia que va

néixer a l’actual Rússia i que ja

estudia a la Universitat Autònoma de

Barcelona i parla perfectament cinc

idiomes, entre ells el castellà i el

català. Tres exemples de la integració

de l’alumnat nouvingut a les nostres

escoles i a la nostra ciutat. 

Les seves vivències i experiències,

els seus desitjos i pensaments, 

en aquestes pàgines.

Barcelona Educació: Sou persones que vau
passar per les escoles dels vostres països i
heu conegut també les escoles de Barcelona.
Quines comparacions faríeu?

Qing Qing: L’escola a la Xina és molt dura.
Hi ha molta exigència, es fan més hores i
demanen més deures. Quan vaig arribar a Bar-
celona i vaig anar a la primera escola, vaig
veure que en algunes assignatures com
matemàtiques anava molt més avançada. Però
això també vol dir que no es dedica tant de
temps a poder estar amb els amics o a fer
altres activitats com visitar llocs de la ciutat,
com es fa aquí. I això m’agrada molt més.

Dragos: Recordo que a l’ensenyament de
primària a Romania, feia 18 assignatures, i ara
en tinc 10, amb el mateix número d’hores. Això
vol dir que quan vaig arribar a Barcelona i em
vaig posar a estudiar, tenia més problemes pel
coneixement de la llengua que pels continguts
de les assignatures. També he de dir que al
meu país tenia la sensació que les coses s’en-
senyaven de forma molt mecànica, sense
saber moltes vegades per a què podien servir.

També es continuava la tradició de l’ensenya-
ment de l’època comunista, que era molt exi-
gent però també molt dirigit. 

Anna: Era curiós veure com a l’inici de curs
t’explicaven coses que ja havies fet al teu país
i, per tant, el màxim problema era conèixer la
llengua. I és el que vaig fer: centrar-me a
aprendre català i castellà. També he de dir que
la disciplina de l’ensenyament al meu país t’a-
juda molt a tenir una metodologia d’estudi.

Barcelona Educació: I també podríeu parlar
del professorat?

Anna: El professorat era molt més dur en
l’exigència i en el tracte. Aquí són més amics
de l’alumnat i els tens més confiança. 

Qing Qing: Recordo que a la Xina els profes-
sors eren molt exigents, i si no feies els deures
o no aprenies de memòria el que et demana-
ven, et castigaven de forma molt severa.

Dragos: Jo crec que la diferència més impor-
tant és que ara, al meu país, quan acabes els
estudis de batxillerat, tens molt poques
opcions i molt pocs mitjans per preparar-te

Cristina Pedrazzini
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vingut de fora que s’han trobat alguna vegada
amb mostres d’incomprensió i fins i tot de
rebuig. Vaig veure que hi havia altres nois i
noies d’altres països i al centre estaven acos-
tumats a rebre alumnat estranger. El professo-
rat també es va mostrar molt comprensiu amb
la meva situació.

Anna: A mi també em va passar. Em van aju-
dar molt. Van ser com els meus pares perquè el
primer curs a Barcelona anava a una classe on
tot era alumnat nouvingut, i era molt important
que et fessin sentir com a casa teva. 

Qing Qing: Jo era encara molt petita i recordo
que els primers temps estava molt trista i em
sentia estranya. Era l’única noia d’un altre país a
la primera escola on vaig anar i, fins i tot, em
miraven com si fos d’un altre planeta. Però vaig
tenir molta sort, perquè em van posar una pro-
fessora per a mi sola i em va ajudar molt. 

Barcelona Educació: Així doncs ara, per
exemple, els vostres millors amics i amigues
són nois i noies nascuts a Barcelona?

Dragos: Jo tinc molt bons amics que són de
Barcelona.

Anna: En tinc que sí, però també és normal
que et relacionis amb persones que són del
teu país perquè és com una manera de conser-
var el vincle amb el teu origen. 

Qing Qing: Aquí també he conegut amics i
amigues xineses.

Anna: És molt important intentar conservar
les teves arrels però no girar-te d’esquena al
país on ara vius. És molt important tenir
interès per conèixer la cultura, els costums, les
festes, la gent, comparar-los amb els del teu
país. Si no, és molt difícil que et puguis sentir
feliç en una nova ciutat.

Barcelona Educació: També us vau trobar
que a Barcelona es parla castellà però que el
català també és una llengua oficial que a més
s’utilitza a l’escola.

Qing Qing: Jo ja ho sabia perquè el meu pare
m’ho havia explicat, ja que ell va venir a viure a
Barcelona abans que jo. A mi em va costar molt,
tant el castellà com el català, perquè recordo al
principi que ni coneixia l’alfabet i, per tant, no
podia ni copiar el que escrivien a la pissarra. 

Dragos: Jo també. El que no sabia és que hi
hagués un sentiment nacionalista tan fort i
que Catalunya tingués un govern propi. En el

meu cas ho vaig tenir més fàcil, perquè el
català té moltes similituds amb el romanès.
Tenen la mateixa arrel i de vegades la pronun-
ciació és molt semblant. 

Anna: No ho sabia però no va ser cap pro-
blema per a mi. Primer de tot, perquè a mi m’a-
grada molt estudiar llengües noves i, segon,
perquè es poden anar combinant, i si aprens el
castellà, pots aprendre el català al mateix
temps. Al principi també em va ajudar molt
parlar anglès, perquè em podia comunicar
amb alguna gent i l’alfabet no se’m va fer
estrany. Al final el castellà i el català tenen
similituds, no és complicat poder aprendre-
les. Aprendre llengües noves sempre és un
enriquiment personal. 

LA CIUTAT I LA GENT
Barcelona Educació: De la ciutat de Barcelo-

na i de la seva gent, que en podríeu dir? La
idea que teníeu abans de venir i el que us hi
heu trobat, ha estat molt diferent?

Anna: Era la primera vegada que sortia del
país però coneixia Barcelona pel que havia
vist per televisió i va ser una mica com m’ho
esperava. 

Qing Qing: Jo pensava que seria molt dife-
rent, però al final tampoc ho és tant. Potser
pensava que seria una ciutat més petita.

Dragos: El que em feia més por era saber
com s’acollia a la immigració a la ciutat de Bar-
celona. Però al final, m’he trobat que la majo-
ria de gent és molt acollidora. D’altra banda,
també m’imaginava una societat on no hi havia
tantes desigualtats, i al final he vist que en les
societats occidentals també hi ha injustícies a
resoldre i que molta gent viu amb condicions
una mica precàries. Quan estava al meu país,
pensava que això no passava en els països
més occidentals.

Barcelona Educació: Fora de l’escola, i pen-
sant que hem viscut en pocs anys l’arribada
de molta immigració d’altres països a la nos-
tra ciutat, us heu trobat amb una ciutadania
tolerant.

Dragos: Jo crec que sí. Puc parlar del meu
cas personal. Jo visc a Nou Barris i veig que la
gent amb la qual em relaciono, la gran majoria
són nascuts a Barcelona, no els importa d’on
sigui. No ho tenen en compte. Fins i tot, alguns
em diuen que la gent que venim de fora venim
més ben preparats.

«Qing Qing: “Era l’única noia 
d’un altre país a la primera 
escola que vaig anar i 
em miraven com si fos d’un 
altre planeta.”»

millor. A Barcelona, crec que tens moltes
opcions quan acabes el batxillerat i sobretot la
ciutat t’ofereix moltes més alternatives per a la
teva pròpia formació. Al meu país tot està molt
més marcat, aquí tens diferents camins on esco-
llir. Sobretot valoro molt la informació que
m’han donat als centres de Barcelona. T’orien-
ten i t’ajuden i això ho valores molt. Si els dius,
per exemple, que no vols seguir estudiant i que
vols treballar, trobo que aquí reps molts bons
consells per part del professorat. Al meu país,
això encara no es dóna.

Barcelona Educació: I penseu que la ciutat i
les escoles ofereixen instruments suficients
per ajudar-vos en els vostres estudis?

Anna: Destacaria sobretot les biblioteques
de la ciutat i també de les universitats. Estan
molt ben equipades i, per exemple, per apren-
dre idiomes hi ha molts recursos. 

Dragos: A l’escola on anava, a Romania, no hi
havia ni la meitat de coses que hi ha a l’institut
on vaig ara. Alguns amics em diuen que hi ha
escoles més ben equipades que altres, però en
general tens moltes facilitats. Potser, trobo que
a nivell de noves tecnologies podrien estar molt
millor equipades perquè les tecnologies de la
informació avancen molt ràpid i l’escola hauria
d’avançar quasi a la mateixa velocitat. 

L’ARRIBADA
Barcelona Educació: Els tres vau venir en

situacions personals diferents i en edats dife-
rents. Quines van ser les primeres sensacions
que vàreu tenir en arribar a Barcelona?

Anna: Al principi ho passes molt malament,
perquè trobes a faltar el teu país, els teus
amics i amigues, part de la teva família. El pit-
jor és quan veus que no pots comunicar-te,
que no pots expressar els teus sentiments o
les teves idees. Fins que no aprens la llengua
una mica no pots establir noves relacions, i això
et fa sentir bastant sol i passar moments molt
dolents, en què fins i tot penses que aquí no hi
estaràs mai bé. Els dos primers mesos es fan
molt durs i després et comences a acostumar. 

Dragos: El meu cas és una mica diferent,
perquè jo abans de venir a Barcelona, vaig
estar a França i, per tant, ja havia canviat de
país. I sabia com funcionaven les coses. Però
em va agradar molt com em van rebre els com-
panys de classe. Vaig anar a l’institut Joan Fus-
ter i he de dir que em vaig sentir molt acom-
panyat i conec altres nois i noies que han

«Dragos:”Sobretot valoro 
molt la informació que m’han
donat als centres de
Barcelona. El professorat
t’orienta i t’ajuda.”»

«Anna: “Els i les professores 
em van ajudar molt. 
Van ser com els meus pares 
i em van fer sentir com 
a casa meva.”»
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Fotografies: Cristina Pedrazzini

Qing Qing: Jo no tinc cap queixa.
Anna: Estic molt contenta perquè mai he tin-

gut cap problema. A la Universitat Autònoma
de Barcelona, per exemple, i al meu curs, hi ha
molts estrangers. Tots ens trobem molt bé, i al
ser de països tan diferents, ens ajuda a conèi-
xer altres cultures. La mescla és molt bona i
aprens moltes coses. Crec que Barcelona és
una ciutat molt tolerant.

Barcelona Educació: Creieu que us quedareu a
viure a Barcelona o penseu tornar al vostre país?

Qing Qing: Crec que em quedaré a viure
aquí. M’hi trobo bé, em sentó bé a Barcelona i
penso que ja no me’n mouré. Mai se sap, per-
què sóc molt jove, però en principi vull quedar-

Qing Qing Ye

Tinc 14 anys i vaig arribar a Barcelona quan en
tenia 9. Vaig néixer a la Xina i els meus pares
van venir a viure a Barcelona quan jo era molt
petita. Fins que no vaig tornar a reunir-me amb
ells, vaig viure amb els meus avis. Quan vaig
arribar a Catalunya, vaig estudiar al CEIP
Dolors Almeda de Cornellà delLlobregat. Des-
prés vaig fer un curs al CEIP Victor Català, al
districte de Nou Barris, i ara faig secundària a
l’IES Sant Andreu. Visc amb els meus pares,
que tenen un restaurant de menjar xinès. M’a-
gradaria estudiar matemàtiques i dibuix tècnic.

Un desig que no has complert.
Poder tornar a visitar el meu país. Fa cinc
anys que no he estat a la Xina.
Un que sí. Veuré els meus avis d’aquí a uns
quants dies.
Què col·lecciones? Els meus dibuixos. 
Una virtut teva. M’agrada riure.
Què et fa por? La incomprensió.
Un consell que t’han donat i vols compartir.
No coneixia els meus pares ja que vivia
amb els meus avis i sempre em deien que
tingués paciència.

me. M’agradaria tornar a la Xina de vacances o
per visitar la meva família, però no per viure-hi. 

Anna: La meva idea és tornar a Rússia
quan acabi els meus estudis a la universitat.
Sento que ara és una etapa de pas i tinc la
sensació que tornaré. Malgrat que em trobo
bé a Barcelona, segueixo trobant a faltar el
que hi tinc allà. Com la meva germana o la
meva mare. És diferent si tens aquí tota la
família com li passa a la Qing Qing. 

Dragos: Estic adquirint una formació que
em serveixi per al futur. No sé el que passarà
d’aquí a un parell d’anys. M’agradaria cons-
truir-m’hi un futur, a Barcelona, ja que per
això he vingut. Ara veig més difícil construir-
me un futur a Romania que a Barcelona.  

Barcelona Educació: Què us agrada més
de Barcelona?

Dragos: Vivia en una ciutat de l’interior de
Romania, rodejat de muntanyes i aquí m’en-
canta perquè puc anar al mar i banyar-me. Al
meu país també hi ha mar, però només hi
havia anat dues o tres vegades. Ha estat a
Barcelona on he pogut gaudir del mar.

Qing Qing: Jo tampoc havia vist mai el mar
fins que vaig arribar a Barcelona i ara hi vaig
moltes vegades a l’estiu. Els divendres m’a-
grada anar al cine i sortir amb les amigues,
perquè el cap de setmana he d’ajudar els
meus pares al restaurant.

Anna: Passejar per la ciutat i sobretot pas-
sejar a prop del mar.

Dragos Vranceanu

Vaig néixer a Romania, a la ciutat de Brasov,
que està al nord-est del país. Tinc ara 17 anys i
vaig sortir de Romania quan en tenia tretze.
Vaig estar dos mesos a Niça, França, i després
vaig venir cap a Barcelona. Estic estudiant 1er
de batxillerat a l’IES Sant Andreu, i abans vaig
passar per l’IES Joan Fuster i per l’IES Vallde-
mosa. Visc amb el meu pare, que va venir pri-
mer a Barcelona ara fa cinc anys, i la meva
mare. M’agradaria estudiar informàtica i els
caps de setmana m’agrada sortir de marxa. 

Un desig que no has complert.
Veure que s’han acabat els problemes del món.
Un que sí.
Visitar altres països. Conec gent del meu
país que no ha visitat mai altres llocs.
Què col·lecciones? Res.
Una virtut teva. 
Sóc molt treballador.
Què et fa por?
Fins ara, res.
Un consell que t’han donat i vols compartir.
Una vegada un professor em va dir 
que el futur és tenir una bona preparació.

Anna Ustinova

Tinc ara 18 anys i estudio Filologia Anglesa a
la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Vaig néixer a la ciutat russa de Kras-
nodar però vaig viure molt temps al sud del
país, a la ciutat de Noyabrsk. Vaig arribar a
Barcelona quan tenia 15 anys. Vaig fer un
curs de català a l’IES Roger de Flor i després
el batxillerat a l’IES Galileo Galilei. Parlo
català, castellà, anglès, alemany i rus, i m’a-
gradaria ser traductora. Algunes tardes faig
classes de repàs.

Un desig que no has complert.
Anar a Irlanda a aprendre anglès. 
Un que sí. 
Estudiar a la universitat.
Què col·lecciones?
Monedes.
Una virtut teva.
Força de voluntat.
Què et fa por?
Les guerres.
Un consell que t’han donat i vols compartir.
No plorar si no et surt bé un examen. 
Estudiar més per al proper.
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L’IES Miquel Tarradell, situat al

barri del Raval, ha volgut aprofitar

la xarxa d’Internet per convertir-la

en un instrument de coneixement

de la riquesa de les llengües del

món. En un centre on s’arriben a

parlar més de vint idiomes diferents 

i conviu alumnat de més d’una

trentena de nacionalitats, la web

“Llengües del món” es converteix

en una eina d’integració 

i de respecte cap a la diversitat.

L’
IES Miquel Tarradell és un institut que
es troba situat al barri del Raval de Bar-
celona. El Raval és un barri que ha patit

una important transformació en els últims
anys i en el què viuen un gran nombre de per-
sones vingudes d’altres països que han esco-
llit la nostra ciutat amb l’esperança d’aconse-
guir una vida millor. I és clar, en el nostre
institut hi ha un 80% d’alumnat que té el seu
origen o ha nascut lluny de la nostra ciutat. El
major nombre són marroquins, filipins i equa-
torians. En l’actualitat estudien 391 persones
d’unes trenta nacionalitats que parlen una vin-
tena d’idiomes diferents.

La primera vegada que una persona entra al
nostre institut ja nota quelcom especial: veu
persones de diferents tonalitats de pell, veu
vestits diferents i sent sons estranys, els de les
llengües que parlen els i les nostres alumnes.

Però això no es queda en una primera
impressió. Dins de les aules existeix un micro-
món. En una classe poden conviure dotze
nacionalitats diferents, sentir-se una desena
de llengües diferents i es poden veure diver-
sos colors de pell i notar diferents religions. I
això no és tot, perquè hi pot haver persones
que dominin molt poc o gens el català i d’al-
tres que el dominen perfectament, hi pot haver
persones amb un alt nivell acadèmic i d’altres
que gairebé no han estat escolaritzades o hi
pot haver persones amb molt pocs recursos
econòmics. 

És a dir, en un grup d’uns vint alumnes hi ha
tanta varietat de situacions personals, socials,
acadèmiques, culturals, econòmiques, etc.,
que fa que impartir coneixements sigui només
una de les tasques del professorat del nostre
institut. I és clar, davant de tot això un té l’in-
terès i també la necessitat d’aprendre alguna
cosa més de les cultures de l’alumnat. I què
millor per començar que conèixer una mica de
la seva llengua.

OBJECTIUS
I és que la llengua no és només un vehicle de
comunicació, sinó que és una entitat en la
qual hi ha reflectida la vida d’un poble al llarg
de centenars o milers d’anys. En una llengua
es poden trobar les empremtes de la cultura
d’un poble, les creences, la música, el paisat-
ge, les festes, les tradicions, etc. 

És arran de l’interès de conèixer altres cultu-
res i de la necessitat de comunicar-se amb
altres persones que va néixer la web “Llen-
gües del món”, on es mostra en vint idiomes
diferents la traducció d’una vuitantena de
paraules (frases curtes, números, natura, per-
sones, etc.). Aquesta web és una mostra de la
diversitat que existeix en el nostre institut i
amb ella volem a donar a conèixer que, mal-
grat les nostres diferències, tots tenim un
raconet en aquest món i podem viure junts. 

Però aquesta convivència no és fruit de l’at-
zar, sinó que és el resultat del treball i l’esforç
de moltes persones: dels pares i mares, dels
professorat i en general de tota la gent del

barri que amb el seu esforç fa que cada dia
sigui millor. Però sobretot hem de ressaltar la
tolerància i el respecte mutu que totes les i els
alumnes mostren envers els altres. 

El treball que es realitza amb la pàgina
“Llengües del món” s’inicia en els primers
dies de la incorporació de l’alumnat nouvingut
de llengües no romàniques que s’incorporen
al Taller d’Adaptació Escolar (TAE). La pàgina
web serveix per introduir el treball en el voca-
bulari bàsic i en el funcionament de l’eina

«A la web es mostra en vint
idiomes diferents la traducció
d’una vuitantena de paraules,
frases curtes o números»

albbraUNA WEB PER A LA INTEGRACIÓ I EL

RESPECTE A L’IES MIQUEL TARRADELL

LES LLENGÜES 
DEL MÓN
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informàtica, ja que per molts dels nois i noies
és possible que sigui el primer contacte que
tenen amb un ordinador.

Davant de la pàgina s’adonen que totes les
llengües són vàlides per comunicar-se en el
món, que cap llengua és superior a una altra.
Alguns alumnes quan arriben ens oculten la
llengua materna i ens diuen que parlen la llen-
gua oficial del país d’on provenen. De vegades
costa bastant que reconeguin que a casa es
parla una altra llengua que no és l’oficial del
país. Aleshores els expliquem que la llengua
de Catalunya és el català i que també es parla
una altra llengua que és el castellà, la llengua
oficial a l’Estat espanyol. Així els hi fem veure
que totes les llengües són importants i s’han
de respectar.

Quan l’alumnat nouvingut accedeix a la web
veu que la seva llengua materna, aquella que
parlaven a casa quan vivien al seu país i que
ara segueixen parlant en família, la troba a la
nostra pàgina, on també pot trobar l’oficial del
seu país, aquella que quan anava a l’escola li
van ensenyar a llegir i a escriure. 

EL FUNCIONAMENT
En clicar cadascú en la seva llengua pot veure
que surt en pantalla un alumne/a que està o
estava escolaritzat a l’IES Miquel Tarradell i fa la
seva presentació en català (així poden apren-
dre com ho han de fer) i posteriorment se’l

convida a entrar en els diferents apartats on
podrà treballar: frases curtes, colors, números
i operacions, situacions, contrastos, natura i
persones.

Quan cliquen poden escoltar la paraula en el
seu idioma, i davant d’un món nou on ara es
troben inserits, escoltar la seva llengua els
ajuda a iniciar el nou camí dins el projecte de
vida que han començat molt lluny del lloc on
van néixer.

Actualment a la pàgina hi podem trobar 20
idiomes, que poden seguir augmentant si es

matricula l’alumnat de noves cultures i llengües
al centre. A l’apartat de passatemps hi ha un
test on poden demostrar que són políglotes; els
poden fer en tots els idiomes. A l’apartat de
fotografies, quan es clica en una fotografia surt
un noi o noia d’aquell país i fa la seva presenta-
ció, que és la mateixa que ja s’ha vist abans.

Quan arriben a Curiositats poden trobar
paraules dels seus idiomes que actualment
estan acceptades per la llengua catalana.
També troben una fotografia de l’edifici i els

ajuda a situar-se i a conèixer l’espai on a par-
tir d’aquests passaran moltes hores. Al final
poden entrar a la web de l’IES Miquel Tarra-
dell, per ajudar-los a saber on són.

El mateix treball també s’ha aplicat amb l’a-
lumnat que parla una llengua romànica, que
pot conèixer que a més del castellà hi ha mol-
tes altres llengües que dins del nostre centre
conviuen, es respecten i valoren.

Animem des d’aquestes pàgines que el pro-
fessorat ajudi al seu alumnat en el coneixe-
ment de la nostra pàgina “Llengües del món” i
esperem que el seu descobriment els ajudi a
entendre i respectar la diversitat cultural que
ha començat a viure el nostre país. 

Mercè Rueda Martínez
Empar Soler Rosés
Diego Luis Gil Cabezas
IES Miquel Tarradell

www.ravalnet.org/iestarradell/lm/

«S’adonen que totes les
llengües són vàlides per
comunicar-se, que cap llengua
és superior a una altra.»

anco purisacamat
samp
obrigada
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Es podria dir que fa un temps que la preocupació pel temps creix.
Especialment, entre aquelles persones que viuen, pensen i miren
d’esbrinar què és el que passa a les societats occidentals contem-

porànies. Fins i tot hi podríem posar una data: els darrers vint anys del
segle XX. El cert és que el temps, tot i ser vist només com a horari, està
deixant de ser la dimensió desconeguda. 

Probablement, la font d’aquesta preocupació té un dels seus princi-
pals orígens en una organització social del temps que cada cop resulta
més problemàtica. Dit d’una altra manera, cada cop són més els
col·lectius de població capaços d’adonar-se que, en l’anomenada
societat del benestar, es poden acumular béns materials però no es té
temps de vida. I això només és així en el millor dels casos; és a dir,
sempre que no es tingui una feina remunerada en condicions de preca-
rietat laboral. I si pot ser, sempre que, a més, no es tingui l’obligació
de combinar aquest treball assalariat amb tasques domesticofamiliars
que inclouen la cura de persones dependents. Perquè aleshores sí que
el temps esdevé un problema. 

Només cal enraonar amb aquelles dones, majoritàriament adultes,
que viuen tractant de complir amb la càrrega total de treball que tenen
socialment encomanada. O fer cas dels resultats dels estudis que fan
els especialistes en el tema, uns estudis que mesuren els usos socials
del temps i que fan bona la dita segons la qual el treball és masculí i la
fatiga femenina. Perquè la desigualtat del temps de treball perjudica
principalment les dones –no a totes de la mateixa manera, és clar–; i
afavoreix els homes, fent que aquests tinguin més temps lliure i provo-
cant que elles reclamin allò que fins fa poc semblava una raresa: més
temps per a elles mateixes.
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L’ORGANITZACIÓ SOCIAL 

DEL TEMPS I L’HORARI ESCOLAR

Sens dubte, un dels grans reptes per als propers anys

serà l’organització del temps i la seva adaptació 

a l’horari escolar. En aquest article de Teresa Torns,

professora del Departament de Sociologia de la

Universitat Autònoma de Barcelona, hi trobareu 

una reflexió a fons sobre l’evolució de l’organització 

del temps en la nostra societat i les seves implicacions

en el calendari de les escoles. I és que els temps 

estan canviant.

ELS TEMPS 
ESTAN CANVIANT

LA JORNADA LABORAL
Abans que la crisi de l’ocupació fos una evidència, i la flexibilitat i la des-
regulació de la jornada laboral l’única sortida més o menys acceptada,
dones de l’esquerra italiana ens proposaven un projecte de llei per regu-
lar el temps, ara fa prop de quinze anys. Eren les primeres a posar-nos
alerta sobre la impossibilitat d’obtenir benestar quotidià si menystenim
les tasques de cura de les persones dependents que les dones tenim
assignades de manera natural. 

El cert és que el temps els ha donat la raó, precisament perquè la
necessitat de fer aquestes tasques ha anat augmentant i aquest benes-
tar quotidià ha anat minvant. I la culpa no la té la incorporació de les
dones al mercat de treball, com alguns diuen. Perquè això no li faria cap
favor a les dones que, només per citar Catalunya, varen treballar a les
fàbriques del tèxtil des del començament de la industrialització o varen
anar a servir a les cases dels que s’ho podien permetre. I, a més, feien les
feines de casa i tenien cura dels seus. Tal com continuem fent les dones,
a hores d’ara. 

El que passa, entre altres coses, és que a les societats del benestar les
persones vivim cada cop més temps i, curiosament, aquest procés d’en-
velliment no ha fet variar ni la càrrega de treball ni el temps de treball
que fan els homes. Ells continuen fent només un treball: el remunerat,
malgrat que també hi ha moltes diferències entre tipologies. Perquè
ningú no posa en dubte que no és igual fer i tenir un sou d’alt executiu
que fer i tenir un salari de peó no qualificat. Però el que ací es vol desta-
car és que tots ells comparteixen un punt idèntic tot i les possibles varia-
cions: a saber, no haver de fer tasques domesticofamiliars ni treballs de
cura de les persones amb les quals conviuen, i, no obstant això, gaudir
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El problema sembla que ha aparegut perquè cada cop més mares joves
també treballen fora de casa. Les primeres solucions semblen orientar-se
bé a omplir l’horari quotidià de les criatures (seguint les pautes de la
plena disponibilitat horària de la vida adulta), bé ampliant l’horari de l’es-
cola. No sembla que aquest tipus de solucions puguin afavorir els canvis.
Si més no, perquè semblen estar presidits per reforçar la paradoxa tempo-
ral en la qual estem atrapades, unes més que d’altres: com més volem
aprofitar el temps i més fem per estalviar-ne, menys en tenim. I per poc que
pensem, millor col·lectivament, perquè individualment no sembla que hi
hagi massa sortida; segur que se’ns acudeixen altres propostes.

Per ajudar a pensar-ne, algunes persones fa temps que diem que els can-
vis han de incloure com a mínim tres grans eixos: el primer té a veure amb la
redistribució de la càrrega total de treball; el segon, amb la revisió de l’orga-
nització social del temps vigent, i el tercer, amb el canvi cultural que afecta
els actuals valors, prestigis i pautes socioculturals que emparen els dos
eixos anteriors. Tot això amb el benentès que no s’han d’augmentar les
velles desigualtats socials de classe, gènere i ètnia, ni crear-ne de noves. I
que l’horitzó a contemplar és el temps de vida. Dit queda, un cop més. 

Teresa Torns
Professora del Departament de Sociologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona

Xavier Agulló

del benestar quotidià que els proporciona el treball domesticofamiliar
realitzat per les dones amb les quals viuen.

Bona part d’aquest benestar quotidià es concreta en forma de temps,
no solament de més temps lliure, sinó del temps que els permet estar
plenament disponibles per a l’activitat laboral, la política, l’associacio-
nisme, l’esport, etc. Es tracta d’un conjunt de tasques que són possibles
gràcies a aquesta major disponibilitat de temps i que, a més, van acom-
panyades d’un major reconeixement i de més prestigi. Perquè els valors
imperants a les nostres societats premien i reconeixen aquestes tasques,
aquestes disponibilitats i aquests usos del temps i no les altres, les lliga-
des al temps de treball de cura, per citar-ne només la part més amable.

Tot i així, també és cert que els temps estan canviant i que cada cop hi
ha més persones disposades a organitzar el seu projecte de vida tenint el
temps de vida com a horitzó. La majoria són joves i no sempre són dones.
Totes elles valoren un benestar quotidià no lligat a la lògica del benefici
mercantil. Es parla fins i tot de fer lleis del temps a les ciutats, tot seguint
la pista italiana, parisenca o d’algunes ciutats alemanyes. Altres veus
demanen que a curt termini l’actual conciliació de la vida laboral i fami-
liar no s’orienti només a les dones. Saben que no n’hi ha prou amb per-
misos laborals i serveis d’atenció a la vida diària, tot i la falta que fan,
donades les greus mancances que hi ha al nostre país. 

ELS HORARIS LECTIUS
L’educació dels nostres fills i filles i l’organització horària de les escoles són,
o poden ser, una pedra de toc dels dits canvis. Els horaris escolars en poden
ser una bona mostra. Fins ara, els horaris lectius no han anat sincronitzats
amb els horaris laborals, ni en el dia a dia, ni en els períodes de vacances. 

«Es parla fins i tot de fer lleis del temps a les
ciutats, tot seguint la pista italiana, parisenca 
o d’algunes ciutats alemanyes.»
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«La paradoxa temporal en la qual estem
atrapades: com més volem aprofitar el temps 
i més fem per estalviar-ne, menys en tenim.»
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segons la disponibilitat del moment. Natural-
ment, totes les visites comentades han d’a-
nar acompanyades d’una sessió de teatre.
Perquè no ens imaginem visitar la cuina i no
tastar-ne el menjar. 

EL PROCÉS CREATIU
Com a tercera activitat, oferim un taller/joc de
rols teatrals amb els i les alumnes. L’objectiu
principal d’aquest taller és apropar als nois i
noies tot el procés creatiu d’una producció tea-
tral i que aquests prenguin consciència de la
tasca d’equip d’un conjunt de professionals
molt divers: creació, interpretació, direcció,
escenografia, administració, producció, etc.,
participant al taller a partir del desenvolupa-
ment d’un joc de rols determinats. 

El taller es fa els dijous a la tarda. L’activitat
suposa tota una jornada de treball al Teatre
Lliure, vivint al màxim la realitat teatral. En
arribar al teatre, fem una visita a les seves ins-
tal·lacions. Després d’un breu descans, realit-
zem el taller. Una hora per fer un mos i a les
nou del vespre veiem la funció. Al Lliure, estem
molt satisfets amb els resultats obtinguts amb
aquest taller; hi han passat grups molt diver-
sos que han comprovat que el teatre és una
tasca d’equip. Alumnat de secundària i de bat-
xillerat, escoles de persones adultes i estu-
diants d’universitat han vingut a fer el taller i
l’experiència ha resultat molt enriquidora.

C omençàvem a treballar amb dues idees
clares: participar activament en la socie-
tat educativa del segle XXI, optimitzant

les possibilitats pedagògiques de la nostra pro-
gramació, i ser capaços d’escoltar les necessi-
tats i d’adaptar els continguts als nois i noies
de la nostra ciutat i del nostre país.

Amb aquest punt de partida, l’oferta d’a-
questa temporada ha estat centrada en tres
activitats amb un nexe comú. Aquest nexe,
com és lògic, és l’espectacle que oferim en el
moment en què el grup d’estudiants va al tea-
tre. Un espectacle concret per a una activitat
educativa que gira al seu entorn.

La primera activitat que ens hem marcat ha
estat la realització d’unes fitxes pedagògiques
que repassen la figura de l’autor/a, fan una
sinopsi de l’obra i ajuden a treballar diferents
àrees. Òbviament, la llengua catalana o la que és
original del text sempre està present en un dels
exercicis. Però d’altres matèries educatives com
la història, la tecnologia, l’art o la música van
combinant-se segons cada cas. Per tal de fer-les
el màxim d’accessibles a tothom, professorat i
alumnat, les fitxes es pengen a la web del Teatre
Lliure (www.teatrelliure.com) uns dies abans
d’estrenar cada nou espectacle.

La visita guiada al teatre és la segona activi-
tat complementària a les nostres representa-
cions teatrals. Les magnífiques instal·lacions
del Lliure fan que ningú quedi decebut quan
pot veure l’abans i el després d’una funció i
comprovar l’especificitat i versatilitat de la
Sala Fabià Puigserver. Les visites es realitzen
de dimarts a dijous, dues hores abans de la
representació. Cada tarda, un grup pot visitar
la majoria de les instal·lacions del Teatre
Lliure de Montjuïc (Sala Fabià Puigserver i
Espai Lliure, foyers, camerinos, escenaris...)
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EL SERVEI DE GRUPS I PEDAGOGIA 

APROPA EL TEATRE I L’ESCOLA

EL LLIURE 
ALÇA EL TELÓ

El setembre de l’any passat es

posava en funcionament el Servei

de Grups i Pedagogia del Teatre

Lliure. Un servei que va néixer 

amb la pretensió de fer de passadís

entre els centres d’ensenyament 

i les nostres sales, tot incidint 

en un dels objectius principals 

que el teatre i l’escola han

desenvolupat des dels seus

orígens: aprendre per reflexionar 

i reflexionar per seguir aprenent. 

El Teatre Lliure alça el teló.

«Compromís amb l’alumnat 
i professorat, i teatral. El teatre
és potser, en el dia d’avui, la
darrera de les arts vives.»
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Així doncs, el nostre servei educatiu no
només representa un desig de cooperar amb
altres entitats, sinó d’esdevenir alhora una eina
de treball per als centres d’ensenyament d’a-
rreu del país. Un instrument que, allunyat de
tota actitud passiva, actua donant a conèixer el
seu leitmotiv: oferir espectacles amb un espe-
rit i un estil que resultin un teatre d’art per a
tothom i recursos a la societat on és integrat.
Un teatre que participa de manera activa en
una oferta educativa que viu intensament fora
dels recintes educatius. I si, com deia en Fabià
Puigserver, el teatre és un combat constant
entre la realitat i la ficció, és en aquest combat
que hem de proposar-nos fer entrar els nois i
noies que ens visitin. 

Jordi Ferron
Teatre Lliure - Servei Educatiu i Grups

Per a més informació:
tel. 93 289 27 71 
www.teatrelliure.com

exemples de les possibilitats d’observar la
nostra societat a partir de propostes teatrals i
provar de treure’n conclusions.

Més de quatre mil estudiants hauran vist
obres del Teatre Lliure aquesta temporada. Les
sessions de tarda han afavorit la vinguda al
teatre de molts grups d’aquest col·lectiu. No

són sessions pensades exclusivament per a
grups escolars, sinó obertes a tot tipus de
públic, ja que creiem que els joves són impres-
cindibles entre el públic del nostre teatre i que
la fidelització d’aquests nois i noies també
passa per tractar-los com a públic normal i
corrent. Quasi mil cinc-cents estudiants que
han vingut al Lliure enguany han escollit ses-
sions de tarda.

e 2340 BARCELONA A L’ESCOLANúm. juny-juliol 2004

EL COMPROMÍS TEATRAL
La programació del Lliure té molts compromi-
sos: amb el risc, amb la modernitat, amb la reali-
tat, amb la innovació, amb la comunicació i la
reflexió... I des del servei de Grups i Pedagogia,
el compromís és amb el professorat i l’alumnat. 

Compromís teatral. Teatre i sempre teatre. El
teatre és potser, en el dia d’avui, la darrera de
les arts vives. Evoluciona, desperta interès,
convida a reflexió i provoca reaccions. En un
món on la tecnologia ens va atrapant, un fet
cerimonial, quasi arqueològic, es produeix a
una hora concreta i en un lloc concret, cada dia
en moltes sales de la nostra ciutat. I nosaltres
traiem partit de la nostra variada programació:
a partir d’un grup de desgraciats que estafen
una pobra gent venent-los terrenys desèrtics
(Glengarry Glen Ross), vàrem parlar del capita-
lisme salvatge; una família de personatges
que miren de trobar un autor (Sis personatges
en busca d’autor) ens va fer reflexionar sobre
el concepte d’existència; el pas del temps i les
il·lusions perdudes d’un text de Dostojevski
(Nits blanques) van fer que examinéssim la
veritat de les relacions humanes. Un, dos, tres

«El teatre és un combat entre
la realitat i la ficció, i hem 
de fer-hi entrar els nois i noies
que ens visitin.»
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A la darrera dècada del segle XX la societat pren consciència de les
noves necessitats educatives d’un món en transformació. A Bar-
celona, el 1r Congrés de Ciutats Educadores va definir un horitzó

utòpic cap al qual orientar la reflexió pedagògica: un nou sistema educa-
tiu en el qual l’escola formi part d’un entramat d’agents socials que
actuïn com a agents educadors. 

Paral·lelament a aquest bell somni neix la preocupació per promoure
un projecte educatiu de ciutat capaç de definir un model operatiu que
dibuixi un camí per on fer avançar aquesta idea en el camp de les realit-
zacions. La construcció de la ciutat educadora, es deia en aquell
moment, passa fonamentalment per tres condicions vertebrades en
forma de procés:

– La presa de consciència de cada un dels agents de la intencionalitat
de la seva acció educativa.

– La participació conscient de cada un dels agents en un projecte edu-
catiu de ciutat.

– La qualificació de cada una de les intervencions educatives per la
seva especificitat.1

D’aleshores ençà, Barcelona, juntament amb una àmplia xarxa de ciu-
tats de tot el món, s’esforça a buscar formes d’implantació d’aquestes
idees. Posar els serveis culturals de la ciutat al servei de les escoles; pro-
moure formes de participació activa dels nens, nenes i els joves com a
ciutadans i ciutadanes; potenciar les xarxes territorials educatives, i vin-
cular l’escola amb el seu entorn; han estat durant aquest temps línies de
treball molt fructíferes.

El Pla d’Acció 2004-2007 suposa un nou pas en aquest camí. La seva
funció és articular l’acció educadora dels diferents agents socials al
voltant d’un sistema de projectes per tal de direccionar-los cap a uns
mateixos objectius centrals. Així, els programes i accions educadores
impulsades individualment per escoles, associacions educatives,
associacions de pares i mares i entitats culturals prenen un nou sentit
i troben en el seu encaix en el PEC una nova dimensió que els enforteix
i els fa més efectius. 

e24 40PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT Núm. juny-juliol 2004

EL CAMÍ CAP A LA
CIUTAT EDUCADORA
EL PLA D’ACCIÓ 2004-2007 DEL

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

“Per una ciutadania inclusiva i solidària”, “L’èxit escolar

per a tothom, un orgull de ciutat” i “Barcelona, cruïlla

de cultures” són els tres lemes establerts a la

declaració institucional de les darreres jornades 

del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC). Aquests són els

objectius del pla d’acció 2004-2007 del PEC que ja es

comencen a concretar en diferents projectes que podreu

llegir en aquest article.

«Augmentar l’èxit escolar com a garantia 
de la no exclusió social i del
desenvolupament socioeconòmic.»

Manolo S.Urbano
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Els objectius educatius que compartim van ser establerts per la declara-
ció institucional de les Jornades del PEC del 2003 al voltant de tres lemes:
“Per una ciutadania inclusiva i solidària.” “L’èxit escolar per a tothom, un
orgull de la ciutat.” i “Barcelona cruïlla de cultures.” Tres lemes que podem
concretar en els següents objectius operatius a aconseguir de cara al 2007: 

– Reduir les desigualtats educatives de gènere, d’edat, de classe i d’origen.
– Avançar en l’educació per la responsabilitat, el respecte i l’autonomia.
– Augmentar l’èxit escolar com a garantia de la no exclusió social i del

desenvolupament socioeconòmic.
– Millorar l’acolliment educatiu i la igualtat d’oportunitats de tots els

nens i nenes de la ciutat, posant especial atenció als nouvinguts.

SISTEMA DE PROJECTES

A partir del procés participatiu que es va dur a terme el curs 2002-2003
s’ha procedit a identificar projectes ja existents o dissenyar-ne de nous
que concretin cadascuna de les propostes dels grups de treball del pro-
cés participatiu. En un segon moment s’han establert pactes i compromi-
sos de col·laboració entre les entitats que hi van participar.

El resultat és un conjunt de 220 entitats i institucions ciutadanes com-
promeses amb el PEC, que comencen a treballar plegades al voltant de
56 projectes de temàtiques molt diverses.

El repte del Pla és aconseguir un treball de coordinació, seguiment i
avaluació que millori la potencialitat de cada un dels agents i incrementi
l’eficàcia del sistema.

Si el Projecte Educatiu de Ciutat ha d’incidir en la millora de la situació
de l’educació a la ciutat, cal establir mecanismes d’avaluació i seguiment
que ens donin informació sobre aquesta incidència. El Pla d’Acció haurà
de constituir-se en un sistema d’informació que ens permeti seguir el
pols educatiu de la ciutat. 

Oficina Tècnica del Projecte Educatiu de Ciutat

Per a més informació: www.bcn.es/educacio

1. Vilarrasa, A. 1990-1991, “La construcció d’un model sistèmic de ciutat educadora”, IME Informa-

tiu, 26: 5-9.

LES VEUS DE LES ENTITATS 

CONGRÉS DE L’EDUCACIÓ NO FORMAL
El Consell de la Joventut de Barcelona i les seves entitats membres han
decidit esdevenir motors de diferents projectes del Pla d’Acció del PEC,
entre ells el que planteja promoure el “Congrés de l’Educació No Formal”.
Aquest projecte ha de servir per reflexionar sobre les necessitats i els
models d’educació en el lleure. Des del Consell pretenem que el Congrés
reconegui el paper social dels agrupaments escolta i centres d’esplais
com els principals agents educatius de l’educació no formal a la ciutat,
des del compromís voluntari i l’associacionisme de participació. La nostra
esperança és que l’esforç de les associacions serveixi per potenciar el seu
paper i que es reconegui el rol que desenvolupen gairebé 5.000 educa-
dors i educadores contribuint a l’autoformació de 25.000 infants i joves
distribuïts en més de 300 centres de la ciutat de Barcelona.
Fabià Mohedano: President del Consell de la Joventut de Barcelona

Lideratge: Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. Col·laboració:

Acció Escolta de Catalunya, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Cata-

lunya, Consell de la Joventut de Barcelona, Escoltes Catalans, Esplais Catalans,

Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya, Fundació

Catalana de l’Esplai, Fundació Jaume Bofill, Institut d’Educació de l’Ajuntament

de Barcelona, Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya i Moviment de

Centres d’Esplai Cristians.

MITJANS AMB BONA EDUCACIÓ
Com a professionals de la publicitat i les relacions públiques entenem
que el projecte “Mitjans amb bona educació”, liderat per l’Institut d’Edu-
cació, és essencial per prendre consciència de la responsabilitat social
que tenim i de l’absoluta necessitat de fer la nostra feina amb rigor. És per
aquest motiu que agraïm la invitació de l’Ajuntament de Barcelona per
col·laborar en l’elaboració d’un pacte de bones pràctiques en comunica-
ció i educació, que tot el nostre sector haurà de tenir molt present.
Ildefonso García de la Serena: Degà del Col·legi de Publicitaris i Rela-
cions Públiques

Lideratge: Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Col·laboració:

Agència de la Qualitat a Internet, Barcelona Televisió, Col·legi de Periodistes

de Catalunya, Consell Audiovisual de Catalunya, Consell de la Informació de

Catalunya i Transports Metropolitans de Barcelona, Col·legi de Publicitaris i

Relacions Públiques.

CIUTADANIA I EDUCACIÓ A BARCELONA
L’Institut Barri Besòs ha estat durant molts anys un centre àmpliament
obert als ciutadans i ciutadanes de la zona, començant pels més joves.
És per això que ara accepta el repte de liderar aquest projecte i d’esdeve-
nir un punt de referència per efectuar una àmplia reflexió sobre com asse-
gurar la incorporació a la ciutadania i la formació eficient en aquells barris
que, sense que encara s’hi hagi acabat de sedimentar la població provi-
nent d’episodis migratoris anteriors, són ara receptors d’una xifra creixent
de nouvinguts. Propostes com el Parlament dels Joves del Besòs, l’Institut
en Xarxa, les propostes d’innovació curricular basades en el patrimoni i la
memòria ciutadana, així com les Jornades sobre “Ciutadania i educació”,
han d’anar perfilant el contingut d’aquest projecte.
Joan Roca: IES Barri Besòs

Lideratge: IES Barri Besòs. Col·laboració: Associació de Veïns de Diagonal Mar,

Associació de Veïns del Poblenou, Bisaucii, Cooperativa d’Habitatges del

Sagrat Cor, Cooperativa Gregal, Serveis Territorials d’Educació, Departament de

Didàctica de les Ciències Socials de la UB, Fòrum Ribera del Besòs, Fundació

Antoni Tàpies, Germanetes de l’Assumpció, Institut d’Educació de l’Ajuntament

de Barcelona, Museu d’Art Contemporani de Barcelona i Plataforma d’Entitats i

Veïns del Barri de la Mina.
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«El resultat és un conjunt de 220 entitats 
i institucions compromeses que treballen 
al voltant de 56 projectes.»

Manolo S.Urbano
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permet tenir recursos propis per desenvolu-
par diversos programes.

L’experiència que ens aporta Medellín
demostra que en la cerca de recursos s’ha de
ser creatiu i que fins i tot en les condicions
menys favorables i partint de realitats ben
desintegrades, la vocació educadora permet
descobrir possibilitats noves i arribar a crear
diàleg social. En un entorn on no es respecta la
vida però on, en canvi, tothom respecta els
seus morts, es troba un punt de trobada per
treballar diversos valors.

Catalina Velázquez Parra, directora de la
Fundación San Pedro de Medellín, explica que:
“Al cementiri es pot veure com la ciutat ha evo-
lucionat. Els objectes que es deixen a les làpi-
des com ara calcomanies de l’equip de futbol
local, motos, cors; els comiats amb cançons,
formen part dels nous rituals. El cementiri
reflecteix la nostra identitat.”

El cementiri transmet una identitat rica en
tradicions culturals i històriques, i ara és eix
d’integració social i difusió cultural en el seu
entorn, com a equipament de barri, fins i tot
amb els que només s’hi acostaven a portar
aigua als seus morts quan feia molta calor.

Les institucions que participen i col·laboren en
aquesta experiència són: el Metro de Medellín,
la Secretaria de Cultura Ciutadana, la xarxa de
museus, universitats, serveis funeraris i l’Asso-
ciació Internacional de Ciutats Educadores.
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EL VALOR 
DE LA VIDA

Un cementiri com a espai

d’aprenentatge i de reflexió. 

Això és el que succeeix a la ciutat

colombiana de Medellín, on la

Fundación Cementerio de San Pedro

organitza programes pedagògics

per sensibilitzar la ciutadania 

sobre el valor de la vida en 

un entorn conflictiu i en el que la

mort és molt present. 

Entre les institucions que

col·laboren en aquest programa 

hi ha l’Associació Internacional de

Ciutats Educadores.

La ciutat de Medellín pateix des dels anys
vuitanta un greu conflicte relacionat amb
el tràfic de drogues, fet que ha transfor-

mat la vida dels seus habitants. Al nord de la
ciutat, en un barri especialment conflictiu, es
troba el cementiri de San Pedro.

Des del 1996, la Fundación Cementerio de
San Pedro es dedica a promoure programes
de desenvolupament social per als infants i
la gent gran, d’educació i cultura en el marc
d’un projecte de dinamització que partint
de la mort vol valorar la vida, considerant el
cementiri com a centre dinamitzador del
seu entorn.

El pla inclou un programa pedagògic per
sensibilitzar la societat sobre el valor de la
vida, analitzat des d’un espai de mort i con-
vertint el cementiri en un centre d’aprenen-
tatge i reflexió. Aquest projecte també vol
transformar el cementiri en un centre de par-
ticipació de la comunitat i de renovació urba-
na com a part del Plan de Ordenamiento
Territorial de Medellín. L’objectiu és que
esdevingui escenari d’integració social i de
construcció de ciutadania.

Els programes pedagògics que duen a
terme es proposen allunyar la mort dels seus
components violents i tràgics i associar-la
amb l’art i la història. Com que el cementiri
ha estat reconegut com un museu, pot rebre
inversions culturals del Govern, cosa que li

APRENENTATGE I REFLEXIÓ AL CEMENTIRI 

DE SAN PEDRO DE MEDELLÍN
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“Día de las madres muertas”
Sota aquesta convocatòria, podem trobar
flors, regals, poemes enregistrats i altres
excentricitats, que formen part de la festa on
fills, filles, néts, nétes i marits visiten les seves
dones mortes.

“Día de los niños”
Hi ha una convocatòria especial, amb tallers de
pintura, teatre i música, amb la intenció d’apro-
par la cultura com a aliment de l’ànima a aques-
ta població afectada per patologies socials, dro-
goaddicció, prostitució i violència.

“Aquetecuento”
L’explicació de contes adreçats a diferents
col·lectius, permet convertir el cementiri en un
espai per a l’aprenentatge i la reflexió. 

Associació Internacional 
de Ciutats Educadores 

Per a més informació:
www.cementeriosanpedro.com.co
www.terra.com.co/proyectos/espaciosmedellin/i
nteriores/san_pedro/home_sanpedro.htm
www.edcities.org

ELS PROGRAMES
“Me muero por jugar”
Aquest és el títol del projecte educatiu per a la
formació de públic infantil al cementiri de San
Pedro. S’han dissenyat tres rutes que permeten
conèixer la història a través de les persones
enterrades o de les obres escultòriques.

Les escoles que hi participen paguen, i
aquests ingressos permeten subvencionar la
mateixa activitat de forma que resulti gratuïta
per als nens i nenes de la zona urbana propera
al cementiri. 

“Noches de luna llena” 
Aquesta experiència es repeteix cada mes i es
finalitza amb la lectura de poesies, teatre, ball i
titelles com a invitació a la vida. Es fan especta-
cles de foc i les persones assistents porten màs-
cares com a símbols de noves creacions i vida.
No és senzill veure el cementiri com a museu on
fer concerts i trobades, com a escenari cultural
que té com a tema la mort. La idea no és canviar
els rituals, sinó mostrar alternatives.

“Memoria viva” 
Empreses o particulars adopten mausoleus,
cosa que permet recuperar tant l’obra arqui-
tectònica com la memòria dels personatges de
la cultura, de la ciència, de la política... També
escoles, ONG o d’altres col·lectius es fan
càrrec del seu manteniment i difusió.

«El cementiri transmet una
identitat rica en tradicions
culturals i històriques i ara 
és eix d’integració social.»

MEDELLÍN (COLÒMBIA)

Superfície: 380,64 km2
Població: 2.025.293 hab.
Homes: 928.294
Dones: 1.096.999
Menors de 5 anys 9,28%
De 5 a 14 anys 17,90%
De 15 a 44 anys 49,80%
De 45 a 64 anys 17,44%
Més de 65 anys 5,58%
Taxa bruta de natalitat (x mil) 16,10
Taxa bruta de mortalitat (x mil) 6,12
Taxa bruta de 
mortalitat infantil (x mil)     13,68
Població matriculada 
en centres educatius: 475.084
Oficial: 377.744
Privat: 97.340
Preescolar: 32.221
Primària: 222.470
Bàsica: 164.019
Mitjana: 56.374

Dades generals del municipi 

de Medellín (2002).

Per a més informació:
www.medellin.gov.co/

Xavier Agulló
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“U n segle d’escola a Barcelona” ha
estat, a la vegada, una exposició
i un catàleg on tant les imatges

com els objectes parlaven, ja que expressaven
tot un món, el pedagògic, amb els encerts i les
deficiències sofertes al llarg del temps.

Una fotografia em va atreure poderosament
l’atenció, potser perquè jo mateix havia viscut
el fet en directe: el tramvia habilitat com a
escola. Va ser la idea d’una regidora falangis-
ta, Montserrat Tey, que va tenir la pensada de
solucionar dos problemes a la vegada: sobra-
ven tramvies a la ciutat, ja que s’estaven subs-
tituint per autobusos, i mancaven escoles als
suburbis (aleshores encara ningú no utilitzava
l’expressió menys crua de barris perifèrics).
Així que els van treure les rodes i, una mica
repintats, van ser duts cap a Torre Baró. Corria
l’estiu de 1967 i calia tenir-los llestos per a
quan comencés el curs. No cal dir que ben
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UN REPÀS AL LLIBRE-CATÀLEG 

DE L’EXPOSICIÓ “UN SEGLE D’ESCOLA 

A BARCELONA”

El periodista Josep Maria Huertas

ens ofereix la seva visió personal

sobre el llibre-catàleg que s’ha

publicat per a l’exposició “Un segle

d’escola a Barcelona”. Una mirada

profunda barrejada amb les pròpies

vivències de l’autor que donen com

a resultat un entranyable passeig

per una part important de la història

de la nostra ciutat.

QUAN LES IMATGES
I ELS 

aviat van descobrir que, dins dels tramvies,
feia fred a l’hivern i que eren un forn a l’estiu.

Eren els temps que això de l’ensenyament
feia aigües pertot arreu. Naixien barris nous
de trinca, però poques vegades es pensava en
els serveis indispensables. Al jove barri del
Besòs, de promoció municipal, la primera
escola va trigar vuit anys a obrir les portes. No
cal dir que les acadèmies eren generalment la
“solució”, així com els col·legis religiosos. 

LLUITANT PER LES NOVES ESCOLES
Una altra imatge de l’exposició i del llibre era
la d’una manifestació de mestres i pares i
mares de les escoles privades agrupades en el
Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Cata-
lana (CEPEPC), col·legis que havien nascut
amb la doble voluntat de voler ser catalans i
actius, adjectius ben propis de l’època de les
reivindicacions. Van arribar a ser una seixante-
na i volien formar part de la xarxa pública per
enriquir-la amb l’experiència que duien a
sobre després d’anys de funcionar.

L’exposició també va recollir alguns
moments d’enfrontaments, com ara quan es
volien aconseguir noves escoles en barris que
no en tenien o en tenien pocs: la Pegaso a la
Sagrera i Sant Andreu, Sóller a Vilapicina i
Porta, Ferrer i Guàrdia a Ciutat Meridiana... Tot
això passava durant el brogit dels anys setan-
ta, quan la dictadura franquista acabava i s’al-
birava la desitjada democràcia. La policia
envoltant l’escola Tramuntana al barri del Car-
mel era una altra imatge de l’exposició que
ens remuntava als temps que calia lluitar pel
que era evident. Males condicions i lluita per
millorar-les eren dues constants del professo-
rat, el qual sovint les expressava a les escoles
d’estiu de Rosa Sensat.

UN ALTRE TEMPS
La mostra, organitzada de forma molt pedagògi-
ca —Mariona Ribalta i Jaume Carbonell porten
tota la vida dedicats a aquest tema, i no podien
fer-ho d’una altra manera—, no es limitava a les

Tramvies habilitats com a aula escolar, 1967. (Arxiu Huertas Clavería).
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«Una exposició i un catàleg 
tan especials com entranyables, 
on hi podem trobar tresors 
no sempre redescoberts.»

èpoques difícils. També ens en feia recórrer
unes altres, quan l’alumnat eren els primers
ciutadans i els i les mestres uns enamorats de
fer-los descobrir nous camins: el sorral de l’es-
cola de la Sagrada Família per aprendre natu-
ra; les aules de l’escola Montessori instal·lada
a la malaguanyada Casa dels Nens, on s’apre-
nia el silenci; la primera escola municipal a l’ai-
re lliure, la del Bosc, dirigida per Rosa Sensat
des de 1914, etc. 

Llibre i exposició es detenien especialment a
l’Escola Moderna, creada per Francesc Ferrer i
Guàrdia, i sabíem que un llibre com El origen
de la vida formava part dels llibres de text, per
citar un exemple. Fins i tot es podia contemplar
el bust de Maria Montessori, procedent de l’Es-
cola dels Nens, abandonada en mala hora per
l’Ajuntament, i coneixíem els materials que
s’hi utilitzaven. 

Quedava clar que durant la República era
una realitat la màxima d’”una ciutat que esti-
ma la seva escola pública”. Pocs dies abans
del 14 d’abril s’havien inaugurat onze escoles
d’una sola tacada, escoles preparades d’abans
de la Dictadura de Primo de Rivera que havien
hagut d’esperar. 

La publicació on es donava compte d’aquest
fet figurava a l’exposició i és reproduïda al
catàleg. Mai no se n’havien inaugurat tantes i
fins al setembre de 1986, ja de nou en
democràcia, no hi hauria un esdeveniment
semblant. Sis noves escoles obririen en aques-
ta segona ocasió les portes, i també ho farien
amb edificis pensats expressament, no amb
mòduls decidits des del Ministeri d’Educació,
com passava durant el franquisme. Tornava la
valoració de l’escola.

LES REVISTES
No hi podien faltar exemplars de publicacions
escolars de quan nens i nenes feien les seves
pròpies revistes, com ara Garbí i Sembra, i s’hi
exposaven alguns dibuixos fets en temps de
guerra, que segueixen sent tan colpidors com
quan van ser fets.

Els arxius guarden tresors no sempre redes-
coberts. Em permetran que els en parli d’un. El
1934 en un dels quatre blocs de les Cases
Barates, situat a la vora del riu Besòs, hi havia
una escola municipal nova. Tot allò seria amb
el temps el barri del Bon Pastor, però alesho-
res no es deia de cap manera. La mestra va
demanar a l’alumnat que pensés un nom per
batejar el barri, i van votar el de Vilabesòs, una
vila al costat del riu. La publicació, que es con-
serva a Ca l’Ardiaca, reproduïa els noms dels
nens i nenes que la feien, fins i tot el nom del

xicot que la compaginava, Jaume Campeny
Pueyo. Devia tenir catorze anys.

Poc temps després vaig llegir un llibre sobre la
guerra i la postguerra a Santa Coloma de Grame-
net, a on pertanyien aleshores aquelles Cases
Barates. Els autors parlaven d’uns nois i noies
que havien constituït el primer grup de joves
antifranquistes, abans del final de la guerra a
Espanya. Un d’ells era Jaume Campeny, que
tenia un germà, Miquel. Els van detenir i jutjar en
consell de guerra: Miquel va ser afusellat i
Jaume condemnat a una dura pena. Havien
estat nens formats amb sensibilitat i responsa-
bilitat, dins d’un ensenyament democràtic.

És una història més de les moltes que sugge-
reixen una exposició i un catàleg tan especials
com entranyables. 

Josep M. Huertas

OBJECTES PARLEN

Manifestació a favor de la gratuïtat de l’ensenyament (CDAM).
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4. Que es reforcin els espais de diàleg i de trobada entre els
ciutadans i ciutadanes, més enllà de la seva procedència.

5. Que es construeixi un monument que simbolitzi la neces-
sitat de conviure pacíficament i que sigui alhora un espai per a
expressar les nostres propostes.

6. Que se’ns escolti per tal que els espais públics de la ciutat recu-
llin les necessitats reals dels joves i adolescents que hi convivim.

7. Que es faci un esforç real i convençut per tal que tots els
col·lectius de la ciutat i en especial els més desafavorits dispo-
sin dels mateixos drets i canals de representació en les institu-
cions, sense cap exclusió per motius de raça, sexe o religió.

8. Que se superin definitivament totes les barreres arquitectòni-
ques per tal d’afavorir la integració de les persones discapacitades.

9. Que es tinguin en compte els drets i les necessitats de les
persones immigrades i es posin en marxa tots els mecanismes
possibles per tal de fer possible la seva integració d’acord amb
l’objectiu de construir una convivència pacífica.

10. Que es facilitin els mecanismes de participació necessa-
ris per tal que els joves i adolescents de la ciutat puguem gau-
dir d’una veu pròpia i alhora puguem expressar les nostres opi-
nions i propostes.

Extracte del Manifest que es va llegir el passat 12 de maig 
al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona durant la IX
Audiència Pública als nois i noies de Barcelona, en la qual han
participat 1.050 nois i noies de la ciutat.
(podeu llegir tot el manifest a www.bcn.es/educacio)

Hem llegit 

Manifest de l’IX Audiència Pública 
als nois i noies de Barcelona: 
“Com ens relacionem a la ciutat? Propostes 
per a una convivència pacífica”

Els nois i noies de Barcelona que hem treballat per preparar
aquesta IX Audiència Pública: «Com ens relacionem a la ciutat?
Propostes per a una convivència pacífica», presentem a través
d’aquest manifest les reflexions i conclusions a les quals hem
arribat després d’aquests mesos de treball. Ens agradaria que
les nostres propostes se sumessin a les d’altres persones i
entitats que estan treballant amb l’Ajuntament per fer de Bar-
celona un espai per a una cultura de la pau.

Decàleg per a una convivència pacífica. Els nois i noies de
Barcelona demanem:

1. Que les autoritats responsables en matèria d’educació i els
equips directius dels nostres centres facin un esforç real per
incorporar al currículum escolar les qüestions relacionades
amb la convivència pacífica i la resolució no violenta dels con-
flictes.

2. Que els plans educatius i els responsables dels nostres
centres tinguin en compte els drets i les necessitats dels nois i
joves immigrats.

3. Que s’eliminin els símbols i institucions que promouen
una cultura de la violència i siguin substituïts per d’altres, d’a-
cord amb els principis de pau, justícia i respecte.
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Lectura 

Gemma Lienas
El diari vermell de la Carlota
Empúries, Barcelona, 2004

El llibre no és ben bé una novel·la ni
tampoc un diari. És una obra amb uns
capítols novel·lats, en els quals la Carlo-
ta estableix una relació sentimental i
sexual amb en Flanagan (un famós detec-
tiu creat pels escriptors Andreu Martín i
Jaume Ribera), i en uns altres capítols en
forma de diari, la Carlota va exposant tot
el que aprèn sobre la sexualitat i, de
retruc, sobre els sentiments.

L’autora posa així en veu de la Carlota els principals dubtes
dels adolescents sobre el sexe i les relacions sentimentals.
Carlota escriu en el seu diari els canvis físics que es produeixen
en el seu cos, descriu l’ús dels anticonceptius, demana infor-
mació sobre la homosexualitat i les malalties de transmissió
sexual. Una lectura amena i alhora una forma d’introduir-se en
l’educació sexual.

L’autora, Gemma Lienas (Barcelona, 1951), viu a Estrasburg i
ha escrit una vintena de llibres, uns dedicats als joves, a nens i
nenes i d’altres a persones adultes. Va ser l’autora del El diari
lila de la Carlota, que va ser traduït al castellà, basc, alemany,
italià i portuguès, entre d’altres, a més de rebre la menció d’ho-
nor de la Unesco 2003 a la tolerància.

Katarina Tomasevski
El asalto a la educación
Intermón Oxfam, Libros de Encuentro, Madrid, 2004

El tema principal en els debats sobre edu-
cació a nivell global és el cost de proveir-
la, negant així el seu caràcter de dret
humà bàsic. Katarina Tomasevski, relato-
ra especial pel dret a l’educació a la ONU,
defensa en aquest llibre la lluita perquè
l’educació rebi la importància que es
mereix en un món millor.

L’autora denuncia que el cost econòmic
que suposa garantir l’educació ha motivat

que s’hagi renunciat a tractar aquesta com un dret bàsic de la
humanitat i que, sovint, es silencien les conseqüències de no
garantir-la. Avisa que en molts països els nens i nenes no van a
l’escola si els seus pares no tenen diners per pagar-la, i en d’al-
tres són els nens i nenes els qui han de treballar per pagar la
seva pròpia educació.

Tomasevski, que també és professora de Dret Internacio-
nal i de Relacions Internacionals de la universitat sueca de
Lund, fa un repàs general de la situació de l’educació a tot el
món i explica que la situació més dramàtica es produeix a
l’Àfrica subsahariana, ja que en només tres països està
garantida l’educació primària gratuïta. Malgrat tot, l’autora no
perd l’esperança i es defineix com una “optimista incurable”.
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Nom i cognoms:

Adreça particular:     CP:   

Localitat: Província:  Telèfon:

Correu electrònic: Professió:

Lloc de treball (optatiu):

Remeteu-la a: Revista Barcelona Educació: Pça. Espanya, 5 08014 Barcelona  
Fax: 93 402 36 01  e-mail: imebatencio@mail.bcn.es
La base de dades del Mailing d’educació s’inscriu en l’Agència de Protecció de Dades (APD). Les dades que ens faciliti es poden utilitzar per a les trameses 

de l’Institut d’Educació, i estan a la seva disposició per a consulta, modificació o cancel·lació (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal). Autoritza també la cessió o comunicació d’aquestes dades, per efectuar trameses i comunicacions per part d’altres institucions educatives
públiques i privades que les sol·licitin  sí                 no 

Data i signatura:

e 3140 UNA MICA DE TOTNúm. juny-juliol 2004

Les i els que hem escrit en aquest número

Àfrica, mare d’alumnes del CEIP Heura
Anna Ustinova, estudiant de filologia anglesa de la UAB
Associació Internacional de Ciutats Educadores
Claustre de professors de l’EMA Francesc Layret
Jordi Ferron, Servei Educatiu i Grups del Teatre Lliure
Josep M. Huertas, periodista
Leysa, Tatiana i Ian, alumnes de l’IES Les Corts
Lola i Mercedes, professores de l’IES Les Corts
Mercè Rueda, Empar Soler i Diego Luis Gil, 
IES Miquel Tarradell
Oficina Tècnica del Projecte Educatiu de Ciutat
PTT de Nou Barris i Teleduca
Qing Qing Ye i Dragos Vranceanu, alumnes de 
l’IES Sant Andreu
Rosabel, directora i professora del CEIP Heura
Roser Capdevila, il·lustradora 
Teresa Torns, professora del Departament de Sociologia 
de la UAB
Víctor, Nadia, Francesc, Feli i Núria, alumnes del 
CEIP Heura
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III Simposium sobre l’ensenyament de les ciències socials
Sota el títol “De la teoria... a l’aula”, i en homenatge a la professo-
ra Pilar Benejam, s’organitza el III Simposium sobre l’ensenya-
ment de les ciències socials. S’adreça als professionals dels dife-
rents nivell educatius de l’ensenyament. El període d’inscripció es
va iniciar l’1 de juny i finalitzarà el 10 de setembre de 2004. 30 de
setembre, 1 i 2 d’octubre de 2004, Facultat de Ciències de l’Educa-
ció de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

Per a més informació: 
http://dewey.uab.es/didllengua/simposiumccss/principal.htm

Fòrum Mundial de l’Educació
Del 28 al 31 de juliol de 2004 se celebra a la ciutat brasilera de
Porto Alegre la III edició del Fòrum Mundial de l’Educació. S’es-
pera la presència de més de 10.000 persones de diferents paï-
sos i hi haurà debats, taules rodones i conferències.

Per a més informació: www.forummundialdeeducacao.com.br

Festival Mundial de la Joventut
Del 8 al 14 d’agost del 2004 Barcelona acollirà el III Festival
Mundial de la Joventut amb la participació de 10.000 joves d’arreu
del món. És l’únic espai de trobada completament dissenyat i pro-
tagonitzat per organitzacions juvenils de tots els continents. Un
espai basat en la democràcia, la laïcitat, la pluralitat, la igualtat i el
respecte. I un espai alhora compromès, reivindicatiu, innovador,
crític i constructiu. El Festival és una oportunitat única per a les
plataformes regionals de joventut i les organitzacions de tots els
continents per compartir idees i projectes.

Per a més informació: www.festivaljoventut.org
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