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taller de retolació per crear un gran fanzine.
Amèrica Sánchez animava a fer-se l’autore-
trat tot enmirallant-se, o a fer el retrat d’un
amic. Amb Javier Peñafiel, a la seu de Disseny
Hub Barcelona es dibuixaven paraules i fra-
ses. Philip Stanton proposava crear un gran
mural del passeig del Born. La Puntual aju-
dava a construir marionetes amb l’ombra del
propi perfil, i el Brossa Espai Escènic recordava
com fer decorats escenogràfics per a petits
teatres. Curro Claret, enmig del carrer Allada
Vermell, convidava que es reflexionés sobre
el que agrada i el que no agrada del barri so-
bre unes estovalles. Oscar Guayabero, des de
l’Escola Eina, donava pistes de com utilitzar el
dibuix per mirar de forma personal el barri de
la Ribera. Oriol Ymvernon, a l’entrada del
mercat de Santa Caterina, proposava fer ser-
vir estris poc convencionals per experimentar
amb el traç. Al Cercle Artístic de Sant Lluc es
feien sessions d’apunts amb model al natu-
ral, mentre Miguel Gallardo feia que tothom
s’adonés del plaer que produïa imaginar a tra-
vés del llapis.

Felicitem el Museu Picasso, per la seva im-
plicació en el projecte, i l’equip que ho va or-
ganitzar. Tant les valoracions arribades des de
la direcció del Big Draw de Londres com les
que expressaven altres comentaris més pro-
pers, coincideixen a destacar la manera rigo-
rosa de plantejar l’esdeveniment i l’energia i
l’entusiasme dels diferents professionals i
col·laboradors. Se subratlla especialment l’en-

cert d’obrir el projecte a altres entitats del barri
per treballar conjuntament en la proposta. 

No cal dir que aquestes paraules de suport
han emocionat a tots i poden ser l’estímul que
encoratgi a continuar celebrant molts Big Draw
al Museu Picasso, a la Ribera, a Santa Caterina
i a altres indrets de la ciutat o del país.

DIBUIXANT S’APRÈN A MIRAR
Convençuts d’aquesta afirmació, ens apro-
pem a l’escola inspirats per les diferents ex-
periències del Big Draw, que mostren com el
dibuix pot ser utilitzat, com dèiem al comen-
çament, com a eina d’educació i d’aprenen-
tatge. Dibuixar és una forma de coneixement
barata, inclusiva, sostenible i a l’abast de tot-
hom, i més efectiva que les tecnologies més
sofisticades. Tot això posa en evidència allò
que ja se sap però que costa tant de dur a la
pràctica: «Dibuixant s’exercita la percepció,
la comunicació, la invenció i l’acció», afirma
Eileen Adams, responsable del Power Dra-
wing i ànima del Big Draw.

Així doncs, podríem concloure recordant
una de les frases escrites a les parets del mu-
seu amb motiu del Big Draw: «S’ha de dibui-
xar tothora, i quan no es té cap llapis a la mà,
dibuixar amb els ulls», deia Balthus (frase
també atribuïda a Ingres). Quina cosa millor
podríem fer? I és ben cert, i si en hi fixem bé,
els infants passen llargues estones dibuixant
de manera espontània amb el que tenen a l’a-
bast. L’objectiu no és aprendre a dibuixar,
sinó dibuixar per aprendre, i evidenciar que
tot dibuixant s’aprèn a mirar, i a conèixer, i a
comprendre millor el que ens envolta.

Llavors, ens preguntem: per què el dibuix
no té més reconeixement educatiu i se n’afa-
voreix més l’ús com a forma d’aprenentatge
per mitjà del currículum?

Mentre hi reflexioneu, no deixeu de dibui-
xar ni d’animar els altres a fer-ho. e

El Big Draw és un esdeveniment lúdic i festiu que pren forma al Regne Unit l’any 2000, impulsat per la
Campaign for Drawing, organització que promou el dibuix com a eina que incideix en el desenvolupament
emocional i intel·lectual de l’ésser humà. A més del Big Draw, la Campaign for Drawing també fa
tasques de recerca, formació i elaboració de recursos relacionats amb les funcions i l’ús del dibuix tant
en l’àmbit de l’educació formal com de la no formal, mitjançant el programa educatiu Power Drawing.
Fotografies: M. Morales i X. Camps

www.museupicasso.bcn.cat

www.drawingpower.org.uk          

i

LA FESTA DEL DIBUIX
El Big Draw és la festa que ofereix l’oportunitat d’experimentar 
el goig de dibuixar i la possibilitat de reflexionar sobre el valor 
del dibuix en l’educació i en l’aprenentatge

La Festa va tenir lloc al 

Museu Picasso i a diversos

espais del barri de la Ribera,

a on s’aproparen 6.500 

persones de totes les edats.

El Big Draw és l’activitat 

emblemàtica i més visible 

de la Campaign for Drawing.

Se celebra cada any a Londres

i, enguany, també es va 

celebrar a Barcelona.

Montserrat Morales

Professora d’Educació Visual i Plàstica 

E
l Big Draw, l’activitat emblemàtica i
més visible de la Campaign for Dra-
wing, se celebra cada any a Londres i
altres indrets del país. El Big Draw

també s’ha estès a altres ciutats del món, en-
tre elles Barcelona, que aquest any s’ha ad-
herit al projecte amb el suport organitzatiu del
Museu Picasso, entitat en què la proposta
pren tot el seu sentit i significat, atesa la im-
portància del dibuix en el conjunt de l’obra
de Picasso.

Diverses entitats posen a l’abast els seus re-
cursos perquè tothom que ho desitgi pugui
dibuixar de manera lliure i espontània, plaent
i estimulant, inspirant-se en les propostes dels
diferents artistes.

TRES MIL DIBUIXOS EN UN DIA
Big Draw, o «La festa del dibuix» –com es va
anomenar a la nostra ciutat– va ser un acte
per a tots a tots els públics i amb el dibuix
com a principal protagonista.

La festa es va celebrar el passat 24 d’octu-
bre al Museu Picasso i a diversos espais del
barri de la Ribera, a on, des de les onze del
matí fins a les sis de la tarda, s’aproparen més
de sis mil cinc-centes persones de totes les
edats. D’aquestes, més de tres mil es van ani-
mar a participar-hi, fent servir el dibuix com a
eina de creació, perdent la por al paper en
blanc i descobrint com és de divertit dibuixar.

Artistes plàstics de disciplines diferents di-
namitzaren els tallers, amb propostes sugge-
ridores que convidaren a dibuixar a tots els
que s’hi acostaren.

PROPOSTES ENGRESCADORES
A les sales i els patis del Museu Picasso, Pila-
rin Bayés inspirava els més petits perquè di-
buixessin la vida del Picasso, en un ambient
de màgia. Pau Estrada suggeria omplir de
gargots les parets blanques de la sala 0. El
col·lectiu Papermind Fanzine organitzava un
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a aquesta tasca. L’Anna afirma que l’objec-
tiu principal és que «agafin l’hàbit d’estudiar.
Si em diuen que dos i dos són 5, jo veig que
no està bé, però el meu paper no és expli-
car que aquest resultat és erroni, sinó que
aprenguin a organitzar la seva agenda, que
agafin l’hàbit d’estudiar, de llegir i de fer els
deures». En aquest sentit, assegura que molts
milloren el seu rendiment a classe. Des del
casal ho saben, perquè cada trimestre es re-
uneixen amb els directors i tutors dels
alumnes per tal de fer-ne un se-
guiment més exhaustiu. 

L’Anna dedica a la
seva feina tot el seu
temps, i no fa

L’
Anna deu voltar els 30 anys. No

li pregunto l’edat per no molestar,
però així i tot sembla una nena. Va
vestida amb colors molt vistosos,

i quan comencem a parlar està una mica
nerviosa. L’Anna coordina des de fa dos
anys el Casal Teixonera, i quan parla de la
seva feina se li omple la boca de paraules.
Parla sense parar i motiva escoltar-la.

Cada setmana passen per les instal·la-
cions de la Teixonera més d’un centenar d’in-
fants amb edats compreses entre 4 i 15
anys. Hi acudeixen una o dues tardes a la
setmana, i l’horari que fan és de cinc a vuit
de la tarda. Els casals són espais de trobada
on els petits tenen la possibilitat de compartir
el lleure. Són espais de relació i acció socio-
cultural que tenen una finalitat creativa, so-
cioeducativa, cívica, cultural i inclusiva. En
el cas del Casal Infantil Teixonera, un 25 per
cent dels infants vénen de famílies deses-
tructurades o bé des de serveis externs,
com Serveis Socials. De manera que les tas-
ques i activitats que s’hi desenvolupen te-
nen com a objectiu que l’infant gaudeixi del
seu lleure amb una garantia de qualitat tant
pedagògica com de seguretat. En aquest
sentit, l’Anna afirma que tenen un paper im-
portant dins la societat: «Els casals no són
bolets que surten del no-res, sinó que tenen
una intencionalitat integradora».

LES FAMÍLIES
La implicació i la interacció amb les famílies
és fonamental per al bon resultat de les ac-
tivitats i per a la millora del rendiment esco-
lar dels petits. Una de les demandes de les
famílies és que el casal possibiliti que els in-
fants facin els deures durant la tarda. Per
aquest motiu, cada dia es dedica una estona

gaire va marxar un cap de setmana a França,
per participar en el Festival de Jocs de Can-
nes. Quan li pregunto què és el que més li
agrada de la seva feina, ella somriu, se li il·lu-
mina la cara i respon que jugar amb els in-
fants, perquè «veure somriure un nen és el
més gran que hi ha». e

Coordinadora del Casal Infantil Teixonera

L’Anna Masià és una nena gran. Té una veu que regala pau, un
somriure tímid i aquella mirada dolça que enlluerna i agrada als
nens i nenes. Va estudiar Treball Social i, des de molt petita, el seu
camí anava destinat a treballar amb infants. L’Anna du a la sang la
seva feina. Explica que quan encara era una nena, anava de colònies 
i que, després, quan va créixer, va tenir l’oportunitat de treballar
com a monitora de temps lliure. Ara fa 6 anys, va començar a
treballar al Casal Infantil Teixonera, a Horta-Guinardó, on des de 
fa dos anys n’és la coordinadora. Text: Bàrbara Munar / Fotografia: Pepa del Pozo

EL MEU ESPAI EDUCATIU

La Teixonera és un casal infantil amb
una història de més de 17 anys on
cada setmana s’acull un centenar
d’infants. Els casals són serveis públics
municipals adreçats a la població
infantil on principalment es treballa
amb el grup, on s’educa per mitjà del
joc i on s’organitzen activitats lúdiques
i dirigides amb una intencionalitat.
L’Anna Masià és la coordinadora
d’aquest casal i organitza, juntament
amb el seu equip, les activitats que es
duran a terme cada tarda en aquest
centre.

Anna M. Masia,

23APUNTS22 APUNTS núm. 76  maig 2011 ee núm. 76  maig 2011

M. Flor Majado 

Cap del Programa d’Acció Educativa. 

Direcció de Promoció Educativa i Desplegament

Territorial de l’Institut Municipal d’Educació

U
n passeig a l’hora d’entrada pels
voltants d’escoles com ara Pràcti-
ques 2, Jaume I, Prosperitat o Vila
Olímpica, per citar exemples re-

cents, permeten constatar com ha canviat el
paisatge humà als carrers més propers a l’es-
cola. Sens dubte, aquest fet és important per
a tots els infants que poden anar a l’escola
sense l’acompanyament d’un adult, i és, a
més, la constatació d’un efecte positiu del
projecte Camí escolar, però no l’únic. Hi ha
altres efectes intangibles derivats de la parti-
cipació que tenen a veure amb la satisfacció
personal, la disminució de conflictes, els can-
vis d’hàbits..., que expressen moltes de les
24.000 famílies i 35.000 infants que partici-
pen en els diferents projectes. 

La finalitat de Camí escolar, espai amic, a
més de la seguretat en l’entorn escolar, és ge-
nerar una reflexió compartida i un canvi en
les actituds per promoure una cultura de la
mobilitat nova que prioritza la qualitat de vida
de les persones i el respecte envers l’entorn
social i ambiental. I, òbviament, per treballar

en aquesta direcció, a més de les millores tèc-
niques i de reurbanització de l’entorn, cal po-
sar en marxa una sèrie d’estratègies educati-
ves i participatives d’abast ampli.

Per conèixer a fons la dimensió educativa
del projecte, cal apropar la mirada a tots els
agents implicats en el seu desenvolupament:
els infants, els docents, les famílies i els tècnics
i tècniques de Mobilitat - Guàrdia Urbana,
d’Educació i de Districte.1 A més, a mesura
que avança el projecte, s’hi van incorporant
altres agents, com ara les botigues amigues,
les associacions i entitats interessades, els ve-
ïns i les veïnes compromesos, i la ciutadania
en general. Només des de la coresponsabilitat
es pot promoure que els adults, siguin fami-
liars o veïns, conductors o vianants, participin
de la finalitat del projecte i es comprometin a
respectar els drets dels ciutadans i de les ciu-
tadanes més petits. 

EINA DE CANVIS
Des de la perspectiva d’Educació, el projecte
Camí escolar, espai amic esdevé una eina de
transformació de la ciutat que vol fer-la més
sostenible, més humana i més a la mida dels
infants.

Barcelona, com a ciutat educadora, té com
a objectiu la formació, la promoció i el des-

envolupament de tots els seus habitants, i
dóna prioritat als infants i als joves, tant des
del punt de vista individual com social. 

En aquest marc, el projecte Camí escolar té
un gran potencial educatiu, dins i fora de l’es-
cola, tant pel que fa a l’educació en valors com
respecte a d’altres aprenentatges o compe-
tències que es fan significatius en la vida real
i en l’entorn més proper dels infants. Per
aquest motiu es considera necessari que el pro-
jecte Camí escolar es dugui a terme comp tant
amb tota la comunitat escolar. 

LES FAMÍLIES, PAPER CLAU
Les AMPA de les 80 escoles que actualment
treballen en projectes de Camí escolar estan
desenvolupant de manera participativa i en
coordinació amb els docents accions que te-
nen a veure amb l’educació dels infants i amb
la sensibilització d’altres famílies i del veïnat. A

més, les famílies que formen part d’aquestes
vuitanta comunitats educatives són directa-
ment convidades  –en diferents moments del
procés– pels seus fills i filles i per la comissió de
Camí escolar del seu centre a debatre i a par-
ticipar en les diferents accions educatives o
comunitàries que s’organitzen des de Camí es-
colar.2 La capacitat de les famílies de generar
complicitats entre elles i amb els comerciants
ha estat, fins ara, extraordinària. Actualment,
hi ha prop de 700 entitats o botigues amigues
que exhibeixen el logotip del projecte als apa-
radors perquè siguin fàcilment identificables
pels escolars, si els necessiten.

Alhora, és necessari que el projecte arreli
també en l’àmbit escolar. El paper dels do-
cents en aquest sentit és del tot fonamental i
dóna perspectives de continuïtat. L’escola,
però, està força plena de demandes socials i
no en voldríem afegir-hi una més. Per això,

des de l’Institut d’Educació s’ofereix als do-
cents una sèrie d’actuacions de suport per
ajudar-los a incrementar els recursos, les ei-
nes i les estratègies que facilitin el desenvolu-
pament de Camí escolar des de la perspectiva
curricular. En aquest sentit, en cada curs s’o-
fereix un seminari-taller coordinat per un do-
cent de la Universitat de Barcelona per cons-
truir un projecte educatiu de centre al voltant
del camí escolar que inclogui la participació
de la comunitat educativa i la integració dels
objectius de Camí escolar en el PEC.

D’altra banda, es posa al seu abast material
didàctic divers que pot ser d’utilitat per pro-
gramar. També es facilita l’intercanvi amb al-
tres projectes similars en funció del tema que
vulguin tractar. e

Camí escolar, 
espai amic

Al llarg d’aquests darrers anys, moltes escoles de la ciutat han
experimentat canvis força significatius al seu voltant, tant des 
d’un punt de vista físic com des d’un punt de vista relacional. 
Cada vegada hi ha més nens i nenes que arriben en grup, a peu 
o amb patinet, i contents d’haver petat la xerrada amb els seus
amics d’anada a l’escola i de tornada a casa. Fotografia: Pepa del Pozo

Aquest projecte que es du a terme a la ciutat
de Barcelona és una estratègia educativa 
que permet als infants anar a l’escola sense 
l’acompanyament d’un adult, alhora que
promou una cultura de la mobilitat nova

APRENENT DE CAMÍ A L’ESCOLA

El projecte permet als infants treballar de manera transversal objectius relacionats amb
l’autonomia, la responsabilitat i la seguretat. D’aquesta manera es milloraran les condi-

cions de l’entorn, com ara la senyalització, la velocitat o la visibilitat, però els infants
també coneixeran millor el barri, aprendran a identificar les situacions de perill i triaran els
recorreguts més segurs i més agradables.

D’altra banda, els avantatges de triar un recorregut a peu o en transport públic, en comp-
tes de fer-ho en cotxe privat, donen peu a una gran quantitat d’actuacions pedagògiques
que poden ser tractades des de l’escola –mitjançant matèries diverses– i també en l’àmbit
familiar, com ara la sostenibilitat, la salut i la qualitat de vida.

El Camí escolar dóna dret a la participació dels infants. Aquest projecte incrementa els
espais on els infants poden expressar el seu punt de vista, perquè tenir com a referència
espais de participació de famílies sembla una bona manera de començar, ja que el protago-
nisme dels petits ha de ser promogut, reconegut i respectat pels adults que els envolten. 

L’educació per a la ciutadania i en valors permet millorar la capacitat de comprensió
crítica del món i contribueix a la formació de ciutadans i ciutadanes més compromesos. 

El coneixement de l’entorn social i cultural més proper permet fer un pont entre l’escola
i l’entorn perquè el camí cap a l’escola és ple d’història, de literatura, de relacions socials... i,
fins i tot, de matemàtiques.  

L’Ajuntament promou aquestes iniciatives comptant amb la implicació dels districtes,
l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat - Servei d’educació viària de la Guàrdia Urbana i
l’Institut d’Educació de Barcelona. Cada àmbit té la seva funció específica, però tots ells
han d’acompanyar el procés de posada en marxa i de manteniment de cada projecte de la
manera més harmonitzada possible. 

Des de l’IMEB s’impulsen els 80 projectes i es promou el desenvolupament de tot el ves-
sant pedagògic, que inclou accions de formació i suport al professorat, als infants, a les
AMPA i a les famílies en general. També s’elaboren els materials de comunicació al barri i
als comerciants. En col·laboració amb el Districte, s’organitzen les festes de presentació al
barri i altres accions adreçades a promoure la implicació de la comunitat.

Perquè el 
projecte arreli 

també en l’àmbit 
escolar, el paper dels 
docents és fonamental 
i dóna perspectives 

de continuïtat.

El projecte 
«Camí escolar» 

té un gran potencial
educatiu, dins i fora 
de l’escola, tant pel 

que fa a l’educació en
valors com a d’altres

aprenentatges.

www.bcn.cat/camiescolari

1. La comissió de Camí escolar de cada centre, des de la qual es coordina cada projecte, està formada per
un representant de cadascuna de les institucions següents: AMPA, Direcció de l’escola, Districte, Mobilitat -
Guàrdia Urbana i Institut d’Educació de Barcelona.
2. Es fan sessions de formació específica a les famílies i es dóna suport en activitats com l’organització del
Pedibús, de divulgació del projecte a altres famílies i als comerciants, conferències, intercanvis amb altres
projectes, festes, etc.  

06/07
SOM XARXA

La festa del dibuix
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El fi i l’objectiu de la proposta era enfortir la participació del col·lectiu nouvingut en
les actuacions de millora ambiental de la ciutat, centrant-se en l’àmbit dels residus.

Es volia actuar en un punt de trobada habitual d’aquests col·lectius, concretament a
les zones de pícnic dels parcs de la Trinitat i el Poble Nou. En ambdós espais també s’ha-
vien detectat problemes de sobreacumulació de deixalles, entre les quals hi havia ma-
joritàriament productes d’un sol ús, com poden ser plats i gots de plàstic, evitables amb
la utilització de vaixella reutilitzable o carmanyoles.

El plantejament de Barnamil va ser realitzar el projecte a partir de dos processos pa-
ral·lels en què un alimentés l’altre. D’una banda, un procés de formació de monitors
ambientals: «agents ambientals especialitzats en prevenció de residus» amb persones
d’origen principalment llatinoamericà. D’altra banda, un procés d’investigació, acció i
participació entorn de la problemàtica de la generació dels residus a les zones de pic-
nic de la Trinitat i el Poblenou.

La proposta participativa va iniciar-se amb la creació d’un grup de persones que pre-
feriblement tinguessin algun lligam amb els
parcs, i que estiguessin interessades a parti-
cipar activament en el desenvolupament del
projecte durant els mesos de juliol a octubre. 

El treball va iniciar-se amb una petita for-
mació teòrica de trenta hores a Fedelatina.
Dins la mateixa aula, es va planificar la part
pràctica del projecte amb la implicació i par-
ticipació del grup d’agents ambientals ja con-
solidat. Es van crear grups per tal de disse-
nyar i donar forma a les actuacions als parcs,
incloent-hi els que treballaven, per exemple,
els continguts d’un tríptic sobre bones pràc-
tiques per a la prevenció de residus als parcs.

Les tasques
El primer contacte amb els usuaris del parc va
ser la realització d’un breu qüestionari per co-
nèixer el perfil dels usuaris, els usos, la fre-
qüència i les pràctiques en matèria de residus.
La inauguració del projecte va tenir lloc el mes
de juliol, i fins a l’octubre van estar treballant
conjuntament l’equip de Barnamil i el d’agents
ambientals. Les actuacions desenvolupades

van ser, entre d’altres: jocs infantils sobre residus, informació taula a taula sobre pre-
venció de residus amb lliurament de tríptics informatius i gots reutilitzables de la cam-
panya, una activitat de teatre a càrrec del grup d’agents ambientals, un taller de reci-
clatge, i la realització de qüestionaris sobre prevenció de residus i reciclatge entre els
usuaris, centrat en el pícnic, i també en la llar. Durant el desenvolupament del projecte,
es va provar de comptar amb la màxima col·laboració dels diferents actors implicats en
l’espai, compartint amb aquests la problemàtica existent i les propostes de millora.

Aquesta iniciativa ha aconseguit arribar a un públic nou i a un espai diferent dins l’e-
ducació ambiental a Barcelona. El més valuós d’aquesta experiència ha estat la bona
resposta per part dels agents ambientals, els usuaris dels parcs i la resta d’actors impli-
cats en el projecte, els quals han transposat els aprenentatges de pícnic al seu dia a dia,
a la seva llar i al seu entorn proper. 

Núria Nubiola
Coordinadora del projecte «Mis parques chéveres«

JUNTS PREVENIM ELS RESIDUS

Què motiva adolescents i adults
de fins a 60 anys a llevar-se un
diumenge del mes de juliol i
anar com a voluntaris a treballar
als parcs de Barcelona? Fa calor,
els termòmetres s’apropen als
40 graus i molta gent està a la
platja o bé gaudint d’una altra
manera del seu temps lliure.
Durant més de quatre mesos, 
un grup de 20 voluntaris, la
majoria d’ells d’origen
llatinoamericà, van visitar cada
cap de setmana, des del mes de
maig fins a l’octubre, els parcs
de la Trinitat i del Poblenou. 
La seva missió era conscienciar
les persones que anaven als
parcs de la importància de
cuidar el medi ambient. 
Text: Bàrbara Munar / Fotografia: Barnamil

gaudint del seu temps lliure i poder així donar-
los pautes de com reciclar i reutilitzar».

Segons el Jorge Orbegozo, un dels agents
mediambientals, precisament el que més li va
agradar de participar en aquest projecte va ser
la interacció amb la gent. Ell té 61 anys, és pro-
fessor i va arribar de Perú ara fa 4 anys, també
per arrelament familiar: «Em quedo amb l’a-
mistat que hem fet, amb les vivències que hem
passat tots junts i perquè ens ha servit per co-
nèixer-nos més, perquè la idea de medi am-
bient tots la tenim, però t’adones que expli-
cant aprens més sobre aquesta temàtica».

Tots dos, l’Elaine i el Jorge, coincideixen a dir
que hi va haver un canvi d’actitud entre els vi-
sitants dels parcs. Cada dia, quan arribaven a
les zones de pícnic, cap a les deu del matí, po-
saven una taula informativa i passades algunes
setmanes moltes persones, per iniciativa prò-
pia, s’apropaven al punt d’informació per de-
manar informació, per ensenyar-los que utilit-

zaven els gots de plàstic que la setmana anterior
els havien donat o bé per demanar més gots per
a una altra família. Tots dos remarquen que el
més important ha estat la bona amistat que han
fet amb la resta de companys. De fet, l’Elaine
explica que des del primer dia hi va haver molt
bon ambient i que encara avui, gairebé vuit me-
sos després, es veuen perquè «som amics».

Aquesta ha estat la història d’un grup de per-
sones que es trobaren per formar-se com a
agents ambientals, que van aprendre a de-
fensar el medi ambient i que es van sentir bar-
celonins ensenyant sobre la importància de cui-
dar l’entorn. Una experiència que, a més, els
ha donat la possibilitat de conèixer la ciutat i
de formar un nou grup d’amics. e

L’
Elaine Córdova té divuit anys, va

néixer al Perú i va arribar a Barce-
lona ara fa poc més d’un any: «el
21 de gener de 2010, amb el meu

pare i els meus germans. La meva mare havia
vingut abans i arribàrem per arrelament fa-
miliar» –recita de memòria i sense dubtar de
cap dada ni un segon. Ella, quan va aterrar a
Barcelona, era conscient que el primer que ha-
via de fer era conèixer gent, però era massa
tard per apuntar-se a un curs de formació, i
llavors una de les educadores socials li va re-
comanar participar en aquest projecte que la
formaria com a agent ambiental.

L’objectiu, segons una de les tècniques, la
Martha Díaz, era que es creés un grup format

per persones nouvingudes que estiguessin
motivades i que «arrenquessin el moviment de
medi ambient dins el col·lectiu llatinoame-
ricà». Es volia que fossin nouvinguts perquè
–segons Díaz– els caps de setmana molts lla-
tinoamericans utilitzen les zones habilitades per
fer pícnics i és «més fàcil que siguin nouvin-
guts els qui expliquin com s’han de reutilitzar
i reciclar els residus, perquè són més propers».
Martha Díaz afirma, també, que el curs cons-
tava d’una part teòrica orientada a ampliar els
coneixements sobre residus i en què els tallers
de comunicació tenien «un paper molt im-
portant. Vam recrear situacions per dotar els
agents de les eines comunicatives necessàries
per poder apropar-se a la gent mentre estan

ELS PARCS SÓN 
NOSTRES, NOSALTRES
SOM BARCELONA
Les entitats Fedelatina i Barnamil, amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona, han posat en marxa el projecte «Mis parques chéveres...»,
amb l’objectiu de formar agents mediambientals

«Mis parques chéveres, juntos prevenimos los residuos» és un projecte de
l’àrea de participació i medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona que
s’espera reiniciar durant aquesta primavera.

08/09
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Els parcs són nostres, 

nosaltres som Barcelona
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Anna M. Masià
Coordinadora del Casal Infantil Teixonera
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Té l’espai públic una 
funció educativa? 
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Camí escolar, espai amic
Un projecte que permet als infants anar a l’escola
sense l’acompanyament d’un adult
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Esteve Barandica i Pairet

Servei de Desplegament de Programes Educatius de Ciutat

Direcció de Promoció Educativa i Desplegament Territorial

L’escola té l’oportunitat de participar en l’espai públic, entès en
el sentit habermasià de «comunicació que l’identifica amb opi-
nió pública». Una mostra d’aquest tipus d’intervenció és el pro-

grama «La veu dels infants. El pregó de la Laia», adreçat a l’alumnat
de 3r, 4t i 5è de primària i organitzat per la Direcció de Drets Civils,
l’Institut d’Educació i, des de l’edició 2008-2009, amb l’Institut de Cul-
tura. Té com a objectiu iniciar els infants en els processos participatius
a l’escola i a la ciutat de Barcelona i promoure entre l’alumnat un sen-
timent de col·lectivitat, interrelació, participació i construcció con-
junta. Mitjançant aquesta iniciativa, es convida els nens i les nenes a
prendre la paraula i participar, amb els seus suggeriments i compro-
misos, en l’elaboració conjunta del Pregó de la Laia, que es llegeix pú-
blicament com a inauguració de la festa major d’hivern de la ciutat,
les festes de Santa Eulàlia.

L’escola empra l’espai públic també per comunicar la producció del
seu alumnat. En són un exemple les exposicions de les realitzacions
dels nois i les noies que participen en el projecte «El comerç a l’escola»
amb què, mitjançant cartells o punts de llibre, mostren els avantatges
del comerç de proximitat. Les exposicions han tingut lloc al Museu
Marítim o a la Biblioteca de la Sagrada Família.

L’ESPAI PÚBLIC COM A ESPAI D’APRENENTATGE
L’espai públic és, per excel·lència, l’espai d’aprenentatge de la ciuta-
dania. «Educar en l’espai [...] és educar per la coexistència [...] entre
gèneres, generacions i cultures. I això passa, per força, per les dimen-
sions ètiques i polítiques de l’art i la ciència de construir ciutats i habi-
tatges, és a dir, l’arquitectura.»1 L’espai públic es construeix socialment
i arquitectònicament. Hi ha diverses experiències i pràctiques arreu (la
darrera ha estat 48 h Open House Barcelona) de didàctica del disseny
arquitectònic i urbà. Encara que hi ha diferències en les metodologies
d’aquestes experiències, hi ha molta concordança entre els seus objectius:
la formació d’usuaris de la ciutat i de les diverses construccions que la
configuren.

Pel que fa al coneixement des de l’escola dels processos constructi-
us de l’espai públic, «Barcelona Obra oberta» n’és un bon exemple.2

Aquest projecte es proposa que l’alumnat d’educació secundària obli-
gatòria pugui visitar algunes de les obres públiques de més interès per
a la ciutat. Vol que les obres es facin intel·ligibles a l’alumnat de
secundària, tant des del punt de vista tècnic com urbanístic. Per això
es recorre al diàleg amb els diferents professionals que intervenen en
l’obra pública i a la justificació de la decisió urbanística adoptada pels
responsables tècnics.

L’ESCOLA I LA DEFINICIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona3 és una forma de par-
ticipació per mitjà de la qual l’alumnat –de 6è de primària, de secun-
dària o de batxillerat–, després d’un procés col·lectiu de reflexió, pre-
senta les seves conclusions en una audiència pública presidida per
l’alcalde. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu als ciutadans i ciutadanes
més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica.
Aquesta activitat potencia la participació i enalteix l’opinió dels nois i
noies d’aquestes edats, alhora que els ajuda a conèixer els seus drets i
deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Totes les audiències públiques que s’han desenvolupat els darrers
setze anys tenen propostes referides a l’espai públic. En algunes de les
audiències s’ha fet referència a l’espai públic com a espai de rela-

ció –per exemple a la «XIV Audièn-
cia Pública Barcelona Diàleg,

propostes per a una ciutada-
nia intercultural»– o a l’es-

pai públic construït, com
va passar en la «XV Au-
diència Pública. Barce-
lona millora el seu pai-
satge! Mesures per a la
protecció del paisatge
urbà», organitzada con-

juntament amb l’Institut
Municipal de Paisatge Ur bà

i Qualitat de Vida.

El dia 4 de maig de 2009, uns 190 alumnes, representants de prop
d’un miler de nois i noies entre 11 i 17 anys de centres educatius de la
ciutat, van presentar a l’alcalde un manifest que recull les seves idees
i propostes per millorar el paisatge urbà de la ciutat. L’alumnat, al llarg
de tot el procés de l’audiència pública, van aprendre a llegir i entendre
el paisatge urbà, i han entès que el paisatge urbà del seu barri és l’es-
cenari de les seves vides. Han fet propostes per tenir una ciutat amb
barris que compaginin el progrés i la tradició, per fer de cada barri un
lloc còmode, agradable i amb oportunitats per a tota la gent que hi
viu, sense limitacions d’edat, classe social o discapacitat. L’alumnat pro-
posa que tots els veïns i veïnes sentin la ciutat com a pròpia i es com-
promet a treballar per millorar el paisatge urbà, com a condició de vida
de la nostra ciutat, a partir del consens, el respecte, la col·laboració, la
responsabilitat, i del dret del veïnat a gaudir de la ciutat i a decidir so-
bre el seu futur.4

De les propostes d’intervenció en l’espai públic que varen fer els nois
i les noies a la «XV Audiència Pública», se n’està desenvolupant una:
la participació en el disseny de la Mitgera dels Objectes, al barri de la
Barceloneta.

ESPAI PÚBLIC, CIUTADANIA I EDUCACIÓ
L’exercici dels drets d’infants i joves a expressar-se i la seva presència
en l’espai públic significa educar-los en la ciutadania i per a la ciutada-
nia. Els darrers anys s’han desenvolupat diferents iniciatives en aquest
sentit, i la més evident de totes ha estat l’establiment de l’assignatura
Educació per a la ciutadania. Educació per a la ciutadania vol contribuir
a formar ciutadans competents cívicament, i compromesos i participa-
tius en les responsabilitats col·lectives. En aquest cas, l’espai públic s’i-
dentifica amb espai polític.

Perquè l’educació per a la ciutadania no esdevingui marginal en la
pràctica educativa de les escoles, cal que aquesta assoleixi una dimen-
sió transversal i sigui una manifestació més de la dimensió social de
l’acció docent. També és necessari dotar de recursos i eines els docents.
És amb la intenció de donar resposta a aquests reptes que l’Institut d’E-
ducació de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració del GREM
de l’ICE de la UB, promou el projecte «Barcelona, aula de ciutadania».
Des de l’any 2005 s’han fet diferents sessions i tipologies de formació,
s’ha creat un espai virtual de recursos i s’ha desenvolupat el postgrau
Recursos per a la formació en ciutadania activa. També s’han establert
criteris per detectar bones pràctiques, descriure-les i bastir les jornades
L’escola, taller de ciutadania i, finalment, es farà la compilació de tots
els materials i document elaborats al llarg dels dos cursos per publicar-
los. Amb aquest conjunt d’accions, s’ha constituït un equip de docents
capacitats per assessorar els centres escolars o les entitats ciutadanes
sobre la inclusió d’aprenentatges per a la ciutadania en les seves pro-
postes educatives. e

Educació i construcció
de l’espai públic

L’educació 
per a la ciutadania 

contribueix a formar
ciutadans competents

cívicament i 
compromesos amb 
les responsabilitats

col·lectives.

L’Audiència 
Pública dóna veu 
als ciutadans i

ciutadanes més joves 
i els permet educar-los

en la pràctica de 
la participació 

cívica.

L’espai públic, físic o virtual, és l’escenari de la interacció social, un lloc de relació social i d’identificació,
de manifestacions polítiques, de contacte entre les persones i d’expressió comunitària. Per això, la seva
construcció dóna lloc a diverses oportunitats per a l’educació. Fotografia: Pepa del Pozo

Programes educatius com l’Audiència Pública eduquen els infants 
i adolescents en el respecte per l’espai urbà i públic, i promouen 
la participació ciutadana

1. Josep Muntañola Thornberg: «L’espai i la seva arquitectura: o les dimensions

ocultes de la cultura i de l’educació». Arquitectària, 13. COAC, desembre 2006.

2. Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre l’Institut Municipal d’Edu-

cació de Barcelona, l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, Barce-

lona d’Infraestructures Municipals SA i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de

Camins, Canals i Ports de la UPC.

3. L’Audiència Pública s’organitza des de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament

de Barcelona, amb la col·laboració d’altres regidories o instituts municipals.

4. Podeu consultar el text del Manifest de la «XV Audiència Pública Barcelona

millora el seu paisatge» a http://audienciapublica.cat.
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Programes educatius que eduquen en el respecte per 
l’espai urbà i promouen la participació ciutadana
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T
enim un curs començat i l’alumnat una
mica cansat. Aquella il·lusió de l’inici, si
mai hi va ser, ha anat decaient. Com puc
donar un nou impuls a la classe? És el

moment d’engegar un projecte motivador i partici-
patiu. Ja fa alguns anys que a l’Institut Lluís Vives
es treballa per projectes en algunes matèries, i l’E-
ducació Visual i Plàstica n’és una. 

Aquests projectes es materialitzen en uns murals
realitzats per l’alumnat d’un curs concret, que
donen un aire nou al centre i, alhora, permeten tre-
ballar i parlar de l’art i l’entorn. 

El més nou és el de la Torre Agbar, un mural de
2,20 x 1,00 metres realitzat amb unes 2.800 càpsu-
les de cafè reciclades. Es tracta d’un edifici emble-
màtic de la Barcelona moderna, realitzat amb un
material totalment innovador, pensat per a un ús
completament diferent del que finalment ha esde-
vingut. 

Ha estat un projecte complet i un eix transversal,
que comença per la fotografia de la Torre de nit, que
ha estat dibuixada en un gran plafó de fusta. Les
càpsules arriben de les cases de l’alumnat del centre,
dels llocs de treball de familiars i coneguts, i es reci-
clen en un procés de buidatge, neteja i premsat, per
formar els petits mòduls que integraran la imatge fi-
nal, en un autèntic treball de col·laboració. 

Però el projecte va més enllà del mural, ja que un
dels arquitectes de la Torre Agbar, Fermín Vázquez,
ve a l’Institut a explicar-nos la seva experiència en
tot el procés de construcció de l’edifici, content de
tenir un públic tan jove i interessat. L’educació
també va per aquí, per connectar-nos a la realitat i
compartir l’èxit d’un projecte.

Elisabet Rossell
Professora d’Educació Visual i Plàstica

«La Columna» està oberta a la participació dels lectors i lecto-
res que vulguin fer-nos arribar les seves reflexions, pensaments,
opinions o anècdotes. L’extensió no pot superar els 2.700 ca-
ràcters (comptant els espais en blanc). Envieu els vostres escrits
a imebrevista@bcn.cat

LA COLUMNA
La Torre AGBAR a l’Institut 
Lluís Vives
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ciutat educadora

Aquestes tres guies sobre diferents
espais de Barcelona s’adrecen a
nens i nenes d’entre 8 i 12 anys,

famílies, escoles i esplais. Són un bon re-
curs per conèixer la ciutat, i el seu ús pot

ser molt divers en funció de la intencionalitat de l’adult. De ben segur
que poden fer passar molts dissabtes i diumenges amens i divertits a pe-
tits i grans.

Tant l’autora Anna Cabeza, periodista i escriptora, com la il·lustradora
Mercè Galí són dues persones que coneixen l’ofici. L’estructura de cada
llibre és la mateixa. Comencen  presentant-nos  en Pau i la Laia, i a con-
tinuació, s’inicia una petita història de dues pàgines en què aquests per-
sonatges entren en acció i ens obren pas a noves descobertes. A partir
d’aquí, ja entrem en els capítols dels continguts específics. En cada ca-
pítol: Parc del Guinardó, El Raval o el Museu de la Xocolata –per citar-
ne un de cada llibre– hi ha, primer, unes petites parts explicatives il·lus-
trades amb fotografies, i tot seguit un joc d’observació. Aquest joc, per
anar bé, ens hauria de fer visitar els indrets dels quals els llibres ens par-
len. Una altra característica és que es vinculen el passat i el present dels
diferents paratges. De vegades aquest passat és molt llunyà, i d’altres
vegades és més proper. També ens proposen fer exercicis, a tall de re-
sum o de complement, basats en retallables, receptes de cuina, visita a

botigues, etc. I al final de cada llibre hi ha un apartat amb una auto-
avaluació dels coneixements apressos i un annex sobre dades pràctiques.

Pel que fa a la guia sobre els espais verds, hi trobem els principals parcs,
però també hi ha un apartat dedicat als horts urbans i un altre al viver
de Tres Pins, llocs probablement molt menys coneguts, però, sens
dubte, de gran interès biològic i humà.

A la guia sobre històries i festes hi ha la combinació d’itineraris pels
barris del centre de la ciutat, de la muntanya Montjuïc i també sobre
el calendari de festes agrupat per estacions.

La complementarietat en la il·lustració de la fotografia i el dibuix queda
molt ben repartida i ajuda a la percepció de realitat i dóna, alhora, sen-
tit de viatge, cap a descobertes de tota mena. El traç és net, definit i
molt eloqüent. Els textos explicatius són construïts amb frases curtes i
llenguatge planer. Fàcil de llegir i de comprendre. En aquest sentit, també
cal destacar la permanent interrogació que l’autora fa al subjecte que
llegeix: l’acompanya per anar aprofundint en el coneixement, relacio-
nant els aspectes que es pressuposa que coneix, i, en definitiva, fent
un recorregut mental àgil i interessant. 

De ben segur que aquestes guies poden ajudar a observar aquesta
ciutat plena a vessar d’oportunitats de gaudir-la i fer-la nostra.

Roser Colomer
Biblioteca Artur Martorell

Els llibres que surten en aquesta secció els podeu trobar a la Biblioteca
Artur Martorell de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
www.bcn.cat/educacio/arturmartorell

Rutes per Barcelona: museus 
Rutes per Barcelona: històries i festes
Rutes per Barcelona: espais verds
Barcelona: La Galera
Ajuntament de Barcelona, 2010

El BETT ens ha fet pensar

El gener de 2011, com cada any, el recinte London’s Olympia va obrir
les seves portes a més de 29.000 docents delerosos de veure les últi-
mes innovacions en  materials digitals educatius que ofereixen els més

de 650 exhibidors que hi participen. Ens havien parlat d’aquesta trobada com
un espai on els educadors podien experimentar els últims productes i ser-
veis tecnològics adreçats a l’educació, i allà érem nosaltres disposades a gau-
dir de l’oportunitat d’assistir al BETT (http://www.bettshow.com).

La primera impressió va ser que, realment, hi ha tot un món de recursos
multimèdia interactius per a totes les matèries i els nivells d’estudi. Per acti-
var, connectar i emocionar els estudiants, desenvolupen el seu aprenentatge
a l’escola i a casa i donen suport als docents per enriquir i vitalitzar les seves
classes. Però no hi ha dubte que la millor experiència va ser veure milers de
docents buscant les ofertes del mercat o els productes que més els conve-
nen. Saben el que volen i el que necessiten i vénen aquí a buscar-ho. També
es deixen seduir provant productes nous, com ara parets interactives o cà-
meres de vídeo per a nens i nenes de cinc anys. Les estrelles d’aquest any
eren les aplicacions en 3D i les taules tàctils.

Realment, hi trobes de tot, com ara maquinari, mobiliari, programes de con-
tinguts curriculars, programes per a continguts específics, repositoris de recursos
audiovisuals, materials de laboratori, etc. Pel que fa a programari, en vàrem
veure alguns perquè els mestres puguin generar materials propis, altres per-
què treballin els nois i noies i, finalment, els que ja ho faciliten tot per impar-
tir la classe. Molts ofereixen demos o alguns dies d’ús lliure, perquè puguis
provar i decidir si realment és el que et convé. En aquest cas, s’ha de pagar el
preu de les llicències anuals, ja sigui com a escola o com a família, perquè hi
ha continguts que es poden treballar a casa, sota la tutela dels pares.

A la fira hi ha un gran espai per a expositors, propostes de demostracions
i llocs de debat. Sempre pots tenir l’oportunitat de parlar sobre un producte
que estàs examinant o fent preguntes a un dels venedors sobre les possibi-
litats d’una oferta. Els venedors –n’hi ha de la Xina, França o Holanda– es
disputen contínuament la millor manera d’atreure’t. Això ens va permetre
conversar i aconseguir informació. Sobre si farien versions en castellà, no vam
veure que hi tinguessin cap interès; encara més: alguns ens van dir clarament
que no, que no hi havia demanda d’aquest mercat. Potser caldria pensar-
hi, perquè si el castellà no interessa, que passarà amb el català?

Mestres i professors marxaven de la fira amb recursos educatius per tre-
ballar a classe amb ritmes diferents per a cada alumne, plantejar treballs en
grup amb participants de diverses escoles o de diversos països, o explicar com
funciona el sistema circulatori amb un vídeo fet pels alumnes. 

La pregunta que ens acompanya des del viatge és: els nois i noies que re-
ben aquesta educació aviat estaran en el mateix món laboral i social que els
nostres alumnes, els estem preparant correctament? Personalment, com a
educadora i com a mare, em queden dubtes i molta preocupació.

Isabel Maestre
Directora de DUNA
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PRIMER CONCURS DE BONES
PRÀCTIQUES TIC
Aquest concurs es convoca per iniciativa 
del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)
i s’adreça als centres docents de la ciutat 
de Barcelona. L’objectiu de la convocatòria
és promoure el bon ús de les tecnologies 
de la informació i la comunicació i de 
les tecnologies de l’aprenentatge i el
coneixement (TIC/TAC), i presentar
experiències educatives innovadores en 
la pràctica docent. Hi ha dues modalitats, 
la modalitat centre per tots els centres 
de la ciutat de Barcelona que imparteixen
ensenyaments obligatoris, i la modalitat
individual adreçada al professorat en actiu
en centres docents de Barcelona.

www.edubcn.cat/cai

EINES D’EDUCACIÓ 
INTERCULTURAL
El Centre UNESCO de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona ofereixen
formació als docents i educadors que vulguin
aprofundir en l’educació intercultural. Els
tallers, adreçats als educadors i educadores 
de l’àmbit de l’educació no formal, es faran
l’11 de maig, mentre que els tallers adreçats
a mestres d’educació infantil i d’educació
primària es faran el 19 de maig. S’impartiran
a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, al 
carrer València. Les places són limitades 
i la inscripció és gratuïta al lloc web
www.unescocat.org. La data límit d’inscripció
és el 6 de maig. 

www.barcelonacontraelracisme.cati
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LA FUNDACIÓ CASA GRANDE
AL XICS CARMEL
Durant tota una setmana, set representants
de la fundació brasilera Casa Grande han 
fet una estada al XICS Carmel, amb els seus
educadors i beneficiaris, amb l’objectiu de
conèixer com s’aplica l’esport com a eina
d’inclusió social en aquests centres. Els
beneficiaris d’aquesta fundació han pogut
dur a terme jocs esportius, tallers educatius 
i sortides culturals que els han permès fer 
un intercanvi de cultures molt enriquidor.
Després de tota una setmana d’activitats
educatives van ser rebuts divendres passat
per la regidora d’Educació de l’Ajuntament
de Barcelona, Montserrat Ballarín, i per
membres del Patronat de la Fundació FC
Barcelona.

www.fcasagrande.orgi

PRIMER CAMPUS DE MÚSICA
D’ESTIU 
L’Institut d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona organitza el primer Campus
Musical per a nois i noies d’11 a 15 anys,
que tindrà lloc del 4 al 15 de juliol de 2011.
FEM MÚSICA! és el primer campus d’estiu
que es proposa que els nois i noies visquin 
la música treballant aspectes bàsics 
i profunds de la pràctica musical i, al mateix
temps, que vol que l’art de fer música els
porti al gaudi personal. Els nois i noies
disposaran de 50 hores per abordar la creació
i la pràctica musical des de la veu, el cos, 
la improvisació, la relaxació, la percussió
corporal i l’orquestra de corda i la banda.

www.bcn.cat/imeb/femmusica/index.htmli

EL JOVENT DEMANA ACCÉS
LLIURE I GRATUÏT A LA 
CULTURA
Més de 800 joves de la ciutat han demanat
més activitats culturals per a la seva edat,
una cultura més lliure i accessible i esdevenir
també creadors en comptes d’únicament
consumidors. Són les peticions que el jovent
de 23 centres de la ciutat han presentat a
l’alcalde en el marc de la «XVI Audiència 
Pública als Joves». Els nois i noies de 
Barcelona volen una cultura més accessible,
més espais de participació i propostes inno-
vadores dissenyades especialment per a ells.

www.bcn.cat/educacioi

VUIT INSTITUCIONS MÉS 
AL CONSEL DE COORDINACIÓ
PEDAGÒGICA

Amb aquestes noves adhesions,
ja són 138 les entitats i institu-
cions que conformen el Consell
de Coordinació Pedagògica amb
la finalitat d’establir una xarxa

ciutadana i educadora. Aquestes institucions
ofereixen als centres educatius de la ciutat i
al seu alumnat la possibilitat de gaudir d’acti-
vitats educatives relacionades amb l’accessi-
bilitat, el patrimoni, el modernisme de la 
ciutat... i cada curs escolar hi ha al voltant
d’un milió i mig de participacions en alguna
d’aquestes activitats. Les entitats que s’han
incorporat al CCP són: Federació ECOM,
Promoció del Transport Públic, Fundació 
FC Barcelona, Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Fundació Privada Museu Bar-
celona Rock, Museu del Modernisme Català,
Mercabarna i Institut Català d’Indústries 
Culturals-Filmoteca de Catalunya.

www.bcn.cat/educacioi

80 ANYS DE L’ESCOLA 
PERE VILA
L’escola Pere Vila va celebrar els seus 80 anys
el passat dissabte, 26 de març. Durant tota
una jornada, el centre va oferir als petits,
pares i mares del centre molts tallers, com el
d’escriptura xinesa, el d’escriptura àrab o bé
el de danses africanes. El Grup Escolar Pere
Vila va ser inaugurat l’any 1931, juntament
amb altres deu grups escolars, dins del
projecte de la Comissió de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona per a la millora 
de l’escola pública de la ciutat, dinamitzat
per Manuel Ainaud, qui també va idear 
el Patronat Escolar de l’Ajuntament de
Barcelona (1922), i triar els mestres que
infongueren l’esperit de la nova pedagogia
als grups escolars. 

www.xtec.es/centres/a8001790i

NOU WEB EDUCACIÓ I NOVA
CIUTADANIA 
El web Educació i Nova Ciutadania neix 
com a proposta del Fòrum d’Educació i
Immigració del Projecte Educatiu de Ciutat
(PECB), després de detectar la necessitat 
de comptar amb una eina que facilités a 
les persones nouvingudes l’accés a la
informació sobre l’educació a la ciutat, 
atesa la riquesa de serveis i recursos que té
una ciutat amb voluntat educadora com la
nostra. Aquest web es proposa recollir la
informació sobre l’educació de la ciutat, dins 
i fora de l’escola, així com també informació
rellevant per a les famílies nouvingudes,
com el marc legal, la convalidació dels
estudis i l’existència de recursos específics
d’acollida a la ciutat. El web va entrar en
funcionament el passat 28 de març.

www.bcn.cat/educacio/novaciutadaniai
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QUATRE NOUS CENTRES DE
FORMACIÓ D’ADULTS PER AL
PROPER CURS
El Govern de la Generalitat ha aprovat la
creació de quatre nous centres de formació
d’adults de la ciutat. Amb aquesta mesura,
quatre aules actuals de formació per a
persones adultes (AFA) es transformaran 
el proper curs 2011-2012 en centres de
formació d’adults (CFA): Pegaso, Rius i
Taulet, La Verneda i Torrent d’en Melis.
Amb aquesta transformació, aquestes
quatre aules augmentaran la seva atenció 
a l’alumnat, ja que els espais, uns nous i
d’altres de remodelats, disposen de millors
condicions. Han estat adequats per complir
els requisits en matèria d’espais que
estableix la normativa pel Departament
d’Ensenyament als centres de formació 
de persones adultes i que fan referència,
entre d’altres, a l’habitabilitat la seguretat,
l’accessibilitat (barreres arquitectòniques) 
de l’edifici i la dotació d’uns serveis adaptats
d’higiene.

www.edubcn.cat/ca/i
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peu a trencar estereotips per raons
d’origen o classe social. Es conver-
teix en un espai de veritable diàleg
intercultural i intergeneracional
mitjançant el joc.

Els patis oberts gaudeixen de la
influència educativa que la institució
escolar imprimeix a l’espai. L’escola
troba així una manera de projectar tota
la seva potència formativa. La comunitat
escolar i la comunitat local esdevenen
àmbits d’interdependència i d’influència
recíproca. 

La nostra experiència en l’obertura dels
patis escolars demostra que els seus usuaris
tenen un comportament cívic en l’espai i res-
pectuós en les relacions personals. No s’han
generat més dificultats que les normals de
les persones que conviuen, ja que no és un
espai per a la coexistència sinó per a la con-
vivència, per a la interacció. 

L’obertura dels patis escolars es converteix
en accions educatives estratègiques de ciu-
tat. És un projecte que fa possible la mate-
rialització de la coresponsabilitat social en
l’educació dels infants i joves, i posa de
relleu el compromís i la singularitat de Barce-
lona vers l’educació. e

Marleny Colmenares González

Servei d’Acció Territorial d’Educació i Nova

Ciutadania i Direcció de Promoció Educativa 

i Desplegament Territorial de l’Institut Municipal

d’Educació

E
ls patis oberts de les escoles1 són un
espai d’ús públic per a famílies, infants
i adolescents fora de l’horari escolar,
en cap de setmana i en període de va-

cances escolars amb l’objectiu d’optimitzar

l’ús dels centres escolars potenciant-ne la ves-
sant educativa i social. Aquests patis també
fan possible un context segur i de proximitat
on infants i joves poden gaudir del temps de
lleure de manera autònoma.

Els patis escolars obren un mòdul de sis
hores setmanals, que es concentren bàsica-
ment en caps de setmana, tot i que durant
els períodes de vacances de Nadal, Setmana
Santa i estiu l’obertura s’estén més enllà i
s’assegura així que n’hi hagi d’oberts en tots
els districtes de la ciutat.

Cada pati té un monitor o monitora que
obre i tanca el pati dins els horaris establerts,
vetlla pel bon ús de les instal·lacions, gestio-
na i comunica les incidències i recull els indi-
cadors d’ús establerts, a més de facilitar la
relació i el diàleg entre els usuaris. Els moni-
tors són persones vinculades al projecte edu-
catiu del centre (monitors de menjador,
exalumnes, etc.), per tal d’assegurar que
coneixen les necessitats dels infants i el seu
entorn.

LLIBERTAT I JOC
Els canvis d’estructura socioeconòmica, d’es-
tils de vida de la nostra societat actual i el
creixement de les ciutats ha comportat per
als infants una pèrdua d’espai vital. En gene-
ral, el nombre de membres d’una família s’ha
reduït, i també la possibilitat d’interaccions
dels infants. 

La societat en general reconeix la necessi-
tat del joc. Els infants ens ho fan evident:
són capaços d’apropiar-se de qualsevol
espai com a escenari de joc. També és un fet
que l’infant no pot fer un ús indiscriminat de
l’espai públic, per un tema de seguretat prò-
pia i perquè es generen problemes de convi-
vència. Es fa inviable el joc al carrer i aques-
ta constatació fa necessària la creació de
llocs específics, com els parcs infantils, o l’a-

profitament d’altres indrets, com els patis
escolars.

Els patis escolars ofereixen un context per-
fecte per al joc perquè els infants poden
accedir-hi de manera autònoma o en com-
panyia dels adults. És un lloc pròxim, cone-
gut i reconegut que dóna peu al joc com a
activitat natural dels infants i que afavoreix
el seu desenvolupament i l’aprenentatge. El
joc permet a l’infant conèixer la realitat
externa, relacionar-se amb els altres des de la
igualtat i gaudir d’autonomia en l’organitza-
ció de l’espai i el temps. És un exercici de lli-
bertat en el qual ells mateixos estableixen les
pautes de joc i la relació en un indret que els
ofereix seguretat i suport en cas de necessi-
tat. És un opció diferent a l’escola, on l’acti-
vitat està molt pautada pels continguts edu-
catius establerts, els espais i el temps.

Des de l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona s’impulsen diverses accions en la
línia de reconèixer i potenciar el valor educa-
tiu i socialitzador de les activitats en temps
de lleure i es vetlla pel dret de tots els infants
a l’accés a la nostra ciutat.

A l’entorn del 80% dels infants en edat es-
colar fan activitats extraescolars al llarg de la
setmana, la qual cosa posa de manifest la im-
portància del temps educatiu fora de l’horari
lectiu. Tanmateix, aquest fet ens demana ofe-
rir altres accions per a l’ús del temps de lleure
que permetin el joc lliure dels infants en un
context segur i de proximitat per desplaçar-se
dins del seu entorn immediat. Es tracta d’una
alternativa a les activitats dirigides.

ESPAIS PER A LA COHESIÓ SOCIAL
El pati de l’escola es converteix en un punt de
trobada, de coneixença i reconeixença com a
membres d’una comunitat de veïns i veïnes.
Les accions que es desenvolupen als patis es-
colars faciliten el contacte i la relació, i donen
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Els patis escolars oberts, 
un nou espai educatiu
Els patis escolars oberts, a la ciutat de Barcelona, són una de les
accions que promou el programa «Temps de barri, temps educatiu
compartit». 

Total usos
acumulats

224.740

Total patis 
oberts

50

Total usos 
en període 

de vacances 
2009-2010

30.331

Setmana Santa

6.610Nadal

5.958

Són les onze del matí de
diumenge i un grup de nens
juga a pilota al pati d’una
escola. Tot i que és festiu, els
infants i adolescents gaudeixen
d’aquest espai i del material 
de joc. Es tracta dels patis
escolars oberts, que ofereixen
un context idoni per al joc. 
Els infants poden accedir-hi 
de manera autònoma o en
companyia dels adults. 
És un lloc pròxim que promou
el joc com a activitat natural 
dels infants i que permet 
el desenvolupament i
l’aprenentatge. Aquest
programa dissenya una oferta
d’activitats i recursos
extraescolars de qualitat
adreçada a infants i adolescents
de 3 a 16 anys i a les seves
famílies. Il·lustració: Tina Araúna

1. Els patis oberts de les escoles és un programa liderat per l’Ajuntament de

Barcelona des de l’Institut Municipal d’Educació, la Direcció d’Usos del Temps

i els districtes municipals, amb la Fundació Jaume Bofill i els agents educatius

i socials del barris amb què s’implementa el programa. 

Estiu

17.763
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Els patis oberts, un nou espai educatiu
Una de les accions que promou el programa 
«Temps de barri, temps educatiu compartit» 

L’associacionisme educatiu és una
oportunitat perquè els nois i les 
noies aprenguin a conviure 
i a utilitzar l’espai públic

Marta Cots Sastre

Presidenta del Consell de la Joventut de Barcelona

(CJB) des de març de 2009 a març de 2011

E
n una ciutat és difícil viure les sensa-
cions d’enfilar-se a un arbre. Però, ac-
tualment, fins i tot jugar al carrer sem-
bla una activitat extraordinària, i fer-se

responsable d’un grup d’infants al carrer s’a-
costa a l’estatus d’esport de risc. Hi ha patis o
parcs on jugar, places on no, i el carrer acaba
sent un simple mitjà, un espai manipulat pel
qual transiten milions de persones descone-
gudes, veïns i veïnes, treballadors i treballa-
dores, persones consumidores, turistes... Un
espai públic que sembla que no és de ningú
en realitat, ni té cap fi en ell mateix. Però es

tracta d’un mercat d’oportunitats pedagògi-
ques en què tots i totes podem trobar-nos, re-
coneixent-lo com a nostre, de cadascú de
nosaltres, i que cal utilitzar i cuidar i, al ma-
teix temps, ser conscients que tothom se l’ha
de sentir també seu. I això és el que es fa des
de l’associacionisme. Es potencien els projec-
tes col·lectius i oberts a la ciutadania sorgits
de la iniciativa pròpia.

APRENDRE A COMPARTIR
L’associacionisme educatiu està present a Bar-
celona des de fa més de 90 anys, actuant com
una escola de ciutadania activa, democràtica
i participativa, tot ensenyant a fer, a ser i, so-
bretot, a conviure. Centenars d’equips de jo-
ves cedeixen gratuïtament el seu temps lliure,
molts d’ells i elles després d’estudiar i treballar,
per dedicar-lo al lleure educatiu d’altres joves,
adolescents i infants. L’objectiu sempre és el
de construir junts projectes de transformació
social, cohesió i implicació. 

Una ciutat com Barcelona és un espai de di-
versitat privilegiat que multiplica els estímuls,
però on també cal aprendre a relacionar-se
constantment amb persones desconegudes,
interpretar situacions noves i enfrontar-se a
dilemes sense uns codis estables. La ciutat
canvia acceleradament, amb complexitat i, al-
hora, es tracta d’un espai comprimit on cal
aprendre a respectar i a compartir. Compartim
espais privats, com habitacions en pisos cada
cop més petits, espais comuns, com l’escala
de veïns, i espais públics, com equipaments,
carrers o places. Les fronteres dels territoris
són imprecises, estan interrelacionades. Passa
el mateix amb els llindars entre les necessitats
particulars i les col·lectives, o entre els inte-
ressos de diferents grups que, de vegades, en-
tren en contradicció. Per viure aquests con-
flictes com a oportunitats i com a reptes per
pensar en l’objectiu de millorar el conjunt de
la vida col·lectiva, cal empatia i no un enfron-
tament entre interessos contraposats. Cal
identificar en l’altre una part de cadascú de
nosaltres, reconèixer les seves necessitats i lli-
bertats com a parts de les pròpies i ser capaç
de crear vincles per trobar solucions compar-
tides. 

ESPAI PÚBLIC, L’ESPAI REAL
En un espai tan anònim com la ciutat, on per
identificar-se a vegades cal diferenciar-se de
la resta, calen espais de confiança, on apren-
dre a viure en grup i a treballar en xarxa de
manera cooperativa. Des dels agrupaments i
esplais de Barcelona es treballa cada dissabte
per crear aquests vincles entre els grups i amb
els educadors i les educadores, a partir de la
llibertat que dóna el fet de ser un espai lúdic.

Des de l’esperit crític que fa qüestionar els va-
lors de cadascú per construir nous codis entre
tots i totes. Però, per tal que s’hi donin uns
aprenentatges integradors i significatius cal
que no siguin bombolles delimitades. Cal anar
més enllà del grup d’edat, d’altres grups simi-
lars, d’altres grups d’altres edats... Calen apre-
nentatges amb el conjunt de la ciutadania, en
espais reals (més enllà de les quatre parets del
cau o del centre d’esplai), fent projectes reals,
amb totes les conseqüències, en els quals els
infants i joves siguin els autèntics protagonis-
tes i puguin experimentar la ciutat allà on té
més sentit, a l’espai públic. 

LES ENTITATS EDUCATIVES, 
UN TRESOR PER A LA CIUTAT
Les prioritats de la ciutat van, però, en una
altra línia. Els grans esdeveniments mediàtics,
esportius, culturals... sembla que són més as-
sumits per la societat, i des de l’administració
se’ls dóna més facilitats que no pas als pro-
jectes sorgits des de l’associacionisme educa-
tiu. Es dediquen molts esforços a controlar i
normativitzar l’espai públic, en comptes d’en-
tendre’l com una oportunitat didàctica i vi-
vencial per tal de trobar dinàmiques pròpies,
equilibris complexos entre un mateix i els 
altres, entre el meu grup i el de la resta... I
més quan caps, monitors i monitores poden
acompanyar aquests processos des de la pro-
ximitat per tal que formin part del creixement
personal de cada infant i jove, descobrint el
barri i els seus veïns amb una gimcana, jugant
a les places, compartint l’espai amb d’altres
persones usuàries, utilitzant els equipaments
i serveis públics, fent servei al barri mitjançant
algun projecte o participant en una festa ma-
jor. Des de la responsabilitat que comporta no
quedar-se només en la idea escrita en un pa-
per i passar a l’acció, des de la reflexió indivi-
dual, la del grup i la de l’equip d’educadors i
educadores. També sha de fer des de la mo-
tivació i la diversió, per tal d’educar persones
compromeses que sàpiguen conviure amb un
criteri propi i que s’impliquin per millorar la
societat, sentint que així també millora la seva
vida particular. 

Quan sembla que els valors adults tendei-
xen cada cop més a l’individualisme, quan
les escales de veïns no sempre són un exem-
ple de democràcia i d’aposta pel bé comú,
que un grup d’infants i joves vulgui tirar una
proposta endavant conjuntament és un tre-
sor que el conjunt de la ciutat hauria de
valorar i promocionar facilitant que es pugui
fer en espais de qualitat i en les condicions
òptimes, encara que això pugui comportar
cert soroll. e
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Associacionisme,
espai públic 

i educació

Consensuar el joc o l’activitat 
que es vol dur a terme, 
compartir des d’una cantimplora
a una confidència, planificar 
una excursió o imaginar un món
millor, responsabilitzar-se d’un
càrrec i prendre un compromís
envers el grup. Aquests són
només alguns dels aprenentatges
valuosos que els nois i les noies
adquireixen als esplais i
agrupaments escoltes de la
ciutat. I l’espai públic és una 
de les principals eines educatives
d’aquestes associacions. 
Fotografia: Mayte Torres

Als 
agrupaments i 

esplais de Barcelona 
es creen vincles 

entre els grups i els
educadors i educadores 

a partir de la 
llibertat d’un 
espai lúdic

En un 
espai tan anònim 

com la ciutat, calen
espais de confiança,
on aprendre a viure
en grup i a treballar
en xarxa de manera

cooperativa.
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Una oportunitat perquè els nois i les noies aprenguin 
a conviure i a utilitzar l’ús de l’espai públic
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A
partir de la dècada de 1970, com
altres ciutats brasileres, Belo Hori-
zonte va viure un procés de
motorització que va anar acom-

panyat d’inversió pública en la xarxa viària
per tal d’evitar problemes de trànsit i millorar
la circulació. Aquest procés va comportar un
increment de contaminació acústica, visual i
mediambiental que va tenir un impacte
negatiu en el paisatge urbà i la qualitat de
vida, i també en la seguretat dels vianants i
en l’organització de la vida social als espais
urbans. La circulació de les persones pel cen-
tre de la ciutat va esdevenir feixuga, tant
físicament com mentalment, per la precarie-
tat dels espais públics, la manca d’adequació
d’aquests espais a les persones amb necessi-
tats especials i la utilització inadequada de
les voreres (venedors ambulants, bars, esta-
cionaments, etc.).

A partir de l’any 1993, l’administració
municipal de Belo Horizonte va començar a
corregir aquest tipus de disseny urbà que
prioritzava l’automòbil. Entre les mesures
que es van prendre, es va impedir la inversió
dels recursos públics en grans obres d’am-
pliació de la xarxa viària que deixessin en un
segon pla la seguretat i el confort dels via-
nants. A partir de l’any 2000, s’inicia una
nova etapa en aquesta aposta, marcada per
la recuperació dels espais públics, a favor
d’una ciutat més humana i d’una cultura de
mobilitat més sostenible.

En aquest context, l’any 2002 es va llan-
çar el programa «Camins a la Ciutat», de
recuperació d’espais públics del centre de la
ciutat, que consisteix en la creació d’una
xarxa de carrers lliures de barreres, segurs i
confortables per als vianants, i connectats
amb el transport públic.

OBRINT CAMÍ PAS A PAS, 
2002-2006
L’empresa de transport públic de la ciutat,
BHTRANS, i el govern regional de Centre
Sud van iniciar una sèrie d’accions de requa-
lificació i millora de les cruïlles i de les vore-
res de carrers, avingudes i places, per tal de
facilitar els desplaçaments dels vianants i
l’accés al transport públic.

Algunes accions realitzades en aquest

període són la millora de les condicions dels
passos de vianants, la millora de voreres i
restauració de façanes d’immobles històrics,
la millora dels accessos als centres de salut,
adaptant-los a les persones amb problemes
de mobilitat i l’increment dels passos de via-
nants senyalitzats amb semàfors. Aquestes
reformes de priorització dels desplaçaments
a peu van anar acompanyades d’accions
educatives de sensibilització i de respecte als
vianants, amb l’objectiu de promoure un
canvi de cultura en la mobilitat. 

LA PRIORITAT DELS VIANANTS,
2007-2009

El Departament de Polítiques Urbanes de
Belo Horizonte pren la coordinació del pro-
jecte «Camins a la Ciutat» i l’incorpora al
programa «Centre Viu», el qual agrupa i co-
ordina les diferents intervencions de l’Ajunta-
ment al centre de la ciutat. El programa, que
compta amb una àmplia participació ciuta-
dana, es proposa transformar el centre de la
ciutat en un lloc més atractiu i accessible per
als ciutadans, millorant les seves condicions
urbanístiques i d’habitabilitat i promovent,
alhora, el seu desenvolupament social, cultu-
ral i econòmic. 

En aquesta etapa, els projectes de requali-
ficació urbanística van seguir les directrius
següents: ordenació del trànsit de vehicles,
millorant l’eficiència del transport col·lectiu;
implementació de ciclovies (carrils bici) i
rutes de vianants; creació de polítiques d’in-
centiu de l’ús de mitjans no motoritzats de
desplaçament i l’augment i millora de les
senyalitzacions per als vianants i les perso-
nes amb necessitats especials. Seguint
aquestes directrius, es van millorar els car-
rers Carijós i Rio de Janeiro i la plaça Soares,
entre d’altres.

La transformació urbanística del carrer Rio
de Janeiro es va iniciar a partir d’un estudi de
camp consistent en recorreguts auditius, tàc-
tils, olfactius i visuals. Mitjançant aquests
recorreguts, es van enregistrar els sorolls
propis i estranys de l’ambient, les olors, l’es-
tat del paviment i els obstacles per als via-
nants (el recorregut tàctil el van fer dues
persones, una amb mobilitat reduïda i l’altra
amb discapacitat visual), i es van fotografiar
les façanes dels comerços que no encaixa-
ven amb l’estil urbanístic de l’entorn. Amb
aquesta informació, l’Ajuntament va decidir
harmonitzar el paisatge d’aquest espai
públic. 

La restauració de la plaça Raul Soares va
ser escollida per la població com a obra prio-
ritària del pressupost participatiu digital,
amb el qual l’Ajuntament posa a l’abast de
la ciutadania la tecnologia (accés públic a

Internet en punts estratègics i un número de
telèfon gratuït) per tal que aporti les seves
idees i participi en la presa de decisió dels
projectes en què s’invertiran els recursos
públics. És així com es va decidir que aques-
ta plaça, abans un àrea marginal, es trans-
formés en un espai de democràcia, diversitat
i socialització.

CONSOLIDACIÓ DE «CAMINS A
LA CIUTAT»
Una vegada finalitzades les intervencions
urbanístiques dels carrers i places del centre
de la ciutat a fi de fer una ciutat a la mida
dels vianants, s’ha començat una nova fase
de millora de la xarxa de transport col·lectiu,
com per exemple l’Ônibus (transport ràpid
d’autobús), que comporta, entre altres
accions, la requalificació de les calçades, la
millora del servei de transport públic al cen-
tre de la ciutat, la creació de noves estacions
i la connectivitat del transport públic amb
diferents àrees de la ciutat.

Totes aquestes reformes han anat acom-
panyades de campanyes de sensibilització i
de respecte envers els vianants, amb l’objec-
tiu de promoure, amb accions educatives,
un canvi de cultura en la mobilitat. Entre les
diverses campanyes realitzades, en desta-
quen tres: «Pas de vianants: un negoci de la
Xina» (2005-2007), «Jo sí que creuo pel pas
de vianants» (2007-2010), «Que papelão»
[No donis la nota] (des del 2007), les quals
compartien l’objectiu de promoure un com-
portament cívic per part de vianants i con-
ductors, que no comprometés la seguretat
de les persones. Amb aquest objectiu, es van
buscar diferents formes de cridar l’atenció
de les persones: un drac de nou metres (sím-
bol de la sort, la longevitat i la felicitat) que
desfilava pel pas quan la senyal donava llum
verda als vianants; xanquers que repartien
pamflets, adhesius i cintes amb missatges
educatius; o actuacions lúdiques i creatives
simulant els comportaments inadequats a les
cruïlles properes a les escoles.

Crear una nova cultura de mobilitat urba-
na més sostenible, que doni prioritat a les
persones, exigeix temps i implica la necessi-
tat d’articular polítiques i sumar esforços.
«Camins a la Ciutat» és un exemple clar de
com és possible transformar la ciutat en un
espai més humà, accessible, saludable i, en
definitiva, més educador. Això és possible si
hi ha una aposta clara del govern municipal i
es compta amb la participació de la ciutada-
nia, la qual ha d’haver estat consultada i ha
de decidir en quines iniciatives s’ha de prio-
ritzar la inversió dels recursos públics per
mitjà d’eines com ara les noves tecnologies
de la informació i la comunicació. e

Belo Horizonte és una regió del sud-oest del Brasil. Els primers assentaments daten del començament
del segle XVIII, però la ciutat, tal i com es coneix avui dia, va ser dissenyada l’any 1897 seguint els
models de París i Washington. Actualment té una població de 2,3 milions d’habitants i va experimentar
un important increment poblacional durant els últims vint anys del segle XX. Il·lustració: Arantxa Vizcaino Verdú

L’any 2002 
es va llançar el 

programa «Camins a la
Ciutat», que consisteix 

en la creació d’una xarxa
de carrers lliures de
barreres, segurs i
confortables per 

als vianants.

A Belo Horizonte, el vianant ha passat, des de la dècada de 1990, de
ser un aspecte oblidat del disseny urbà a ser una prioritat

«Camins 
a la ciutat», 
transformació a Belo Horizonte 
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Joan Roca i Zaida Muixí
«Saber llegir l’espai urbà dóna llibertat»

«És molt 
útil saber

llegir
l’espai 
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Comparteixen de fa temps el coneixement i l’amor per Barcelona. La Zaida, des dels projectes urbans 
i l’arquitectura, amb una especial preocupació per les dones i els infants. En Joan, des de la seva
experiència com a professor d’ESO i ara com a director del Museu d’Història de Barcelona. És per això que
els agrada parlar sobre educació i ciutat. Posen exemples i en treuen conceptes forts. Bàsicament, estan
d’acord, però sovint s’interrompen per matisar i dibuixar de nou les seves idees. Text: Araceli Vilarrasa i Oriol Guiu /

Fotografies: Pepa del Pozo

ZAIDA MUIXÍ
Arquitecta i subdirectora de l’Escola

Tècnica Superior d’Arquitectura 

JOAN ROCA
Historiador i director del 
Museu d’Història de Barcelona

L’espai públic continua sent, avui i aquí, un espai educador?

J.R. L’espai públic sempre educa, és l’àgora de la ciutat. Però cal pre-
cisar més quan es pensa en la manera de potenciar el seu paper edu-
cador des de les institucions escolars i culturals. Cal incrementar la ca-
pacitat de les persones d’apropiar-se de la ciutat, i en aquest sentit és
molt útil saber «llegir» l’espai urbà, tenir elements per entendre’n les
formes, la trajectòria històrica i la utilització. 

L’espai urbà té una gramàtica pròpia. La capacitat de «saber llegir»
la ciutat dóna més llibertat, i el coneixement de la ciutat és tan el co-
neixement de les persones com el dels carrers i edificis, que cal ense-
nyar a apreciar formalment. Fa pocs dies, per exemple, fèiem experi-
ments amb els mestres de les escoles del projecte del MUHBA
«Patrimonia’m», a Santa Maria del Mar. Donant les claus per a una
lectura del conjunt a partir dels ritmes, formes, llum, color, l’edifici s’a-
nava revelant... i a partir d’aquesta primera apropiació formal sorgien
espontàniament les preguntes sobre el com i el per a què de l’edifici i
sobre la història de la ciutat. Havent fet una primera aproximació for-
mal i una segona aproximació històrica, vàrem retornar a l’interior de
l’edifici: cadascú ja el sentia a la seva pròpia manera, Santa Maria ja era
part de la seva biografia. Per aquest camí, persones amb d’altres arrels
culturals poden fer seus la ciutat i el país d’una manera més creativa. I
així podem procedir de l’arquitectura a l’espai urbà, dels grups humans
petits al conjunt de la societat, i viceversa. Aquest és un camí per a la
ciutat educadora, que certament té al bell mig l’espai públic. 

Z.M. Potser quan volíem anunciar la ciutat com un espai llegible, la so-
cietat era molt més homogènia i tenia una direcció projectual molt
clara. En aquest moment, la situació és molt diferent, perquè la ciutat
ha canviat molt en tots els aspectes. Per tant, hi ha moltes maneres de
llegir la ciutat que tenen a veure amb l’experiència de cadascú. Crec
que per avançar cap a aquesta ciutat educadora s’ha de partir de la
gent, de la seva experiència, de les seves expectatives, i compaginar-
ho amb la història de la ciutat.

L’espai públic té capacitat per ser un espai de transmissió de molts
valors i de construcció de valors que no va sols de dalt a baix, sinó de
la construcció de valors a partir de les relacions entre les persones. Hi ha
exemples que ens mostren que això és així. Al Pou de la Figuera, per ex-
emple, a Ciutat Vella, conviu gent molt diversa. Això vol dir que hi ha
un aprenentatge en què es demostra que la convivència s’ha de cons-
truir sense forçar res, treballant amb la gent les petites històries del dia
a dia. La gent s’ha de sentir reflectida en aquest espai. 

Barcelona surt bé d’aquesta prova. És una ciutat que no ha tingut
problemes per assumir les noves poblacions, les noves cultures i noves
maneres de fer; al contrari, s’hi ha sumat bastant bé.

L’espai públic ha de propiciar la participació de la ciutadania?

J.R. L’espai públic és fonamental per a la participació ciutadana, i això
és també cert en l’era de les xarxes socials: només cal veure què passa
a les ciutats del món àrab darrerament. Ara bé, si parlem de propiciar
la participació, cal tenir ben clar de què parlem, participar per partici-
par pot resultar un exercici formalista i buit. Participar és incidir en les
decisions importants, i educar per a la participació implica formar ciu-
tadans capaços d’analitzar la situació i d’actuar en conseqüència te-
nint en compte els possibles resultats de les seves decisions a curt i llarg
termini. De fet, explicar història és explicar com s’han construït deci-
sions al llarg del temps. L’apropiació de l’espai urbà ha d’anar acom-
panyada d’aquest coneixement de les «regles del joc» de la societat, i
de com aquestes regles del joc han donat lloc a unes realitzacions i no
a unes altres al llarg de la història. 

Avui sembla que ha crescut una certa desconfiança envers l’espai pú-
blic que ve de la preocupació per la seguretat.

Z.M. No cal espantar-se de certs problemes derivats de la convivència.
Si tenim conflictes de parella, com no hem de tenir-los en la societat?
Desgraciadament, la preocupació per la seguretat i la por és un tema
que es construeix. N’hi ha prou amb donar una sèrie de dades i refor-
çar-les perquè comencem a sospitar de tothom. Barcelona no és una
ciutat gens perillosa. Per mi, el que fa que una ciutat no sigui perillosa
és que hi hagi gent al carrer, és una característica d’aquesta ciutat que
tothom reconeix.

En un treball que s’ha fet al Regne Unit, una dona diu que un lloc
que no és perillós és un lloc per on la gent va somrient. És una defini-
ció fantàstica, oi? Crec que hem de lluitar per això i deixar-nos de te-
nir por de l’altre, de posar reixes. La forma urbana també afavoreix o
no la percepció de seguretat al carrer.

Aquí podríem parlar de l’urbanisme de les dones

Z.M. Sí, les dones utilitzem l’espai urbà de manera diferent, i també te-
nim una percepció diferents dels espais. Tenim més antenes d’alerta
quan entrem en un lloc. Hi ha qüestions de projecte que poden ajudar
a donar seguretat. Si pensem les places o els parcs o els carrers per
tenir una visió que permet saber per on hi entres i per on surts, creem
un espai amb més sensació de seguretat. En canvi, si l’accés a un parc
o a una plaça es fa per una cantonada o per una porta i no veus on vas
ni per on sortiràs, llavors no hi entres, oi? Aquesta qüestió té molt a
veure amb com llegeixes l’espai per poder-lo fer teu i, per tant, afecta
que hi estiguis segur o segura.

urbà»

ZAIDA MUIXÍ:
«Hem d’aconseguir 

que els infants facin
seva la ciutat, perquè 
és la manera de poder

tenir un radar que 
permet saber anar 

pel carrer.»

JOAN ROCA:
«La identitat no 

pot basar-se només 
en allò que un ha
heretat, és també
creació pròpia, 
és aposta de 

futur.»
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Oriol Bohigas 

Arquitecte

Q
uan parlem de ciutat, ens refe-
rim al conjunt de factors que la
configuren. Dins d’aquest con-
junt complex i altament interre-

lacionat, cal subratllar la influència específica
de la forma urbana com a contenidor indis-
pensable   –i definidor– de les diverses fun-
cions socials. Sense un espai ordenador no es
pot assolir ni l’ordre de les funcions socials ni
el seu estímul. A més, les diverses categories
dels espais urbans reflecteixen una idea polí-
tica de la societat. Si aquesta idea política es
fonamenta en el progrés i en valors com la
llibertat i la igualtat, la concepció d’espais
públics hauria d’incloure elements com la lle-
gibilitat, la identitat i la innovació cultural.
Tots tres són vehicles de convivència i instru-
ments educadors. 

L’espai públic, i la forma de la ciutat, ha de
ser un lloc apte perquè la gent s’hi desenvo-
lupi. I en aquest sentit, l’efectivitat educadora
de l’espai públic requereix un alt nivell de
qualitat. Sense això, els mateixos elements es
converteixen greument en instruments anti-
educadors o deseducadors. Un dels factors
antieducadors més important és la manca de
manteniment adequat dels espais públics. Si
una plaça restaurada es manté tot el dia ata-
peïda d’escombraries, si en un parc nou mor
un centenar d’arbres i ningú no els reposa, si
els paviments es deterioren, si els monuments
es malmeten amb grafits, tot perd la seva efi-
càcia educadora i tot s’integra en un procés
de degradació. 

LLEGIBILITAT I CONTINUÏTAT 
DE LA FORMA URBANA
Que una ciutat sigui llegible vol dir que per
fragments s’entengui la seva identitat. Quan
entens com és una ciutat, entens com fun-
ciona. S’ha de facilitar la lectura d’una ciutat

L’efectivitat educadora d’una ciutat depèn del seu manteniment, d’una continuïtat urbanística que faci
els espais comprensibles i d’una estructura que indueixi els vianants a seguir el camí. La ciutat és un
artefacte, artificial, entre maons, totxos, ciment, paviments, arbres, etc., perquè la gent hi pugui viure,
per facilitar la convivència i la creació d’interrelacions entre la col·lectivitat. És un artefacte,
absolutament artificial, contra natura i a favor d’unes actituds civilitzadores. 

estructurant-la en espais i itineraris compren-
sibles i suggeridors, en els quals la informació
i l’accessibilitat a l’oferta es condueixin cohe-
rentment. Aquesta comprensió del teixit urbà
és molt clara en estructures urbanes on es
dóna una compacitat d’esdeveniments urbans

ordenada en carrers, places, jardins i monu-
ments. La continuïtat de l’espai públic és el
que dóna lectura a la ciutat i propicia la vida
col·lectiva. 

Amb l’aparició de les grans perifèries, la
continuïtat de lectura formal s’ha estroncat i

l’espai públic –l’espai que és en ell mateix la
descripció i el contingut de la ciutat– ha per-
dut el seu protagonisme per convertir-se en
uns espais sobrants i desformalitzats. La re-
cerca d’informació, l’accés a l’oferta i la con-
tinuïtat de la vida col·lectiva s’han interrom-
put, i l’espai urbà ha deixat de complir les
finalitats de la ciutat. En aquests punts, la ciu-
tat ha deixat de ser útil i, sobretot, ha perdut
qualsevol capacitat educadora.

La llegibilitat i la continuïtat han de mante-
nir-se en qualsevol medi urbà i, si és possible,
de manera simultània. No podem negar la ne-
cessitat d’alguns circuits especialitzats per a
l’automòbil, ni la de certs sectors reservats als
vianants. Però, en general, no cal abusar d’a-
questa mena de zonificació del trànsit. Una
ciutat, per ser-ho realment –segons aquells
principis de la informació, l’accessibilitat a l’o-
ferta i la metodologia de la casualitat–, ha de
ser un àmbit conflictiu, ordenadament con-
flictiu. La ciutat està feta d’encontres, fins i
tot conflictius o casuals, perquè una ciutat
sense conflictes no és una ciutat, és un mu-
seu. L’Administració i la mateixa societat civil
s’han esforçat perquè aquests conflictes siguin
com menys dolorosos millor, però eliminar-los
és impossible. La zonificació no solament és
un error en el cas de les barreres provocades
per l’especialització del trànsit, sinó també en
qualsevol especialització funcional. La ciutat
no es pot subdividir en funcions, sinó en bar-
ris multifuncionals on siguin resolts molts ele-
ments, que van des de les escoles fins al co-
merç, des dels centres d’esplai i esportius fins
als serveis d’atenció sanitària, des de la relació
adequada amb altres sectors i serveis urbans
fins a la solució interna de la mobilitat.

«L’espai públic 
ha de complir unes 

certes condicions socials 
i físiques, però també 
ha de tenir una funció

cultural, ha de ser 
un espai ben 
dissenyat.»

Té l’espai públic una funció educativa? 

Il·lustració: Lídia García Rojo
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En moments d’esforç i dificultats és quan la defensa del model d’escola que volem per
a Barcelona es fa més necessària. La ciutat de Barcelona és capdavantera en la defen-
sa d’un sistema educatiu integrat –la ciutat educadora– en què l’administració local i

el teixit social se senten corresponsables de l’èxit de l’educació per a tots els infants i joves
de la ciutat. 

És des d’aquesta visió que el Consell Escolar de Barcelona (CEM), en la declaració del
plenari d’abril, manifesta la seva inquietud per tres temes fonamentals de cara a sostenir la
qualitat del sistema escolar de la ciutat. En primer lloc, hi ha el tema de la defensa de les
Àrees Territorials de Proximitat (actualment anomenades Zones d’Influència) que, tot i que
per elles mateixes no poden resoldre els problemes d’escolarització desequilibrada que
encara patim, han demostrat que poden contribuir a una millor distribució de l’alumnat i a
incrementar la corresponsabilitat entre l’escola pública i l’escola privada.

En segon lloc, hi ha la necessitat d’ajustar l’oferta a la demanda per donar resposta a
l’increment de matrícula per al curs 2011-2012. Aquest proper curs tindrem a les aules
652 nens i nenes més de P3, i 463 nois i noies més de primer d’ESO que el curs anterior, i
això vol dir que caldrà augmentar l’oferta i els recursos per mantenir la mateixa qualitat.

Finalment, la declaració del CEM considera que la supressió generalitzada a l’escola
pública de la sisena hora va en detriment de l’esforç educatiu i d’atenció a la diversitat dels
centres de la ciutat, ja que aquesta mesura, que va ser fruit de l’aplicació del Pacte Nacio-
nal per l’Educació, tendeix a la garantia d’igualtat real de tot l’alumnat, en mantenir un
mateix nombre d’hores per a tots els centres sostinguts amb fons públics.

Entenem que aquestes consideracions van en la mateixa línia que la moció aprovada per
àmplia majoria al Parlament de Catalunya el 14 d’abril d’aquest any, que insta el Govern
de la Generalitat que, malgrat la necessària política d’austeritat, a la ciutat de Barcelona es
posin en funcionament de manera immediata els equipaments ja construïts, es financin les
obres previstes per al 2011 i es garanteixin les transferències per a serveis, defensant així la
qualitat dels serveis educatius, sanitaris i socials de la ciutat.

L’educació és, avui més que mai, motor de cohesió social i de progrés. Barcelona és
motor del territori. Si volem sortir de la crisi, no podem apagar els motors. 

NO APAGUEM ELS MOTORS«La responsabilitat és la capacitat 
d’articular el valor de la llibertat 
amb la resta de valors».

Joan Maunel del Pozo
Al Plenari del Projecte Educatiu 

de Ciutat de Barcelona 

Saló de Cent, 15 de març del 2011

Barcelona Educació vol ser la revista que expressa l’activitat de Barcelona com a ciutat
educadora. Les nostres pàgines estan obertes a les experiències i les aportacions de les es-
coles, les organitzacions de famílies i veïns, les entitats culturals i de lleure, les empreses i
els mitjans de comunicació de la ciutat que hi vulguin participar. Podeu enviar les vostres
propostes a imebrevista@bcn.cat.

>> La fotografia de portada es va fer a la Vila Olímpica, el dia de la inauguració del Camí escolar del

Poblenou.
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PRIMER CONCURS DE BONES
PRÀCTIQUES TIC
Aquest concurs es convoca per iniciativa 
del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)
i s’adreça als centres docents de la ciutat 
de Barcelona. L’objectiu de la convocatòria
és promoure el bon ús de les tecnologies 
de la informació i la comunicació i de 
les tecnologies de l’aprenentatge i el
coneixement (TIC/TAC), i presentar
experiències educatives innovadores en 
la pràctica docent. Hi ha dues modalitats, 
la modalitat centre per tots els centres 
de la ciutat de Barcelona que imparteixen
ensenyaments obligatoris, i la modalitat
individual adreçada al professorat en actiu
en centres docents de Barcelona.

www.edubcn.cat/cai

EINES D’EDUCACIÓ 
INTERCULTURAL
El Centre UNESCO de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona ofereixen
formació als docents i educadors que vulguin
aprofundir en l’educació intercultural. Els
tallers, adreçats als educadors i educadores 
de l’àmbit de l’educació no formal, es faran
l’11 de maig, mentre que els tallers adreçats
a mestres d’educació infantil i d’educació
primària es faran el 19 de maig. S’impartiran
a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, al 
carrer València. Les places són limitades 
i la inscripció és gratuïta al lloc web
www.unescocat.org. La data límit d’inscripció
és el 6 de maig. 

www.barcelonacontraelracisme.cati
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LA FUNDACIÓ CASA GRANDE
AL XICS CARMEL
Durant tota una setmana, set representants
de la fundació brasilera Casa Grande han 
fet una estada al XICS Carmel, amb els seus
educadors i beneficiaris, amb l’objectiu de
conèixer com s’aplica l’esport com a eina
d’inclusió social en aquests centres. Els
beneficiaris d’aquesta fundació han pogut
dur a terme jocs esportius, tallers educatius 
i sortides culturals que els han permès fer 
un intercanvi de cultures molt enriquidor.
Després de tota una setmana d’activitats
educatives van ser rebuts divendres passat
per la regidora d’Educació de l’Ajuntament
de Barcelona, Montserrat Ballarín, i per
membres del Patronat de la Fundació FC
Barcelona.

www.fcasagrande.orgi

PRIMER CAMPUS DE MÚSICA
D’ESTIU 
L’Institut d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona organitza el primer Campus
Musical per a nois i noies d’11 a 15 anys,
que tindrà lloc del 4 al 15 de juliol de 2011.
FEM MÚSICA! és el primer campus d’estiu
que es proposa que els nois i noies visquin 
la música treballant aspectes bàsics 
i profunds de la pràctica musical i, al mateix
temps, que vol que l’art de fer música els
porti al gaudi personal. Els nois i noies
disposaran de 50 hores per abordar la creació
i la pràctica musical des de la veu, el cos, 
la improvisació, la relaxació, la percussió
corporal i l’orquestra de corda i la banda.

www.bcn.cat/imeb/femmusica/index.htmli

80 ANYS DE L’ESCOLA 
PERE VILA
L’escola Pere Vila va celebrar els seus 80 anys
el passat dissabte, 26 de març. Durant tota
una jornada, el centre va oferir als petits,
pares i mares del centre molts tallers, com el
d’escriptura xinesa, el d’escriptura àrab o bé
el de danses africanes. El Grup Escolar Pere
Vila va ser inaugurat l’any 1931, juntament
amb altres deu grups escolars, dins del
projecte de la Comissió de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona per a la millora 
de l’escola pública de la ciutat, dinamitzat
per Manuel Ainaud, qui també va idear 
el Patronat Escolar de l’Ajuntament de
Barcelona (1922), i triar els mestres que
infongueren l’esperit de la nova pedagogia
als grups escolars. 

www.xtec.es/centres/a8001790i

NOTÍCIES...>>
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EL JOVENT DEMANA ACCÉS
LLIURE I GRATUÏT A LA 
CULTURA
Més de 800 joves de la ciutat han demanat
més activitats culturals per a la seva edat,
una cultura més lliure i accessible i esdevenir
també creadors en comptes d’únicament
consumidors. Són les peticions que el jovent
de 23 centres de la ciutat han presentat a
l’alcalde en el marc de la «XVI Audiència 
Pública als Joves». Els nois i noies de 
Barcelona volen una cultura més accessible,
més espais de participació i propostes inno-
vadores dissenyades especialment per a ells.

www.bcn.cat/educacioi

VUIT INSTITUCIONS MÉS 
AL CONSEL DE COORDINACIÓ
PEDAGÒGICA

Amb aquestes noves adhesions,
ja són 138 les entitats i institu-
cions que conformen el Consell
de Coordinació Pedagògica amb
la finalitat d’establir una xarxa

ciutadana i educadora. Aquestes institucions
ofereixen als centres educatius de la ciutat i
al seu alumnat la possibilitat de gaudir d’acti-
vitats educatives relacionades amb l’accessi-
bilitat, el patrimoni, el modernisme de la 
ciutat... i cada curs escolar hi ha al voltant
d’un milió i mig de participacions en alguna
d’aquestes activitats. Les entitats que s’han
incorporat al CCP són: Federació ECOM,
Promoció del Transport Públic, Fundació 
FC Barcelona, Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Fundació Privada Museu Bar-
celona Rock, Museu del Modernisme Català,
Mercabarna i Institut Català d’Indústries 
Culturals-Filmoteca de Catalunya.

www.bcn.cat/educacioi

NOU WEB EDUCACIÓ I NOVA
CIUTADANIA 
El web Educació i Nova Ciutadania neix 
com a proposta del Fòrum d’Educació i
Immigració del Projecte Educatiu de Ciutat
(PECB), després de detectar la necessitat 
de comptar amb una eina que facilités a 
les persones nouvingudes l’accés a la
informació sobre l’educació a la ciutat, 
atesa la riquesa de serveis i recursos que té
una ciutat amb voluntat educadora com la
nostra. Aquest web es proposa recollir la
informació sobre l’educació de la ciutat, dins 
i fora de l’escola, així com també informació
rellevant per a les famílies nouvingudes,
com el marc legal, la convalidació dels
estudis i l’existència de recursos específics
d’acollida a la ciutat. El web va entrar en
funcionament el passat 28 de març.

www.bcn.cat/educacio/novaciutadaniai

...

QUATRE NOUS CENTRES DE
FORMACIÓ D’ADULTS PER AL
PROPER CURS
El Govern de la Generalitat ha aprovat la
creació de quatre nous centres de formació
d’adults de la ciutat. Amb aquesta mesura,
quatre aules actuals de formació per a
persones adultes (AFA) es transformaran 
el proper curs 2011-2012 en centres de
formació d’adults (CFA): Pegaso, Rius i
Taulet, La Verneda i Torrent d’en Melis.
Amb aquesta transformació, aquestes
quatre aules augmentaran la seva atenció 
a l’alumnat, ja que els espais, uns nous i
d’altres de remodelats, disposen de millors
condicions. Han estat adequats per complir
els requisits en matèria d’espais que
estableix la normativa pel Departament
d’Ensenyament als centres de formació 
de persones adultes i que fan referència,
entre d’altres, a l’habitabilitat la seguretat,
l’accessibilitat (barreres arquitectòniques) 
de l’edifici i la dotació d’uns serveis adaptats
d’higiene.

www.edubcn.cat/ca/i
Pe
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El Big Draw és un esdeveniment lúdic i festiu que pren forma al Regne Unit l’any 2000, impulsat per la
Campaign for Drawing, organització que promou el dibuix com a eina que incideix en el desenvolupament
emocional i intel·lectual de l’ésser humà. A més del Big Draw, la Campaign for Drawing també fa
tasques de recerca, formació i elaboració de recursos relacionats amb les funcions i l’ús del dibuix tant
en l’àmbit de l’educació formal com de la no formal, mitjançant el programa educatiu Power Drawing.
Fotografies: M. Morales i X. Camps

LA FESTA DEL DIBUIX
El Big Draw és la festa que ofereix l’oportunitat d’experimentar 
el goig de dibuixar i la possibilitat de reflexionar sobre el valor 
del dibuix en l’educació i en l’aprenentatge

El Big Draw és l’activitat 

emblemàtica i més visible 

de la Campaign for Drawing.

Se celebra cada any a Londres

i, enguany, també es va 

celebrar a Barcelona.
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taller de retolació per crear un gran fanzine.
Amèrica Sánchez animava a fer-se l’autore-
trat tot enmirallant-se, o a fer el retrat d’un
amic. Amb Javier Peñafiel, a la seu de Disseny
Hub Barcelona es dibuixaven paraules i fra-
ses. Philip Stanton proposava crear un gran
mural del passeig del Born. La Puntual aju-
dava a construir marionetes amb l’ombra del
propi perfil, i el Brossa Espai Escènic recordava
com fer decorats escenogràfics per a petits
teatres. Curro Claret, enmig del carrer Allada
Vermell, convidava que es reflexionés sobre
el que agrada i el que no agrada del barri so-
bre unes estovalles. Oscar Guayabero, des de
l’Escola Eina, donava pistes de com utilitzar el
dibuix per mirar de forma personal el barri de
la Ribera. Oriol Ymvernon, a l’entrada del
mercat de Santa Caterina, proposava fer ser-
vir estris poc convencionals per experimentar
amb el traç. Al Cercle Artístic de Sant Lluc es
feien sessions d’apunts amb model al natu-
ral, mentre Miguel Gallardo feia que tothom
s’adonés del plaer que produïa imaginar a tra-
vés del llapis.

Felicitem el Museu Picasso, per la seva im-
plicació en el projecte, i l’equip que ho va or-
ganitzar. Tant les valoracions arribades des de
la direcció del Big Draw de Londres com les
que expressaven altres comentaris més pro-
pers, coincideixen a destacar la manera rigo-
rosa de plantejar l’esdeveniment i l’energia i
l’entusiasme dels diferents professionals i
col·laboradors. Se subratlla especialment l’en-

cert d’obrir el projecte a altres entitats del barri
per treballar conjuntament en la proposta. 

No cal dir que aquestes paraules de suport
han emocionat a tots i poden ser l’estímul que
encoratgi a continuar celebrant molts Big Draw
al Museu Picasso, a la Ribera, a Santa Caterina
i a altres indrets de la ciutat o del país.

DIBUIXANT S’APRÈN A MIRAR
Convençuts d’aquesta afirmació, ens apro-
pem a l’escola inspirats per les diferents ex-
periències del Big Draw, que mostren com el
dibuix pot ser utilitzat, com dèiem al comen-
çament, com a eina d’educació i d’aprenen-
tatge. Dibuixar és una forma de coneixement
barata, inclusiva, sostenible i a l’abast de tot-
hom, i més efectiva que les tecnologies més
sofisticades. Tot això posa en evidència allò
que ja se sap però que costa tant de dur a la
pràctica: «Dibuixant s’exercita la percepció,
la comunicació, la invenció i l’acció», afirma
Eileen Adams, responsable del Power Dra-
wing i ànima del Big Draw.

Així doncs, podríem concloure recordant
una de les frases escrites a les parets del mu-
seu amb motiu del Big Draw: «S’ha de dibui-
xar tothora, i quan no es té cap llapis a la mà,
dibuixar amb els ulls», deia Balthus (frase
també atribuïda a Ingres). Quina cosa millor
podríem fer? I és ben cert, i si en hi fixem bé,
els infants passen llargues estones dibuixant
de manera espontània amb el que tenen a l’a-
bast. L’objectiu no és aprendre a dibuixar,
sinó dibuixar per aprendre, i evidenciar que
tot dibuixant s’aprèn a mirar, i a conèixer, i a
comprendre millor el que ens envolta.

Llavors, ens preguntem: per què el dibuix
no té més reconeixement educatiu i se n’afa-
voreix més l’ús com a forma d’aprenentatge
per mitjà del currículum?

Mentre hi reflexioneu, no deixeu de dibui-
xar ni d’animar els altres a fer-ho. e

www.museupicasso.bcn.cat

www.drawingpower.org.uk          

i

La Festa va tenir lloc al 

Museu Picasso i a diversos

espais del barri de la Ribera,

a on s’aproparen 6.500 

persones de totes les edats.

Montserrat Morales

Professora d’Educació Visual i Plàstica 

E
l Big Draw, l’activitat emblemàtica i
més visible de la Campaign for Dra-
wing, se celebra cada any a Londres i
altres indrets del país. El Big Draw

també s’ha estès a altres ciutats del món, en-
tre elles Barcelona, que aquest any s’ha ad-
herit al projecte amb el suport organitzatiu del
Museu Picasso, entitat en què la proposta
pren tot el seu sentit i significat, atesa la im-
portància del dibuix en el conjunt de l’obra
de Picasso.

Diverses entitats posen a l’abast els seus re-
cursos perquè tothom que ho desitgi pugui
dibuixar de manera lliure i espontània, plaent
i estimulant, inspirant-se en les propostes dels
diferents artistes.

TRES MIL DIBUIXOS EN UN DIA
Big Draw, o «La festa del dibuix» –com es va
anomenar a la nostra ciutat– va ser un acte
per a tots a tots els públics i amb el dibuix
com a principal protagonista.

La festa es va celebrar el passat 24 d’octu-
bre al Museu Picasso i a diversos espais del
barri de la Ribera, a on, des de les onze del
matí fins a les sis de la tarda, s’aproparen més
de sis mil cinc-centes persones de totes les
edats. D’aquestes, més de tres mil es van ani-
mar a participar-hi, fent servir el dibuix com a
eina de creació, perdent la por al paper en
blanc i descobrint com és de divertit dibuixar.

Artistes plàstics de disciplines diferents di-
namitzaren els tallers, amb propostes sugge-
ridores que convidaren a dibuixar a tots els
que s’hi acostaren.

PROPOSTES ENGRESCADORES
A les sales i els patis del Museu Picasso, Pila-
rin Bayés inspirava els més petits perquè di-
buixessin la vida del Picasso, en un ambient
de màgia. Pau Estrada suggeria omplir de
gargots les parets blanques de la sala 0. El
col·lectiu Papermind Fanzine organitzava un
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Què motiva adolescents i adults
de fins a 60 anys a llevar-se un
diumenge del mes de juliol i
anar com a voluntaris a treballar
als parcs de Barcelona? Fa calor,
els termòmetres s’apropen als
40 graus i molta gent està a la
platja o bé gaudint d’una altra
manera del seu temps lliure.
Durant més de quatre mesos, 
un grup de 20 voluntaris, la
majoria d’ells d’origen
llatinoamericà, van visitar cada
cap de setmana, des del mes de
maig fins a l’octubre, els parcs
de la Trinitat i del Poblenou. 
La seva missió era conscienciar
les persones que anaven als
parcs de la importància de
cuidar el medi ambient. 
Text: Bàrbara Munar / Fotografia: Barnamil L’

Elaine Córdova té divuit anys, va
néixer al Perú i va arribar a Barce-
lona ara fa poc més d’un any: «el
21 de gener de 2010, amb el meu

pare i els meus germans. La meva mare havia
vingut abans i arribàrem per arrelament fa-
miliar» –recita de memòria i sense dubtar de
cap dada ni un segon. Ella, quan va aterrar a
Barcelona, era conscient que el primer que ha-
via de fer era conèixer gent, però era massa
tard per apuntar-se a un curs de formació, i
llavors una de les educadores socials li va re-
comanar participar en aquest projecte que la
formaria com a agent ambiental.

L’objectiu, segons una de les tècniques, la
Martha Díaz, era que es creés un grup format

per persones nouvingudes que estiguessin
motivades i que «arrenquessin el moviment de
medi ambient dins el col·lectiu llatinoame-
ricà». Es volia que fossin nouvinguts perquè
–segons Díaz– els caps de setmana molts lla-
tinoamericans utilitzen les zones habilitades per
fer pícnics i és «més fàcil que siguin nouvin-
guts els qui expliquin com s’han de reutilitzar
i reciclar els residus, perquè són més propers».
Martha Díaz afirma, també, que el curs cons-
tava d’una part teòrica orientada a ampliar els
coneixements sobre residus i en què els tallers
de comunicació tenien «un paper molt im-
portant. Vam recrear situacions per dotar els
agents de les eines comunicatives necessàries
per poder apropar-se a la gent mentre estan

ELS PARCS SÓN 
NOSTRES, NOSALTRES
SOM BARCELONA
Les entitats Fedelatina i Barnamil, amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona, han posat en marxa el projecte «Mis parques chéveres...»,
amb l’objectiu de formar agents mediambientals
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El fi i l’objectiu de la proposta era enfortir la participació del col·lectiu nouvingut en
les actuacions de millora ambiental de la ciutat, centrant-se en l’àmbit dels residus.

Es volia actuar en un punt de trobada habitual d’aquests col·lectius, concretament a
les zones de pícnic dels parcs de la Trinitat i el Poble Nou. En ambdós espais també s’ha-
vien detectat problemes de sobreacumulació de deixalles, entre les quals hi havia ma-
joritàriament productes d’un sol ús, com poden ser plats i gots de plàstic, evitables amb
la utilització de vaixella reutilitzable o carmanyoles.

El plantejament de Barnamil va ser realitzar el projecte a partir de dos processos pa-
ral·lels en què un alimentés l’altre. D’una banda, un procés de formació de monitors
ambientals: «agents ambientals especialitzats en prevenció de residus» amb persones
d’origen principalment llatinoamericà. D’altra banda, un procés d’investigació, acció i
participació entorn de la problemàtica de la generació dels residus a les zones de pic-
nic de la Trinitat i el Poblenou.

La proposta participativa va iniciar-se amb la creació d’un grup de persones que pre-
feriblement tinguessin algun lligam amb els
parcs, i que estiguessin interessades a parti-
cipar activament en el desenvolupament del
projecte durant els mesos de juliol a octubre. 

El treball va iniciar-se amb una petita for-
mació teòrica de trenta hores a Fedelatina.
Dins la mateixa aula, es va planificar la part
pràctica del projecte amb la implicació i par-
ticipació del grup d’agents ambientals ja con-
solidat. Es van crear grups per tal de disse-
nyar i donar forma a les actuacions als parcs,
incloent-hi els que treballaven, per exemple,
els continguts d’un tríptic sobre bones pràc-
tiques per a la prevenció de residus als parcs.

Les tasques
El primer contacte amb els usuaris del parc va
ser la realització d’un breu qüestionari per co-
nèixer el perfil dels usuaris, els usos, la fre-
qüència i les pràctiques en matèria de residus.
La inauguració del projecte va tenir lloc el mes
de juliol, i fins a l’octubre van estar treballant
conjuntament l’equip de Barnamil i el d’agents
ambientals. Les actuacions desenvolupades

van ser, entre d’altres: jocs infantils sobre residus, informació taula a taula sobre pre-
venció de residus amb lliurament de tríptics informatius i gots reutilitzables de la cam-
panya, una activitat de teatre a càrrec del grup d’agents ambientals, un taller de reci-
clatge, i la realització de qüestionaris sobre prevenció de residus i reciclatge entre els
usuaris, centrat en el pícnic, i també en la llar. Durant el desenvolupament del projecte,
es va provar de comptar amb la màxima col·laboració dels diferents actors implicats en
l’espai, compartint amb aquests la problemàtica existent i les propostes de millora.

Aquesta iniciativa ha aconseguit arribar a un públic nou i a un espai diferent dins l’e-
ducació ambiental a Barcelona. El més valuós d’aquesta experiència ha estat la bona
resposta per part dels agents ambientals, els usuaris dels parcs i la resta d’actors impli-
cats en el projecte, els quals han transposat els aprenentatges de pícnic al seu dia a dia,
a la seva llar i al seu entorn proper. 

Núria Nubiola
Coordinadora del projecte «Mis parques chéveres«

JUNTS PREVENIM ELS RESIDUS
gaudint del seu temps lliure i poder així donar-
los pautes de com reciclar i reutilitzar».

Segons el Jorge Orbegozo, un dels agents
mediambientals, precisament el que més li va
agradar de participar en aquest projecte va ser
la interacció amb la gent. Ell té 61 anys, és pro-
fessor i va arribar de Perú ara fa 4 anys, també
per arrelament familiar: «Em quedo amb l’a-
mistat que hem fet, amb les vivències que hem
passat tots junts i perquè ens ha servit per co-
nèixer-nos més, perquè la idea de medi am-
bient tots la tenim, però t’adones que expli-
cant aprens més sobre aquesta temàtica».

Tots dos, l’Elaine i el Jorge, coincideixen a dir
que hi va haver un canvi d’actitud entre els vi-
sitants dels parcs. Cada dia, quan arribaven a
les zones de pícnic, cap a les deu del matí, po-
saven una taula informativa i passades algunes
setmanes moltes persones, per iniciativa prò-
pia, s’apropaven al punt d’informació per de-
manar informació, per ensenyar-los que utilit-

zaven els gots de plàstic que la setmana anterior
els havien donat o bé per demanar més gots per
a una altra família. Tots dos remarquen que el
més important ha estat la bona amistat que han
fet amb la resta de companys. De fet, l’Elaine
explica que des del primer dia hi va haver molt
bon ambient i que encara avui, gairebé vuit me-
sos després, es veuen perquè «som amics».

Aquesta ha estat la història d’un grup de per-
sones que es trobaren per formar-se com a
agents ambientals, que van aprendre a de-
fensar el medi ambient i que es van sentir bar-
celonins ensenyant sobre la importància de cui-
dar l’entorn. Una experiència que, a més, els
ha donat la possibilitat de conèixer la ciutat i
de formar un nou grup d’amics. e

«Mis parques chéveres, juntos prevenimos los residuos» és un projecte de
l’àrea de participació i medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona que
s’espera reiniciar durant aquesta primavera.
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a aquesta tasca. L’Anna afirma que l’objec-
tiu principal és que «agafin l’hàbit d’estudiar.
Si em diuen que dos i dos són 5, jo veig que
no està bé, però el meu paper no és expli-
car que aquest resultat és erroni, sinó que
aprenguin a organitzar la seva agenda, que
agafin l’hàbit d’estudiar, de llegir i de fer els
deures». En aquest sentit, assegura que molts
milloren el seu rendiment a classe. Des del
casal ho saben, perquè cada trimestre es re-
uneixen amb els directors i tutors dels
alumnes per tal de fer-ne un se-
guiment més exhaustiu. 

L’Anna dedica a la
seva feina tot el seu
temps, i no fa

L’
Anna deu voltar els 30 anys. No

li pregunto l’edat per no molestar,
però així i tot sembla una nena. Va
vestida amb colors molt vistosos,

i quan comencem a parlar està una mica
nerviosa. L’Anna coordina des de fa dos
anys el Casal Teixonera, i quan parla de la
seva feina se li omple la boca de paraules.
Parla sense parar i motiva escoltar-la.

Cada setmana passen per les instal·la-
cions de la Teixonera més d’un centenar d’in-
fants amb edats compreses entre 4 i 15
anys. Hi acudeixen una o dues tardes a la
setmana, i l’horari que fan és de cinc a vuit
de la tarda. Els casals són espais de trobada
on els petits tenen la possibilitat de compartir
el lleure. Són espais de relació i acció socio-
cultural que tenen una finalitat creativa, so-
cioeducativa, cívica, cultural i inclusiva. En
el cas del Casal Infantil Teixonera, un 25 per
cent dels infants vénen de famílies deses-
tructurades o bé des de serveis externs,
com Serveis Socials. De manera que les tas-
ques i activitats que s’hi desenvolupen te-
nen com a objectiu que l’infant gaudeixi del
seu lleure amb una garantia de qualitat tant
pedagògica com de seguretat. En aquest
sentit, l’Anna afirma que tenen un paper im-
portant dins la societat: «Els casals no són
bolets que surten del no-res, sinó que tenen
una intencionalitat integradora».

LES FAMÍLIES
La implicació i la interacció amb les famílies
és fonamental per al bon resultat de les ac-
tivitats i per a la millora del rendiment esco-
lar dels petits. Una de les demandes de les
famílies és que el casal possibiliti que els in-
fants facin els deures durant la tarda. Per
aquest motiu, cada dia es dedica una estona

gaire va marxar un cap de setmana a França,
per participar en el Festival de Jocs de Can-
nes. Quan li pregunto què és el que més li
agrada de la seva feina, ella somriu, se li il·lu-
mina la cara i respon que jugar amb els in-
fants, perquè «veure somriure un nen és el
més gran que hi ha». e

Coordinadora del Casal Infantil Teixonera

L’Anna Masià és una nena gran. Té una veu que regala pau, un
somriure tímid i aquella mirada dolça que enlluerna i agrada als
nens i nenes. Va estudiar Treball Social i, des de molt petita, el seu
camí anava destinat a treballar amb infants. L’Anna du a la sang la
seva feina. Explica que quan encara era una nena, anava de colònies 
i que, després, quan va créixer, va tenir l’oportunitat de treballar
com a monitora de temps lliure. Ara fa 6 anys, va començar a
treballar al Casal Infantil Teixonera, a Horta-Guinardó, on des de 
fa dos anys n’és la coordinadora. Text: Bàrbara Munar / Fotografia: Pepa del Pozo

EL MEU ESPAI EDUCATIU

La Teixonera és un casal infantil amb
una història de més de 17 anys on
cada setmana s’acull un centenar
d’infants. Els casals són serveis públics
municipals adreçats a la població
infantil on principalment es treballa
amb el grup, on s’educa per mitjà del
joc i on s’organitzen activitats lúdiques
i dirigides amb una intencionalitat.
L’Anna Masià és la coordinadora
d’aquest casal i organitza, juntament
amb el seu equip, les activitats que es
duran a terme cada tarda en aquest
centre.

Anna M. Masia,

BE 76:BE 70_09  06/05/11  13:46  Página 10



ESPAI PÚBLIC, ESPAI EDUCATIU
L’espai públic és l’arena per la qual transita un etern fer i desfer entre urbanisme, arquitectura, ciutadania
i educació. Un espai on morfologia i funció s’encadenen o es contradiuen. On els símbols múltiples
esdevenen signes permanents. On la ciutat expressa i comunica els seus valors. Per als infants i els joves 
és l’espai per conquerir i ser conquerits per la ciutat. Per això el Principi 10 de la Carta de Ciutats
Educadores de Gènova ens diu: «El govern municipal haurà de dotar la ciutat dels espais, equipaments 
i serveis públics adients al desenvolupament personal, social, moral i cultural de tots els seus habitants,
amb atenció especial a la infància i la joventut». 

A FONS 11

Il·lustració: Maria Vila Juncadella
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Oriol Bohigas 

Arquitecte

Q
uan parlem de ciutat, ens refe-
rim al conjunt de factors que la
configuren. Dins d’aquest con-
junt complex i altament interre-

lacionat, cal subratllar la influència específica
de la forma urbana com a contenidor indis-
pensable   –i definidor– de les diverses fun-
cions socials. Sense un espai ordenador no es
pot assolir ni l’ordre de les funcions socials ni
el seu estímul. A més, les diverses categories
dels espais urbans reflecteixen una idea polí-
tica de la societat. Si aquesta idea política es
fonamenta en el progrés i en valors com la
llibertat i la igualtat, la concepció d’espais
públics hauria d’incloure elements com la lle-
gibilitat, la identitat i la innovació cultural.
Tots tres són vehicles de convivència i instru-
ments educadors. 

L’espai públic, i la forma de la ciutat, ha de
ser un lloc apte perquè la gent s’hi desenvo-
lupi. I en aquest sentit, l’efectivitat educadora
de l’espai públic requereix un alt nivell de
qualitat. Sense això, els mateixos elements es
converteixen greument en instruments anti-
educadors o deseducadors. Un dels factors
antieducadors més important és la manca de
manteniment adequat dels espais públics. Si
una plaça restaurada es manté tot el dia ata-
peïda d’escombraries, si en un parc nou mor
un centenar d’arbres i ningú no els reposa, si
els paviments es deterioren, si els monuments
es malmeten amb grafits, tot perd la seva efi-
càcia educadora i tot s’integra en un procés
de degradació. 

LLEGIBILITAT I CONTINUÏTAT 
DE LA FORMA URBANA
Que una ciutat sigui llegible vol dir que per
fragments s’entengui la seva identitat. Quan
entens com és una ciutat, entens com fun-
ciona. S’ha de facilitar la lectura d’una ciutat

L’efectivitat educadora d’una ciutat depèn del seu manteniment, d’una continuïtat urbanística que faci
els espais comprensibles i d’una estructura que indueixi els vianants a seguir el camí. La ciutat és un
artefacte, artificial, entre maons, totxos, ciment, paviments, arbres, etc., perquè la gent hi pugui viure,
per facilitar la convivència i la creació d’interrelacions entre la col·lectivitat. És un artefacte,
absolutament artificial, contra natura i a favor d’unes actituds civilitzadores. 

Té l’espai públic una

Il·lustració: Lídia García Rojo
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estructurant-la en espais i itineraris compren-
sibles i suggeridors, en els quals la informació
i l’accessibilitat a l’oferta es condueixin cohe-
rentment. Aquesta comprensió del teixit urbà
és molt clara en estructures urbanes on es
dóna una compacitat d’esdeveniments urbans

ordenada en carrers, places, jardins i monu-
ments. La continuïtat de l’espai públic és el
que dóna lectura a la ciutat i propicia la vida
col·lectiva. 

Amb l’aparició de les grans perifèries, la
continuïtat de lectura formal s’ha estroncat i

l’espai públic –l’espai que és en ell mateix la
descripció i el contingut de la ciutat– ha per-
dut el seu protagonisme per convertir-se en
uns espais sobrants i desformalitzats. La re-
cerca d’informació, l’accés a l’oferta i la con-
tinuïtat de la vida col·lectiva s’han interrom-
put, i l’espai urbà ha deixat de complir les
finalitats de la ciutat. En aquests punts, la ciu-
tat ha deixat de ser útil i, sobretot, ha perdut
qualsevol capacitat educadora.

La llegibilitat i la continuïtat han de mante-
nir-se en qualsevol medi urbà i, si és possible,
de manera simultània. No podem negar la ne-
cessitat d’alguns circuits especialitzats per a
l’automòbil, ni la de certs sectors reservats als
vianants. Però, en general, no cal abusar d’a-
questa mena de zonificació del trànsit. Una
ciutat, per ser-ho realment –segons aquells
principis de la informació, l’accessibilitat a l’o-
ferta i la metodologia de la casualitat–, ha de
ser un àmbit conflictiu, ordenadament con-
flictiu. La ciutat està feta d’encontres, fins i
tot conflictius o casuals, perquè una ciutat
sense conflictes no és una ciutat, és un mu-
seu. L’Administració i la mateixa societat civil
s’han esforçat perquè aquests conflictes siguin
com menys dolorosos millor, però eliminar-los
és impossible. La zonificació no solament és
un error en el cas de les barreres provocades
per l’especialització del trànsit, sinó també en
qualsevol especialització funcional. La ciutat
no es pot subdividir en funcions, sinó en bar-
ris multifuncionals on siguin resolts molts ele-
ments, que van des de les escoles fins al co-
merç, des dels centres d’esplai i esportius fins
als serveis d’atenció sanitària, des de la relació
adequada amb altres sectors i serveis urbans
fins a la solució interna de la mobilitat.

«L’espai públic 
ha de complir unes 

certes condicions socials 
i físiques, però també 
ha de tenir una funció

cultural, ha de ser 
un espai ben 
dissenyat.»

funció educativa? 
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Per combatre els elements antieducadors
de les ciutats, com són les àrees perifèriques
o els barris gueto, ens hem de dotar d’un sis-
tema d’imposició molt fort. En primer lloc,
s’ha de promoure que l’espai públic tingui un
nivell homogeni a tota la ciutat per tal que
aquest el conformi una capacitat de convi-
vència de gent diversa. L’ús de la ciutat s’ha
de projectar i, per això, s’han de posar al seu
servei els instruments necessaris, que són
instruments d’autoritat política i autoritat
econòmica. I després, en segon lloc, amb
operacions de propaganda.

A més, cal lligar urbanísticament la perifè-
ria amb el centre, és a dir, establir una conti-
nuïtat residencial i comercial fins allà on sigui
possible. Només així aconseguirem que l’ha-
bitant de les perifèries rebi els beneficis de la
urbanització. La ciutat, per ser útil i educado-
ra, ha de ser una continuïtat en la qual s’im-
posin uns principis d’igualtat inel·ludibles.

ESPAI PÚBLIC I VALORS 
EDUCATIUS 
Com deia l’escriptor valencià Joan Fuster,
tota educació requereix un cert grau de
repressió, una limitació de llibertat individual
i una acceptació de valors reconeguts. De la
mateixa manera, l’espai públic és classifica-
tori, ha de reprimir i prohibir, però l’ideal és
que no sigui mitjançant un senyal o una
multa, sinó que la mateixa forma i estructura
de l’espai indueixi a seguir el camí. Per
exemple, les prohibicions d’aparcament de
cotxe haurien de situar-se de tal manera que
sense notar-ho no es pogués aparcar. La
mateixa forma urbana hauria de delimitar els
usos de l’espai públic.

D’altra banda, la ciutat és –i ha de ser– el
lloc de la independència individual, de l’auto-
nomia, el receptacle de les diferències de
qualsevol ordre. Però, per sustentar aquestes
independències, cal que la ciutat ofereixi uns
certs graus d’identitat. Cal que la ciutadania
pugui entendre el significat, no solament de la
ciutat sinó del seu barri i del seu entorn me-
tropolità, per aplicar-hi assenyadament la prò-
pia autonomia. 

El primer grup d’identificació és, evident-
ment, el barri. Una ciutat de les característi-
ques i les dimensions de Barcelona, per
exemple, s’ha de fer comprensible, primer de
tot, en l’àmbit precís dels barris. I sense
negar la unitat global de la ciutat, aquesta
acaba significant una suma global de barris,
condicionada a altres identificacions d’escala
més gran. Aquesta progressió sumatòria té
unes fases bastant clares: barri, districte, ciu-
tat central i àrea metropolitana. 

Un barri l’hem de poder explicar amb el
record d’una plaça, d’un monument, d’uns

racons de coincidència col·lectiva, d’unes
façanes, d’un arbre, d’una font. És a dir, amb
la imatge característica de l’espai urbà. I
aquesta imatge haurà influït considerable-
ment en l’estructuració o la reestructuració
social i ambiental de tot el conjunt. 

Però no n’hi ha prou amb la immediatesa
del barri o del carrer; cal que la ciutadania en-
tengui la realitat metropolitana i en tregui pro-
fit. Un barri no és un poble, sinó una part de
ciutat, i una ciutat com Barcelona és part d’una
àrea metropolitana. Ser barceloní vol dir per-
tànyer conscientment a aquesta metròpoli,
tant per als qui habiten al centre com per als
qui dormen o treballen a la perifèria. 

Quan parlem d’àrea metropolitana parlem
de dues àrees molt di ferents: l’una,
uni da per sistemes de comu-
nicació que la fa pròxima
i que fa que es tracti
d’una unitat econò-
mica i social, i l’altra,
que és una unitat
física, aquella que
passes d’una ciutat
a l’altra, d’un carrer
a l’altre, sense ser-
ne conscient. Totes
dues s’han de tractar
de forma molt diferent.
En el segon cas, s’ha d’as-
segurar que la identitat física
sigui real, que no sigui suburbial,
que sigui una prolongació del projecte de dis-
seny de la ciutat. 

ESPAI PÚBLIC, CULTURA 
I INNOVACIÓ
L’espai públic no tan sols ha de complir unes
certes condicions socials, físiques, etc., sinó
que també ha de complir una funció cultural,
ha de ser un espai ben dissenyat. Ben disse-
nyat vol dir moltes coses: que tingui en
compte la psicologia col·lectiva i el compor-
tament col·lectiu, però també que respongui
a una posició estètica innovadora.

L’art, i en general la cultura, és innovació.
Tots els moviments artístics i culturals han co-
mençat amb una revolució en contra d’allò
establert, fins que arriba un moment que la
presència d’altres circumstàncies fa que sigui
un moviment consolidat. Si no hi ha innova-
ció i creativitat, la línia d’evolució progressiva
s’interromp.

Divulgar i donar suport a la revolució estè-
tica en els espais urbans és segurament un
dels actes més educadors en essència. Però
cal reconèixer que és una operació difícil,
perquè els resultats poden diferir la bona lec-
tura de l’espai per a la major part d’usua-
ris –habituats als llenguatges establerts als

quals s’oposa precisament la «revolució»– i,
com a conseqüència, ajornar o anul·lar les
referències d’identitat. Si llegibilitat i identitat
han de ser unes característiques bàsiques de
la forma urbana, queda clar quines són les
dificultats de la innovació estètica en els
espais urbans. No es poden donar regles sis-
temàtiques, però, esquemàticament, podríem
dir que hi ha tres aspectes que cal tenir en
compte: la necessitat d’una presentació di -
dàctica del projecte, l’atenció específica als
entorns respectius que han de condicionar
les decisions formals i la utilització puntual
d’obres d’art amb significat propi.

«Per combatre 
els elements 

antieducadors de les 
ciutats s’ha de promoure 
que l’espai públic tingui 
un nivell homogeni a 
tota la ciutat i lligar 

la perifèria amb 
el centre.»
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CIUTADANIA I PROJECTES 
URBANÍSTICS 
La participació és fonamental en el projecte
nou de la ciutat, però s’ha de definir molt bé
en què consisteix la participació ciutadana. Si
parlem de participació en els programes, és
una cosa; en la forma, és una altra i s’ha d’a-
clarir; en canvi, si parlem de l’acceptació de
la innovació, és absurd donar al ciutadà i a la
ciutadana les regnes de les decisions cultu-
rals, especialment les estètiques. 

Cal predisposar la ciutadania a la innova-
ció, a la qualitat artística, donant-li les expli-
cacions pertinents, fent una certa pedago-
gia, explicant-li quins són els seus significats i
com es relacionen amb la cultura moderna i,
per tant, amb la societat contemporània. 

L’estètica innovadora està en contra d’al-

guns gustos i d’algunes preferències. Pot
intervenir en els programes socials i funcio-
nals, però cal que la ciutadania suporti els
canvis que, a la llarga, li faran canviar gustos
i preferències. L’autèntica participació en
aquest camp és precisament la intervenció
en uns col·loquis culturals previs, és a dir, es
tracta d’un esforç pedagògic, d’una voluntat
educadora. 

A Barcelona han estat assajats alguns d’a-
quests diàlegs pedagògics de manera directa
o indirecta, i no sempre amb els mateixos
resultats. Per exemple, en el cas de la plaça
de la Palmera, projectada per l’escultor nord-
americà Richard Serra.1 No va ser fàcil con-
vèncer la població d’un barri de la perifèria
que aquelles dues parets corbes tenien un
significat escultòric d’alta qualitat. Però l’es-

cultura s’integrà adequadament, de mica en
mica, mentre es feien les obres i s’hi anava
incentivant el diàleg. Cal remarcar que la
bona acceptació de les innovacions estèti-
ques a Barcelona ha recolzat, gairebé sem-
pre, sobre l’eficàcia funcional i social de les
operacions urbanístiques en què s’intervé. e
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1. Recorregut per l’obra de Richard Serra:

http://www.moma.org/exhibitions/2007/serra/

Nota: Aquest article és una adaptació del text del ma-

teix autor publicat a Llop, J.M. (coord.), 2009, Ciu-

tat, urbanisme i educació, Monogràfic Associació In-

ternacional de Ciutats Educadores I, Barcelona: AICE.
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llibertat»

ZAIDA MUIXÍ:
«Hem d’aconseguir 

que els infants facin
seva la ciutat, perquè 
és la manera de poder

tenir un radar que 
permet saber anar 

pel carrer.»

JOAN ROCA:
«La identitat no 

pot basar-se només 
en allò que un ha
heretat, és també
creació pròpia, 
és aposta de 

futur.»
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Comparteixen de fa temps el coneixement i l’amor per Barcelona. La Zaida, des dels projectes urbans 
i l’arquitectura, amb una especial preocupació per les dones i els infants. En Joan, des de la seva
experiència com a professor d’ESO i ara com a director del Museu d’Història de Barcelona. És per això que
els agrada parlar sobre educació i ciutat. Posen exemples i en treuen conceptes forts. Bàsicament, estan
d’acord, però sovint s’interrompen per matisar i dibuixar de nou les seves idees. Text: Araceli Vilarrasa i Oriol Guiu /

Fotografies: Pepa del Pozo

ZAIDA MUIXÍ
Arquitecta i subdirectora de l’Escola

Tècnica Superior d’Arquitectura 

JOAN ROCA
Historiador i director del 
Museu d’Història de Barcelona

L’espai públic continua sent, avui i aquí, un espai educador?

J.R. L’espai públic sempre educa, és l’àgora de la ciutat. Però cal pre-
cisar més quan es pensa en la manera de potenciar el seu paper edu-
cador des de les institucions escolars i culturals. Cal incrementar la ca-
pacitat de les persones d’apropiar-se de la ciutat, i en aquest sentit és
molt útil saber «llegir» l’espai urbà, tenir elements per entendre’n les
formes, la trajectòria històrica i la utilització. 

L’espai urbà té una gramàtica pròpia. La capacitat de «saber llegir»
la ciutat dóna més llibertat, i el coneixement de la ciutat és tan el co-
neixement de les persones com el dels carrers i edificis, que cal ense-
nyar a apreciar formalment. Fa pocs dies, per exemple, fèiem experi-
ments amb els mestres de les escoles del projecte del MUHBA
«Patrimonia’m», a Santa Maria del Mar. Donant les claus per a una
lectura del conjunt a partir dels ritmes, formes, llum, color, l’edifici s’a-
nava revelant... i a partir d’aquesta primera apropiació formal sorgien
espontàniament les preguntes sobre el com i el per a què de l’edifici i
sobre la història de la ciutat. Havent fet una primera aproximació for-
mal i una segona aproximació històrica, vàrem retornar a l’interior de
l’edifici: cadascú ja el sentia a la seva pròpia manera, Santa Maria ja era
part de la seva biografia. Per aquest camí, persones amb d’altres arrels
culturals poden fer seus la ciutat i el país d’una manera més creativa. I
així podem procedir de l’arquitectura a l’espai urbà, dels grups humans
petits al conjunt de la societat, i viceversa. Aquest és un camí per a la
ciutat educadora, que certament té al bell mig l’espai públic. 

Z.M. Potser quan volíem anunciar la ciutat com un espai llegible, la so-
cietat era molt més homogènia i tenia una direcció projectual molt
clara. En aquest moment, la situació és molt diferent, perquè la ciutat
ha canviat molt en tots els aspectes. Per tant, hi ha moltes maneres de
llegir la ciutat que tenen a veure amb l’experiència de cadascú. Crec
que per avançar cap a aquesta ciutat educadora s’ha de partir de la
gent, de la seva experiència, de les seves expectatives, i compaginar-
ho amb la història de la ciutat.

L’espai públic té capacitat per ser un espai de transmissió de molts
valors i de construcció de valors que no va sols de dalt a baix, sinó de
la construcció de valors a partir de les relacions entre les persones. Hi ha
exemples que ens mostren que això és així. Al Pou de la Figuera, per ex-
emple, a Ciutat Vella, conviu gent molt diversa. Això vol dir que hi ha
un aprenentatge en què es demostra que la convivència s’ha de cons-
truir sense forçar res, treballant amb la gent les petites històries del dia
a dia. La gent s’ha de sentir reflectida en aquest espai. 

Barcelona surt bé d’aquesta prova. És una ciutat que no ha tingut
problemes per assumir les noves poblacions, les noves cultures i noves
maneres de fer; al contrari, s’hi ha sumat bastant bé.

L’espai públic ha de propiciar la participació de la ciutadania?

J.R. L’espai públic és fonamental per a la participació ciutadana, i això
és també cert en l’era de les xarxes socials: només cal veure què passa
a les ciutats del món àrab darrerament. Ara bé, si parlem de propiciar
la participació, cal tenir ben clar de què parlem, participar per partici-
par pot resultar un exercici formalista i buit. Participar és incidir en les
decisions importants, i educar per a la participació implica formar ciu-
tadans capaços d’analitzar la situació i d’actuar en conseqüència te-
nint en compte els possibles resultats de les seves decisions a curt i llarg
termini. De fet, explicar història és explicar com s’han construït deci-
sions al llarg del temps. L’apropiació de l’espai urbà ha d’anar acom-
panyada d’aquest coneixement de les «regles del joc» de la societat, i
de com aquestes regles del joc han donat lloc a unes realitzacions i no
a unes altres al llarg de la història. 

Avui sembla que ha crescut una certa desconfiança envers l’espai pú-
blic que ve de la preocupació per la seguretat.

Z.M. No cal espantar-se de certs problemes derivats de la convivència.
Si tenim conflictes de parella, com no hem de tenir-los en la societat?
Desgraciadament, la preocupació per la seguretat i la por és un tema
que es construeix. N’hi ha prou amb donar una sèrie de dades i refor-
çar-les perquè comencem a sospitar de tothom. Barcelona no és una
ciutat gens perillosa. Per mi, el que fa que una ciutat no sigui perillosa
és que hi hagi gent al carrer, és una característica d’aquesta ciutat que
tothom reconeix.

En un treball que s’ha fet al Regne Unit, una dona diu que un lloc
que no és perillós és un lloc per on la gent va somrient. És una defini-
ció fantàstica, oi? Crec que hem de lluitar per això i deixar-nos de te-
nir por de l’altre, de posar reixes. La forma urbana també afavoreix o
no la percepció de seguretat al carrer.

Aquí podríem parlar de l’urbanisme de les dones

Z.M. Sí, les dones utilitzem l’espai urbà de manera diferent, i també te-
nim una percepció diferents dels espais. Tenim més antenes d’alerta
quan entrem en un lloc. Hi ha qüestions de projecte que poden ajudar
a donar seguretat. Si pensem les places o els parcs o els carrers per
tenir una visió que permet saber per on hi entres i per on surts, creem
un espai amb més sensació de seguretat. En canvi, si l’accés a un parc
o a una plaça es fa per una cantonada o per una porta i no veus on vas
ni per on sortiràs, llavors no hi entres, oi? Aquesta qüestió té molt a
veure amb com llegeixes l’espai per poder-lo fer teu i, per tant, afecta
que hi estiguis segur o segura.
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Es diu que l’espai públic és l’espai de la construcció del diàleg cultural.

J.R. Sí, però cal aclarir què s’entén per diàleg cultural, perquè sovint
sembla com si es considerés que l’esforç de la vida de cadascú sigui
intentar convertir-se en representant clònic dels costums i creences
tradicionals de la seva comunitat d’origen. La identitat no pot basar-
se només en allò que un ha heretat, és també creació pròpia, és
aposta de futur. La vida porta a resituar-se, a triar, i saber triar és una
de les claus per a la llibertat i la felicitat. 

El dret a la diferència és reduccionista si no va acompanyat del dret
a la indiferència, del dret a poder ser com un vulgui en els diferents
contextos de la vida. A més, el diàleg entre cultures no pot reduir-se a
la cultura folk, a la cultura popular, com si no existissin els productes
culturals d’excel·lència. 

Per construir el diàleg és molt important considerar l’espai públic a
diferents escales, no pensar tan sols en l’entorn immediat, més o me-
nys lligat a unes capes socials i culturals concretes. L’articulació de di-
ferents escales en la construcció física i mental de l’espai urbà és fo-
namental. Per això és molt important saber itinerar per la ciutat, anar
trobant i comparant espais i gent diferents. Així s’aprèn també a dis-
tingir situacions, a superar la sensació malsana d’inseguretat genèrica,
de temor als llocs i persones desconeguts, que porta a recloure’s en el
petit món propi. 

Z.M. Jo crec que això és ben cert, però no és un problema de la gent
que es cria o que viu a Barcelona; és molt més un problema d’un altre
tipus de ciutat, d’una ciutat més al servei dels cotxes i on el sectors són
molt homogenis. Barcelona és realment una ciutat molt viscuda, i es
tracta de reforçar tot això encara més amb projectes com els camins
escolars, que donen més independència als nens i a les nenes. 

Hem d’aconseguir que els infants facin seva la ciutat, perquè és la
manera de poder tenir aquest radar del qual parlaves. On això és re-
alment molt difícil és en altres models de ciutat, amb barris tancats o
àrees residencials i centres comercials molt homogenis. Potser és més
des d’aquesta percepció que es veu que la ciutat pot ser perillosa o
que no està superneta, perquè aquesta percepció té a veure amb la
seguretat i la netedat del centre comercial. Però si vius a la ciutat, no
tens aquesta idea. Moltes vegades s’intenta respondre a aquestes per-
cepcions, sovint són de gent de fora, és a dir, dels turistes que vénen
en els creuers, de barris suburbans nord-americans, que no estan acos-
tumats a veure ciutat. Llavors valorem la ciutat per mostrar-la com un
aparador perfecte, i crec que aquí ens podem confondre molt: en no
fer una ciutat per viure sinó una ciutat aparador. 

Estem d’acord que a Barcelona s’ha fet molta feina per facilitar l’a-
propiació de l’espai públic per la ciutadania, especialment treballant
amb infants i joves. Quins reptes tenim per continuar avançant?

Z.M. Barcelona té moltes experiències positives en aquest sentit: ini-
ciatives d’institucions culturals o projectes com els camins esco-

lars o els patis oberts. Tot això dóna independència a les cria-
tures i afavoreix que puguin anar soles pel carrer. 

J.R. Sí, Barcelona és de les ciutats que en les darreres
dècades més atenció han prestat a l’espai públic. Per
continuar avançant, retorno al que deia abans de
treballar a diferents escales. Demanar a algú que
dibuixi el plànol del conjunt de la seva ciutat és un
dels millors indicadors de la seva capacitat de fer-se-

la pròpia. Malament rai si des del camp de l’educació i
de la cultura posem tan sols l’èmfasi en el coneixement

JOAN ROCA:
«És important 

saber itinerar per 
la ciutat, anar 

trobant i comparant 
espais i gent 
diferents.»
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cola amb molts nois i noies d’origen immigrant aconseguim que uns
quants vinguin al casal, després d’haver convençut ells mateixos els
seus pares, aquests joves poden després incidir positivament en la seva
família i en el seu grup classe. Han conegut d’altres llocs, d’altres his-

tòries i persones, i si ho expliquen com una cosa bona poden se-
duir els seus companys i atorgar més legitimitat a tot allò

que explica el professor sobre la ciutat i sobre el país, i
sobre el món en general. e

de l’entorn més immediat al qual s’afegeixen uns quants monuments
històrics considerats de forma aïllada, en comptes d’articular centres i
perifèries en el relat històric i en un mapa mental de conjunt. En la
meva etapa de professor sempre m’havia cridat l’atenció
que els qui més aviat feien seva Barcelona eren
sovint els nois i noies que participaven en lligues
esportives. Havien après a moure’s perquè
algun dia el pare o la mare s’havien cansat
d’acompanyar-los i des de llavors havien
hagut d’espavilar-se per arribar al camp
on es jugava el partit.

Z.M. Com deia en Joan, establir relacions
entre el centre i el teu barri és fonamental
per «cosir» la ciutat. En aquest sentit, crec
que el Bicing és un element molt important,
sobretot per als joves, perquè han de mirar
on van, per on, on hi ha Bicing i, al final, és una
alternativa al metro que permet llegir la ciutat. Però
crec que s’hauria de treballar encara més en la visitabi-
litat de tots els barris, i que encara que no es faci esport, ha d’haver-
hi raons per anar a tots els barris. Això sí que estaria bé per dominar
aquest territori més ampli que és la ciutat. 

Un altre tema seria treballar més en espais que permetin una apro-
piació menys pautada dels espais. Els darrers anys s’han fet projectes
urbans amb espais que volen ser molt neutres. Es fa un disseny de su-
perfície i poca cosa més, perquè es vol que així sigui un espai més lliure.
Jo crec el contrari: l’apropiació més gran es dóna quan l’espai visibilitza
les diferents necessitats que hi ha, és a dir, bancs per a la gent gran, es-
pais separats per a algú que vol llegir, un hort, jocs infantils, jocs de pi-
lota..., un espai on tothom està representat. Poques vegades un espai
sense definició permet que tothom l’utilitzi.

Hi ha una gran falta d’espais públics pensats per als joves adoles-
cents. No hi ha res per a ells. Un dia, fent un recorregut pel barri de
Diagonal Mar amb dones, se’ns va apropar un grup de joves de tretze-
catorze anys i ens van demanar què féiem: «Estem posant etiquetes al
que ens agrada i al que no ens agrada». I ens van dir: «Podem fer una
etiqueta nosaltres?». I van posar: «Volem un espai per jugar a pilota i
que no ens diguin que molestem». Deien això en un lloc que és ple
d’espais mal utilitzats. Per això els adolescents, facin el que facin, «fan
el gamberro», ja sigui jugant a la pilota als parcs o on sigui. Jo crec que
així com es pensen  llocs per als més petits o per als més grans, també
s’ha de pensar una mica més en els joves i adolescents.

J. R. Dels catorze als divuit anys l’avorriment és notable, dominar les
oportunitats que brinda el conjunt de la ciutat facilita la diversió. Hi ha
una mena de minusvalidesa, d’analfabetisme urbà, quan un és preso-
ner d’uns pocs llocs, d’uns pocs recorreguts. Vivim a la gran ciutat me-
tropolitana, ensenyem a fer-la servir?

Això podria millorar si es fessin projectes educatius entre la ciutat, les
institucions culturals i el lleure educatiu. 

J.R. El que es fa amb l’escola té la pega que és obligatori. El temps
lliure pot ser molt productiu, si se’l treballa bé. Per exemple, aquests
dies tenim a la seu del MUHBA al Monestir de Pedralbes un casal que
entrena la mirada històrica i urbana, un casal amb nois i noies de mol-
tes escoles, començant per les de Ciutat Vella. Amb el lleure podem
ajudar a formar una nova elit transversal de persones interessades pel
món en el qual viuen, una nova elit on tots hi puguin cabre, indepen-
dentment dels seus orígens socials i culturals. Si en una classe d’una es-

ZAIDA MUIXÍ:
«Poques vegades 
un espai sense
definició permet 

que tothom 
l’utilitzi.»
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Esteve Barandica i Pairet

Servei de Desplegament de Programes Educatius de Ciutat

Direcció de Promoció Educativa i Desplegament Territorial

L’escola té l’oportunitat de participar en l’espai públic, entès en
el sentit habermasià de «comunicació que l’identifica amb opi-
nió pública». Una mostra d’aquest tipus d’intervenció és el pro-

grama «La veu dels infants. El pregó de la Laia», adreçat a l’alumnat
de 3r, 4t i 5è de primària i organitzat per la Direcció de Drets Civils,
l’Institut d’Educació i, des de l’edició 2008-2009, amb l’Institut de Cul-
tura. Té com a objectiu iniciar els infants en els processos participatius
a l’escola i a la ciutat de Barcelona i promoure entre l’alumnat un sen-
timent de col·lectivitat, interrelació, participació i construcció con-
junta. Mitjançant aquesta iniciativa, es convida els nens i les nenes a
prendre la paraula i participar, amb els seus suggeriments i compro-
misos, en l’elaboració conjunta del Pregó de la Laia, que es llegeix pú-
blicament com a inauguració de la festa major d’hivern de la ciutat,
les festes de Santa Eulàlia.

L’escola empra l’espai públic també per comunicar la producció del
seu alumnat. En són un exemple les exposicions de les realitzacions
dels nois i les noies que participen en el projecte «El comerç a l’escola»
amb què, mitjançant cartells o punts de llibre, mostren els avantatges
del comerç de proximitat. Les exposicions han tingut lloc al Museu
Marítim o a la Biblioteca de la Sagrada Família.

L’ESPAI PÚBLIC COM A ESPAI D’APRENENTATGE
L’espai públic és, per excel·lència, l’espai d’aprenentatge de la ciuta-
dania. «Educar en l’espai [...] és educar per la coexistència [...] entre
gèneres, generacions i cultures. I això passa, per força, per les dimen-
sions ètiques i polítiques de l’art i la ciència de construir ciutats i habi-
tatges, és a dir, l’arquitectura.»1 L’espai públic es construeix socialment
i arquitectònicament. Hi ha diverses experiències i pràctiques arreu (la
darrera ha estat 48 h Open House Barcelona) de didàctica del disseny
arquitectònic i urbà. Encara que hi ha diferències en les metodologies
d’aquestes experiències, hi ha molta concordança entre els seus objectius:
la formació d’usuaris de la ciutat i de les diverses construccions que la
configuren.

Pel que fa al coneixement des de l’escola dels processos constructi-
us de l’espai públic, «Barcelona Obra oberta» n’és un bon exemple.2

Aquest projecte es proposa que l’alumnat d’educació secundària obli-
gatòria pugui visitar algunes de les obres públiques de més interès per
a la ciutat. Vol que les obres es facin intel·ligibles a l’alumnat de
secundària, tant des del punt de vista tècnic com urbanístic. Per això
es recorre al diàleg amb els diferents professionals que intervenen en
l’obra pública i a la justificació de la decisió urbanística adoptada pels
responsables tècnics.

L’ESCOLA I LA DEFINICIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona3 és una forma de par-
ticipació per mitjà de la qual l’alumnat –de 6è de primària, de secun-
dària o de batxillerat–, després d’un procés col·lectiu de reflexió, pre-
senta les seves conclusions en una audiència pública presidida per
l’alcalde. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu als ciutadans i ciutadanes
més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica.
Aquesta activitat potencia la participació i enalteix l’opinió dels nois i
noies d’aquestes edats, alhora que els ajuda a conèixer els seus drets i
deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Totes les audiències públiques que s’han desenvolupat els darrers
setze anys tenen propostes referides a l’espai públic. En algunes de les
audiències s’ha fet referència a l’espai públic com a espai de rela-

ció –per exemple a la «XIV Audièn-
cia Pública Barcelona Diàleg,

propostes per a una ciutada-
nia intercultural»– o a l’es-

pai públic construït, com
va passar en la «XV Au-
diència Pública. Barce-
lona millora el seu pai-
satge! Mesures per a la
protecció del paisatge
urbà», organitzada con-

juntament amb l’Institut
Municipal de Paisatge Ur bà

i Qualitat de Vida.

Educació i construcció
de l’espai públic

L’Audiència 
Pública dóna veu 
als ciutadans i

ciutadanes més joves 
i els permet educar-los

en la pràctica de 
la participació 

cívica.

L’espai públic, físic o virtual, és l’escenari de la interacció social, un lloc de relació social i d’identificació,
de manifestacions polítiques, de contacte entre les persones i d’expressió comunitària. Per això, la seva
construcció dóna lloc a diverses oportunitats per a l’educació. Fotografia: Pepa del Pozo

Programes educatius com l’Audiència Pública eduquen els infants 
i adolescents en el respecte per l’espai urbà i públic, i promouen 
la participació ciutadana

BE 76:BE 70_09  06/05/11  13:48  Página 20



21APUNTSnúm. 76  maig 2011 e

El dia 4 de maig de 2009, uns 190 alumnes, representants de prop
d’un miler de nois i noies entre 11 i 17 anys de centres educatius de la
ciutat, van presentar a l’alcalde un manifest que recull les seves idees
i propostes per millorar el paisatge urbà de la ciutat. L’alumnat, al llarg
de tot el procés de l’audiència pública, van aprendre a llegir i entendre
el paisatge urbà, i han entès que el paisatge urbà del seu barri és l’es-
cenari de les seves vides. Han fet propostes per tenir una ciutat amb
barris que compaginin el progrés i la tradició, per fer de cada barri un
lloc còmode, agradable i amb oportunitats per a tota la gent que hi
viu, sense limitacions d’edat, classe social o discapacitat. L’alumnat pro-
posa que tots els veïns i veïnes sentin la ciutat com a pròpia i es com-
promet a treballar per millorar el paisatge urbà, com a condició de vida
de la nostra ciutat, a partir del consens, el respecte, la col·laboració, la
responsabilitat, i del dret del veïnat a gaudir de la ciutat i a decidir so-
bre el seu futur.4

De les propostes d’intervenció en l’espai públic que varen fer els nois
i les noies a la «XV Audiència Pública», se n’està desenvolupant una:
la participació en el disseny de la Mitgera dels Objectes, al barri de la
Barceloneta.

ESPAI PÚBLIC, CIUTADANIA I EDUCACIÓ
L’exercici dels drets d’infants i joves a expressar-se i la seva presència
en l’espai públic significa educar-los en la ciutadania i per a la ciutada-
nia. Els darrers anys s’han desenvolupat diferents iniciatives en aquest
sentit, i la més evident de totes ha estat l’establiment de l’assignatura
Educació per a la ciutadania. Educació per a la ciutadania vol contribuir
a formar ciutadans competents cívicament, i compromesos i participa-
tius en les responsabilitats col·lectives. En aquest cas, l’espai públic s’i-
dentifica amb espai polític.

Perquè l’educació per a la ciutadania no esdevingui marginal en la
pràctica educativa de les escoles, cal que aquesta assoleixi una dimen-
sió transversal i sigui una manifestació més de la dimensió social de
l’acció docent. També és necessari dotar de recursos i eines els docents.
És amb la intenció de donar resposta a aquests reptes que l’Institut d’E-
ducació de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració del GREM
de l’ICE de la UB, promou el projecte «Barcelona, aula de ciutadania».
Des de l’any 2005 s’han fet diferents sessions i tipologies de formació,
s’ha creat un espai virtual de recursos i s’ha desenvolupat el postgrau
Recursos per a la formació en ciutadania activa. També s’han establert
criteris per detectar bones pràctiques, descriure-les i bastir les jornades
L’escola, taller de ciutadania i, finalment, es farà la compilació de tots
els materials i document elaborats al llarg dels dos cursos per publicar-
los. Amb aquest conjunt d’accions, s’ha constituït un equip de docents
capacitats per assessorar els centres escolars o les entitats ciutadanes
sobre la inclusió d’aprenentatges per a la ciutadania en les seves pro-
postes educatives. e

L’educació 
per a la ciutadania 

contribueix a formar
ciutadans competents

cívicament i 
compromesos amb 
les responsabilitats

col·lectives.

1. Josep Muntañola Thornberg: «L’espai i la seva arquitectura: o les dimensions

ocultes de la cultura i de l’educació». Arquitectària, 13. COAC, desembre 2006.

2. Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre l’Institut Municipal d’Edu-

cació de Barcelona, l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, Barce-

lona d’Infraestructures Municipals SA i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de

Camins, Canals i Ports de la UPC.

3. L’Audiència Pública s’organitza des de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament

de Barcelona, amb la col·laboració d’altres regidories o instituts municipals.

4. Podeu consultar el text del Manifest de la «XV Audiència Pública Barcelona

millora el seu paisatge» a http://audienciapublica.cat.
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M. Flor Majado 

Cap del Programa d’Acció Educativa. 

Direcció de Promoció Educativa i Desplegament

Territorial de l’Institut Municipal d’Educació

U
n passeig a l’hora d’entrada pels
voltants d’escoles com ara Pràcti-
ques 2, Jaume I, Prosperitat o Vila
Olímpica, per citar exemples re-

cents, permeten constatar com ha canviat el
paisatge humà als carrers més propers a l’es-
cola. Sens dubte, aquest fet és important per
a tots els infants que poden anar a l’escola
sense l’acompanyament d’un adult, i és, a
més, la constatació d’un efecte positiu del
projecte Camí escolar, però no l’únic. Hi ha
altres efectes intangibles derivats de la parti-
cipació que tenen a veure amb la satisfacció
personal, la disminució de conflictes, els can-
vis d’hàbits..., que expressen moltes de les
24.000 famílies i 35.000 infants que partici-
pen en els diferents projectes. 

La finalitat de Camí escolar, espai amic, a
més de la seguretat en l’entorn escolar, és ge-
nerar una reflexió compartida i un canvi en
les actituds per promoure una cultura de la
mobilitat nova que prioritza la qualitat de vida
de les persones i el respecte envers l’entorn
social i ambiental. I, òbviament, per treballar

en aquesta direcció, a més de les millores tèc-
niques i de reurbanització de l’entorn, cal po-
sar en marxa una sèrie d’estratègies educati-
ves i participatives d’abast ampli.

Per conèixer a fons la dimensió educativa
del projecte, cal apropar la mirada a tots els
agents implicats en el seu desenvolupament:
els infants, els docents, les famílies i els tècnics
i tècniques de Mobilitat - Guàrdia Urbana,
d’Educació i de Districte.1 A més, a mesura
que avança el projecte, s’hi van incorporant
altres agents, com ara les botigues amigues,
les associacions i entitats interessades, els ve-
ïns i les veïnes compromesos, i la ciutadania
en general. Només des de la coresponsabilitat
es pot promoure que els adults, siguin fami-
liars o veïns, conductors o vianants, participin
de la finalitat del projecte i es comprometin a
respectar els drets dels ciutadans i de les ciu-
tadanes més petits. 

EINA DE CANVIS
Des de la perspectiva d’Educació, el projecte
Camí escolar, espai amic esdevé una eina de
transformació de la ciutat que vol fer-la més
sostenible, més humana i més a la mida dels
infants.

Barcelona, com a ciutat educadora, té com
a objectiu la formació, la promoció i el des-

Camí escolar, 
espai amic

Al llarg d’aquests darrers anys, moltes escoles de la ciutat han
experimentat canvis força significatius al seu voltant, tant des 
d’un punt de vista físic com des d’un punt de vista relacional. 
Cada vegada hi ha més nens i nenes que arriben en grup, a peu 
o amb patinet, i contents d’haver petat la xerrada amb els seus
amics d’anada a l’escola i de tornada a casa. Fotografia: Pepa del Pozo

Aquest projecte que es du a terme a la ciutat
de Barcelona és una estratègia educativa 
que permet als infants anar a l’escola sense 
l’acompanyament d’un adult, alhora que
promou una cultura de la mobilitat nova

El projecte 
«Camí escolar» 

té un gran potencial
educatiu, dins i fora 
de l’escola, tant pel 

que fa a l’educació en
valors com a d’altres

aprenentatges.
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envolupament de tots els seus habitants, i
dóna prioritat als infants i als joves, tant des
del punt de vista individual com social. 

En aquest marc, el projecte Camí escolar té
un gran potencial educatiu, dins i fora de l’es-
cola, tant pel que fa a l’educació en valors com
respecte a d’altres aprenentatges o compe-
tències que es fan significatius en la vida real
i en l’entorn més proper dels infants. Per
aquest motiu es considera necessari que el pro-
jecte Camí escolar es dugui a terme comp tant
amb tota la comunitat escolar. 

LES FAMÍLIES, PAPER CLAU
Les AMPA de les 80 escoles que actualment
treballen en projectes de Camí escolar estan
desenvolupant de manera participativa i en
coordinació amb els docents accions que te-
nen a veure amb l’educació dels infants i amb
la sensibilització d’altres famílies i del veïnat. A

més, les famílies que formen part d’aquestes
vuitanta comunitats educatives són directa-
ment convidades  –en diferents moments del
procés– pels seus fills i filles i per la comissió de
Camí escolar del seu centre a debatre i a par-
ticipar en les diferents accions educatives o
comunitàries que s’organitzen des de Camí es-
colar.2 La capacitat de les famílies de generar
complicitats entre elles i amb els comerciants
ha estat, fins ara, extraordinària. Actualment,
hi ha prop de 700 entitats o botigues amigues
que exhibeixen el logotip del projecte als apa-
radors perquè siguin fàcilment identificables
pels escolars, si els necessiten.

Alhora, és necessari que el projecte arreli
també en l’àmbit escolar. El paper dels do-
cents en aquest sentit és del tot fonamental i
dóna perspectives de continuïtat. L’escola,
però, està força plena de demandes socials i
no en voldríem afegir-hi una més. Per això,

des de l’Institut d’Educació s’ofereix als do-
cents una sèrie d’actuacions de suport per
ajudar-los a incrementar els recursos, les ei-
nes i les estratègies que facilitin el desenvolu-
pament de Camí escolar des de la perspectiva
curricular. En aquest sentit, en cada curs s’o-
fereix un seminari-taller coordinat per un do-
cent de la Universitat de Barcelona per cons-
truir un projecte educatiu de centre al voltant
del camí escolar que inclogui la participació
de la comunitat educativa i la integració dels
objectius de Camí escolar en el PEC.

D’altra banda, es posa al seu abast material
didàctic divers que pot ser d’utilitat per pro-
gramar. També es facilita l’intercanvi amb al-
tres projectes similars en funció del tema que
vulguin tractar. e

APRENENT DE CAMÍ A L’ESCOLA

El projecte permet als infants treballar de manera transversal objectius relacionats amb
l’autonomia, la responsabilitat i la seguretat. D’aquesta manera es milloraran les condi-

cions de l’entorn, com ara la senyalització, la velocitat o la visibilitat, però els infants
també coneixeran millor el barri, aprendran a identificar les situacions de perill i triaran els
recorreguts més segurs i més agradables.

D’altra banda, els avantatges de triar un recorregut a peu o en transport públic, en comp-
tes de fer-ho en cotxe privat, donen peu a una gran quantitat d’actuacions pedagògiques
que poden ser tractades des de l’escola –mitjançant matèries diverses– i també en l’àmbit
familiar, com ara la sostenibilitat, la salut i la qualitat de vida.

El Camí escolar dóna dret a la participació dels infants. Aquest projecte incrementa els
espais on els infants poden expressar el seu punt de vista, perquè tenir com a referència
espais de participació de famílies sembla una bona manera de començar, ja que el protago-
nisme dels petits ha de ser promogut, reconegut i respectat pels adults que els envolten. 

L’educació per a la ciutadania i en valors permet millorar la capacitat de comprensió
crítica del món i contribueix a la formació de ciutadans i ciutadanes més compromesos. 

El coneixement de l’entorn social i cultural més proper permet fer un pont entre l’escola
i l’entorn perquè el camí cap a l’escola és ple d’història, de literatura, de relacions socials... i,
fins i tot, de matemàtiques.  

L’Ajuntament promou aquestes iniciatives comptant amb la implicació dels districtes,
l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat - Servei d’educació viària de la Guàrdia Urbana i
l’Institut d’Educació de Barcelona. Cada àmbit té la seva funció específica, però tots ells
han d’acompanyar el procés de posada en marxa i de manteniment de cada projecte de la
manera més harmonitzada possible. 

Des de l’IMEB s’impulsen els 80 projectes i es promou el desenvolupament de tot el ves-
sant pedagògic, que inclou accions de formació i suport al professorat, als infants, a les
AMPA i a les famílies en general. També s’elaboren els materials de comunicació al barri i
als comerciants. En col·laboració amb el Districte, s’organitzen les festes de presentació al
barri i altres accions adreçades a promoure la implicació de la comunitat.

Perquè el 
projecte arreli 

també en l’àmbit 
escolar, el paper dels 
docents és fonamental 
i dóna perspectives 

de continuïtat.

www.bcn.cat/camiescolari

1. La comissió de Camí escolar de cada centre, des de la qual es coordina cada projecte, està formada per
un representant de cadascuna de les institucions següents: AMPA, Direcció de l’escola, Districte, Mobilitat -
Guàrdia Urbana i Institut d’Educació de Barcelona.
2. Es fan sessions de formació específica a les famílies i es dóna suport en activitats com l’organització del
Pedibús, de divulgació del projecte a altres famílies i als comerciants, conferències, intercanvis amb altres
projectes, festes, etc.  
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Marleny Colmenares González

Servei d’Acció Territorial d’Educació i Nova

Ciutadania i Direcció de Promoció Educativa 

i Desplegament Territorial de l’Institut Municipal

d’Educació

E
ls patis oberts de les escoles1 són un
espai d’ús públic per a famílies, infants
i adolescents fora de l’horari escolar,
en cap de setmana i en període de va-

cances escolars amb l’objectiu d’optimitzar

l’ús dels centres escolars potenciant-ne la ves-
sant educativa i social. Aquests patis també
fan possible un context segur i de proximitat
on infants i joves poden gaudir del temps de
lleure de manera autònoma.

Els patis escolars obren un mòdul de sis
hores setmanals, que es concentren bàsica-
ment en caps de setmana, tot i que durant
els períodes de vacances de Nadal, Setmana
Santa i estiu l’obertura s’estén més enllà i
s’assegura així que n’hi hagi d’oberts en tots
els districtes de la ciutat.

Cada pati té un monitor o monitora que
obre i tanca el pati dins els horaris establerts,
vetlla pel bon ús de les instal·lacions, gestio-
na i comunica les incidències i recull els indi-
cadors d’ús establerts, a més de facilitar la
relació i el diàleg entre els usuaris. Els moni-
tors són persones vinculades al projecte edu-
catiu del centre (monitors de menjador,
exalumnes, etc.), per tal d’assegurar que
coneixen les necessitats dels infants i el seu
entorn.

LLIBERTAT I JOC
Els canvis d’estructura socioeconòmica, d’es-
tils de vida de la nostra societat actual i el
creixement de les ciutats ha comportat per
als infants una pèrdua d’espai vital. En gene-
ral, el nombre de membres d’una família s’ha
reduït, i també la possibilitat d’interaccions
dels infants. 

La societat en general reconeix la necessi-
tat del joc. Els infants ens ho fan evident:
són capaços d’apropiar-se de qualsevol
espai com a escenari de joc. També és un fet
que l’infant no pot fer un ús indiscriminat de
l’espai públic, per un tema de seguretat prò-
pia i perquè es generen problemes de convi-
vència. Es fa inviable el joc al carrer i aques-
ta constatació fa necessària la creació de
llocs específics, com els parcs infantils, o l’a-

profitament d’altres indrets, com els patis
escolars.

Els patis escolars ofereixen un context per-
fecte per al joc perquè els infants poden
accedir-hi de manera autònoma o en com-
panyia dels adults. És un lloc pròxim, cone-
gut i reconegut que dóna peu al joc com a
activitat natural dels infants i que afavoreix
el seu desenvolupament i l’aprenentatge. El
joc permet a l’infant conèixer la realitat
externa, relacionar-se amb els altres des de la
igualtat i gaudir d’autonomia en l’organitza-
ció de l’espai i el temps. És un exercici de lli-
bertat en el qual ells mateixos estableixen les
pautes de joc i la relació en un indret que els
ofereix seguretat i suport en cas de necessi-
tat. És un opció diferent a l’escola, on l’acti-
vitat està molt pautada pels continguts edu-
catius establerts, els espais i el temps.

Des de l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona s’impulsen diverses accions en la
línia de reconèixer i potenciar el valor educa-
tiu i socialitzador de les activitats en temps
de lleure i es vetlla pel dret de tots els infants
a l’accés a la nostra ciutat.

A l’entorn del 80% dels infants en edat es-
colar fan activitats extraescolars al llarg de la
setmana, la qual cosa posa de manifest la im-
portància del temps educatiu fora de l’horari
lectiu. Tanmateix, aquest fet ens demana ofe-
rir altres accions per a l’ús del temps de lleure
que permetin el joc lliure dels infants en un
context segur i de proximitat per desplaçar-se
dins del seu entorn immediat. Es tracta d’una
alternativa a les activitats dirigides.

ESPAIS PER A LA COHESIÓ SOCIAL
El pati de l’escola es converteix en un punt de
trobada, de coneixença i reconeixença com a
membres d’una comunitat de veïns i veïnes.
Les accions que es desenvolupen als patis es-
colars faciliten el contacte i la relació, i donen
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Els patis escolars oberts, 

un nou espai educatiu
Els patis escolars oberts, a la ciutat de Barcelona, són una de les
accions que promou el programa «Temps de barri, temps educatiu
compartit». 

Són les onze del matí de
diumenge i un grup de nens i
nenes juga amb una pilota al
pati d’una escola. Tot i que és
festiu, els infants i adolescents
gaudeixen d’aquest espai i del
material de joc. Es tracta dels
patis escolars oberts, que
ofereixen un context idoni per
al joc. Els infants poden
accedir-hi de manera autònoma
o en companyia dels adults. 
És un lloc pròxim que promou
el joc com a activitat natural 
dels infants i que permet 
el desenvolupament i
l’aprenentatge. Aquest
programa dissenya una oferta
d’activitats i recursos
extraescolars de qualitat
adreçada a infants i adolescents
de 3 a 16 anys i a les seves
famílies. Il·lustració: Tina Araúna
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peu a trencar estereotips per raons
d’origen o classe social. Es conver-
teix en un espai de veritable diàleg
intercultural i intergeneracional
mitjançant el joc.

Els patis oberts gaudeixen de la
influència educativa que la institució
escolar imprimeix a l’espai. L’escola
troba així una manera de projectar tota
la seva potència formativa. La comunitat
escolar i la comunitat local esdevenen
àmbits d’interdependència i d’influència
recíproca. 

La nostra experiència en l’obertura dels
patis escolars demostra que els seus usuaris
tenen un comportament cívic en l’espai i res-
pectuós en les relacions personals. No s’han
generat més dificultats que les normals de
les persones que conviuen, ja que no és un
espai per a la coexistència sinó per a la con-
vivència, per a la interacció. 

L’obertura dels patis escolars es converteix
en accions educatives estratègiques de ciu-
tat. És un projecte que fa possible la mate-
rialització de la coresponsabilitat social en
l’educació dels infants i joves, i posa de
relleu el compromís i la singularitat de Barce-
lona vers l’educació. e
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Total usos
acumulats

224.740

Total patis 
oberts

50

Total usos 
en període 

de vacances 
2009-2010

30.331

Setmana Santa

6.610Nadal

5.958

1. Els patis oberts de les escoles és un programa liderat per l’Ajuntament de

Barcelona des de l’Institut Municipal d’Educació, la Direcció d’Usos del Temps

i els districtes municipals, amb la Fundació Jaume Bofill i els agents educatius

i socials del barris amb què s’implementa el programa. 

Estiu

17.763
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L’associacionisme educatiu és una
oportunitat perquè els nois i les 
noies aprenguin a conviure 
i a utilitzar l’espai públic
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Associacionisme,
espai públic 

i educació

Consensuar el joc o l’activitat 
que es vol dur a terme, 
compartir des d’una cantimplora
a una confidència, planificar 
una excursió o imaginar un món
millor, responsabilitzar-se d’un
càrrec i prendre un compromís
envers el grup. Aquests són
només alguns dels aprenentatges
valuosos que els nois i les noies
adquireixen als esplais i
agrupaments escoltes de la
ciutat. I l’espai públic és una 
de les principals eines educatives
d’aquestes associacions. 
Fotografia: Mayte Torres

Als 
agrupaments i 

esplais de Barcelona 
es creen vincles 

entre els grups i els
educadors i educadores 

a partir de la 
llibertat d’un 
espai lúdic
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Marta Cots Sastre

Presidenta del Consell de la Joventut de Barcelona

(CJB) des de març de 2009 a març de 2011

E
n una ciutat és difícil viure les sensa-
cions d’enfilar-se a un arbre. Però, ac-
tualment, fins i tot jugar al carrer sem-
bla una activitat extraordinària, i fer-se

responsable d’un grup d’infants al carrer s’a-
costa a l’estatus d’esport de risc. Hi ha patis o
parcs on jugar, places on no, i el carrer acaba
sent un simple mitjà, un espai manipulat pel
qual transiten milions de persones descone-
gudes, veïns i veïnes, treballadors i treballa-
dores, persones consumidores, turistes... Un
espai públic que sembla que no és de ningú
en realitat, ni té cap fi en ell mateix. Però es

tracta d’un mercat d’oportunitats pedagògi-
ques en què tots i totes podem trobar-nos, re-
coneixent-lo com a nostre, de cadascú de
nosaltres, i que cal utilitzar i cuidar i, al ma-
teix temps, ser conscients que tothom se l’ha
de sentir també seu. I això és el que es fa des
de l’associacionisme. Es potencien els projec-
tes col·lectius i oberts a la ciutadania sorgits
de la iniciativa pròpia.

APRENDRE A COMPARTIR
L’associacionisme educatiu està present a Bar-
celona des de fa més de 90 anys, actuant com
una escola de ciutadania activa, democràtica
i participativa, tot ensenyant a fer, a ser i, so-
bretot, a conviure. Centenars d’equips de jo-
ves cedeixen gratuïtament el seu temps lliure,
molts d’ells i elles després d’estudiar i treballar,
per dedicar-lo al lleure educatiu d’altres joves,
adolescents i infants. L’objectiu sempre és el
de construir junts projectes de transformació
social, cohesió i implicació. 

Una ciutat com Barcelona és un espai de di-
versitat privilegiat que multiplica els estímuls,
però on també cal aprendre a relacionar-se
constantment amb persones desconegudes,
interpretar situacions noves i enfrontar-se a
dilemes sense uns codis estables. La ciutat
canvia acceleradament, amb complexitat i, al-
hora, es tracta d’un espai comprimit on cal
aprendre a respectar i a compartir. Compartim
espais privats, com habitacions en pisos cada
cop més petits, espais comuns, com l’escala
de veïns, i espais públics, com equipaments,
carrers o places. Les fronteres dels territoris
són imprecises, estan interrelacionades. Passa
el mateix amb els llindars entre les necessitats
particulars i les col·lectives, o entre els inte-
ressos de diferents grups que, de vegades, en-
tren en contradicció. Per viure aquests con-
flictes com a oportunitats i com a reptes per
pensar en l’objectiu de millorar el conjunt de
la vida col·lectiva, cal empatia i no un enfron-
tament entre interessos contraposats. Cal
identificar en l’altre una part de cadascú de
nosaltres, reconèixer les seves necessitats i lli-
bertats com a parts de les pròpies i ser capaç
de crear vincles per trobar solucions compar-
tides. 

ESPAI PÚBLIC, L’ESPAI REAL
En un espai tan anònim com la ciutat, on per
identificar-se a vegades cal diferenciar-se de
la resta, calen espais de confiança, on apren-
dre a viure en grup i a treballar en xarxa de
manera cooperativa. Des dels agrupaments i
esplais de Barcelona es treballa cada dissabte
per crear aquests vincles entre els grups i amb
els educadors i les educadores, a partir de la
llibertat que dóna el fet de ser un espai lúdic.

Des de l’esperit crític que fa qüestionar els va-
lors de cadascú per construir nous codis entre
tots i totes. Però, per tal que s’hi donin uns
aprenentatges integradors i significatius cal
que no siguin bombolles delimitades. Cal anar
més enllà del grup d’edat, d’altres grups simi-
lars, d’altres grups d’altres edats... Calen apre-
nentatges amb el conjunt de la ciutadania, en
espais reals (més enllà de les quatre parets del
cau o del centre d’esplai), fent projectes reals,
amb totes les conseqüències, en els quals els
infants i joves siguin els autèntics protagonis-
tes i puguin experimentar la ciutat allà on té
més sentit, a l’espai públic. 

LES ENTITATS EDUCATIVES, 
UN TRESOR PER A LA CIUTAT
Les prioritats de la ciutat van, però, en una
altra línia. Els grans esdeveniments mediàtics,
esportius, culturals... sembla que són més as-
sumits per la societat, i des de l’administració
se’ls dóna més facilitats que no pas als pro-
jectes sorgits des de l’associacionisme educa-
tiu. Es dediquen molts esforços a controlar i
normativitzar l’espai públic, en comptes d’en-
tendre’l com una oportunitat didàctica i vi-
vencial per tal de trobar dinàmiques pròpies,
equilibris complexos entre un mateix i els 
altres, entre el meu grup i el de la resta... I
més quan caps, monitors i monitores poden
acompanyar aquests processos des de la pro-
ximitat per tal que formin part del creixement
personal de cada infant i jove, descobrint el
barri i els seus veïns amb una gimcana, jugant
a les places, compartint l’espai amb d’altres
persones usuàries, utilitzant els equipaments
i serveis públics, fent servei al barri mitjançant
algun projecte o participant en una festa ma-
jor. Des de la responsabilitat que comporta no
quedar-se només en la idea escrita en un pa-
per i passar a l’acció, des de la reflexió indivi-
dual, la del grup i la de l’equip d’educadors i
educadores. També sha de fer des de la mo-
tivació i la diversió, per tal d’educar persones
compromeses que sàpiguen conviure amb un
criteri propi i que s’impliquin per millorar la
societat, sentint que així també millora la seva
vida particular. 

Quan sembla que els valors adults tendei-
xen cada cop més a l’individualisme, quan
les escales de veïns no sempre són un exem-
ple de democràcia i d’aposta pel bé comú,
que un grup d’infants i joves vulgui tirar una
proposta endavant conjuntament és un tre-
sor que el conjunt de la ciutat hauria de
valorar i promocionar facilitant que es pugui
fer en espais de qualitat i en les condicions
òptimes, encara que això pugui comportar
cert soroll. e
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En un 
espai tan anònim 

com la ciutat, calen
espais de confiança,
on aprendre a viure
en grup i a treballar
en xarxa de manera

cooperativa.
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Belo Horizonte és una regió del sud-oest del Brasil. Els primers assentaments daten del començament
del segle XVIII, però la ciutat, tal i com es coneix avui dia, va ser dissenyada l’any 1897 seguint els
models de París i Washington. Actualment té una població de 2,3 milions d’habitants i va experimentar
un important increment poblacional durant els últims vint anys del segle XX. Il·lustració: Arantxa Vizcaino Verdú

L’any 2002 
es va llançar el 

programa «Camins a la
Ciutat», que consisteix 

en la creació d’una xarxa
de carrers lliures de
barreres, segurs i
confortables per 

als vianants.

A Belo Horizonte, el vianant ha passat, des de la dècada de 1990, de
ser un aspecte oblidat del disseny urbà a ser una prioritat

«Camins 
a la ciutat», 

transformació a Belo Horizonte 
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Maria Fernandes Caldas 

Secretària Municipal Adjunta de Planificació 

Urbana

Rodrigo Perpétuo 

Secretari Municipal Adjunt de Relacions 

Internacionals

Marcelo Cintra do Amaral 

Coordinador de Polítiques de Sostenibilitat 

de la BHTRANS

A
partir de la dècada de 1970, com
altres ciutats brasileres, Belo Hori-
zonte va viure un procés de
motorització que va anar acom-

panyat d’inversió pública en la xarxa viària
per tal d’evitar problemes de trànsit i millorar
la circulació. Aquest procés va comportar un
increment de contaminació acústica, visual i
mediambiental que va tenir un impacte
negatiu en el paisatge urbà i la qualitat de
vida, i també en la seguretat dels vianants i
en l’organització de la vida social als espais
urbans. La circulació de les persones pel cen-
tre de la ciutat va esdevenir feixuga, tant
físicament com mentalment, per la precarie-
tat dels espais públics, la manca d’adequació
d’aquests espais a les persones amb necessi-
tats especials i la utilització inadequada de
les voreres (venedors ambulants, bars, esta-
cionaments, etc.).

A partir de l’any 1993, l’administració
municipal de Belo Horizonte va començar a
corregir aquest tipus de disseny urbà que
prioritzava l’automòbil. Entre les mesures
que es van prendre, es va impedir la inversió
dels recursos públics en grans obres d’am-
pliació de la xarxa viària que deixessin en un
segon pla la seguretat i el confort dels via-
nants. A partir de l’any 2000, s’inicia una
nova etapa en aquesta aposta, marcada per
la recuperació dels espais públics, a favor
d’una ciutat més humana i d’una cultura de
mobilitat més sostenible.

En aquest context, l’any 2002 es va llan-
çar el programa «Camins a la Ciutat», de
recuperació d’espais públics del centre de la
ciutat, que consisteix en la creació d’una
xarxa de carrers lliures de barreres, segurs i
confortables per als vianants, i connectats
amb el transport públic.

OBRINT CAMÍ PAS A PAS, 
2002-2006
L’empresa de transport públic de la ciutat,
BHTRANS, i el govern regional de Centre
Sud van iniciar una sèrie d’accions de requa-
lificació i millora de les cruïlles i de les vore-
res de carrers, avingudes i places, per tal de
facilitar els desplaçaments dels vianants i
l’accés al transport públic.

Algunes accions realitzades en aquest

període són la millora de les condicions dels
passos de vianants, la millora de voreres i
restauració de façanes d’immobles històrics,
la millora dels accessos als centres de salut,
adaptant-los a les persones amb problemes
de mobilitat i l’increment dels passos de via-
nants senyalitzats amb semàfors. Aquestes
reformes de priorització dels desplaçaments
a peu van anar acompanyades d’accions
educatives de sensibilització i de respecte als
vianants, amb l’objectiu de promoure un
canvi de cultura en la mobilitat. 

LA PRIORITAT DELS VIANANTS,
2007-2009

El Departament de Polítiques Urbanes de
Belo Horizonte pren la coordinació del pro-
jecte «Camins a la Ciutat» i l’incorpora al
programa «Centre Viu», el qual agrupa i co-
ordina les diferents intervencions de l’Ajunta-
ment al centre de la ciutat. El programa, que
compta amb una àmplia participació ciuta-
dana, es proposa transformar el centre de la
ciutat en un lloc més atractiu i accessible per
als ciutadans, millorant les seves condicions
urbanístiques i d’habitabilitat i promovent,
alhora, el seu desenvolupament social, cultu-
ral i econòmic. 

En aquesta etapa, els projectes de requali-
ficació urbanística van seguir les directrius
següents: ordenació del trànsit de vehicles,
millorant l’eficiència del transport col·lectiu;
implementació de ciclovies (carrils bici) i
rutes de vianants; creació de polítiques d’in-
centiu de l’ús de mitjans no motoritzats de
desplaçament i l’augment i millora de les
senyalitzacions per als vianants i les perso-
nes amb necessitats especials. Seguint
aquestes directrius, es van millorar els car-
rers Carijós i Rio de Janeiro i la plaça Soares,
entre d’altres.

La transformació urbanística del carrer Rio
de Janeiro es va iniciar a partir d’un estudi de
camp consistent en recorreguts auditius, tàc-
tils, olfactius i visuals. Mitjançant aquests
recorreguts, es van enregistrar els sorolls
propis i estranys de l’ambient, les olors, l’es-
tat del paviment i els obstacles per als via-
nants (el recorregut tàctil el van fer dues
persones, una amb mobilitat reduïda i l’altra
amb discapacitat visual), i es van fotografiar
les façanes dels comerços que no encaixa-
ven amb l’estil urbanístic de l’entorn. Amb
aquesta informació, l’Ajuntament va decidir
harmonitzar el paisatge d’aquest espai
públic. 

La restauració de la plaça Raul Soares va
ser escollida per la població com a obra prio-
ritària del pressupost participatiu digital,
amb el qual l’Ajuntament posa a l’abast de
la ciutadania la tecnologia (accés públic a

Internet en punts estratègics i un número de
telèfon gratuït) per tal que aporti les seves
idees i participi en la presa de decisió dels
projectes en què s’invertiran els recursos
públics. És així com es va decidir que aques-
ta plaça, abans un àrea marginal, es trans-
formés en un espai de democràcia, diversitat
i socialització.

CONSOLIDACIÓ DE «CAMINS A
LA CIUTAT»
Una vegada finalitzades les intervencions
urbanístiques dels carrers i places del centre
de la ciutat a fi de fer una ciutat a la mida
dels vianants, s’ha començat una nova fase
de millora de la xarxa de transport col·lectiu,
com per exemple l’Ônibus (transport ràpid
d’autobús), que comporta, entre altres
accions, la requalificació de les calçades, la
millora del servei de transport públic al cen-
tre de la ciutat, la creació de noves estacions
i la connectivitat del transport públic amb
diferents àrees de la ciutat.

Totes aquestes reformes han anat acom-
panyades de campanyes de sensibilització i
de respecte envers els vianants, amb l’objec-
tiu de promoure, amb accions educatives,
un canvi de cultura en la mobilitat. Entre les
diverses campanyes realitzades, en desta-
quen tres: «Pas de vianants: un negoci de la
Xina» (2005-2007), «Jo sí que creuo pel pas
de vianants» (2007-2010), «Que papelão»
[No donis la nota] (des del 2007), les quals
compartien l’objectiu de promoure un com-
portament cívic per part de vianants i con-
ductors, que no comprometés la seguretat
de les persones. Amb aquest objectiu, es van
buscar diferents formes de cridar l’atenció
de les persones: un drac de nou metres (sím-
bol de la sort, la longevitat i la felicitat) que
desfilava pel pas quan la senyal donava llum
verda als vianants; xanquers que repartien
pamflets, adhesius i cintes amb missatges
educatius; o actuacions lúdiques i creatives
simulant els comportaments inadequats a les
cruïlles properes a les escoles.

Crear una nova cultura de mobilitat urba-
na més sostenible, que doni prioritat a les
persones, exigeix temps i implica la necessi-
tat d’articular polítiques i sumar esforços.
«Camins a la Ciutat» és un exemple clar de
com és possible transformar la ciutat en un
espai més humà, accessible, saludable i, en
definitiva, més educador. Això és possible si
hi ha una aposta clara del govern municipal i
es compta amb la participació de la ciutada-
nia, la qual ha d’haver estat consultada i ha
de decidir en quines iniciatives s’ha de prio-
ritzar la inversió dels recursos públics per
mitjà d’eines com ara les noves tecnologies
de la informació i la comunicació. e
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T
enim un curs començat i l’alumnat una
mica cansat. Aquella il·lusió de l’inici, si
mai hi va ser, ha anat decaient. Com puc
donar un nou impuls a la classe? És el

moment d’engegar un projecte motivador i partici-
patiu. Ja fa alguns anys que a l’Institut Lluís Vives
es treballa per projectes en algunes matèries, i l’E-
ducació Visual i Plàstica n’és una. 

Aquests projectes es materialitzen en uns murals
realitzats per l’alumnat d’un curs concret, que
donen un aire nou al centre i, alhora, permeten tre-
ballar i parlar de l’art i l’entorn. 

El més nou és el de la Torre Agbar, un mural de
2,20 x 1,00 metres realitzat amb unes 2.800 càpsu-
les de cafè reciclades. Es tracta d’un edifici emble-
màtic de la Barcelona moderna, realitzat amb un
material totalment innovador, pensat per a un ús
completament diferent del que finalment ha esde-
vingut. 

Ha estat un projecte complet i un eix transversal,
que comença per la fotografia de la Torre de nit, que
ha estat dibuixada en un gran plafó de fusta. Les
càpsules arriben de les cases de l’alumnat del centre,
dels llocs de treball de familiars i coneguts, i es reci-
clen en un procés de buidatge, neteja i premsat, per
formar els petits mòduls que integraran la imatge fi-
nal, en un autèntic treball de col·laboració. 

Però el projecte va més enllà del mural, ja que un
dels arquitectes de la Torre Agbar, Fermín Vázquez,
ve a l’Institut a explicar-nos la seva experiència en
tot el procés de construcció de l’edifici, content de
tenir un públic tan jove i interessat. L’educació
també va per aquí, per connectar-nos a la realitat i
compartir l’èxit d’un projecte.

Elisabet Rossell
Professora d’Educació Visual i Plàstica

«La Columna» està oberta a la participació dels lectors i lecto-
res que vulguin fer-nos arribar les seves reflexions, pensaments,
opinions o anècdotes. L’extensió no pot superar els 2.700 ca-
ràcters (comptant els espais en blanc). Envieu els vostres escrits
a imebrevista@bcn.cat

LA COLUMNA
La Torre AGBAR a l’Institut 
Lluís Vives
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El BETT ens ha fet pensar

El gener de 2011, com cada any, el recinte London’s Olympia va obrir
les seves portes a més de 29.000 docents delerosos de veure les últi-
mes innovacions en  materials digitals educatius que ofereixen els més

de 650 exhibidors que hi participen. Ens havien parlat d’aquesta trobada com
un espai on els educadors podien experimentar els últims productes i ser-
veis tecnològics adreçats a l’educació, i allà érem nosaltres disposades a gau-
dir de l’oportunitat d’assistir al BETT (http://www.bettshow.com).

La primera impressió va ser que, realment, hi ha tot un món de recursos
multimèdia interactius per a totes les matèries i els nivells d’estudi. Per acti-
var, connectar i emocionar els estudiants, desenvolupen el seu aprenentatge
a l’escola i a casa i donen suport als docents per enriquir i vitalitzar les seves
classes. Però no hi ha dubte que la millor experiència va ser veure milers de
docents buscant les ofertes del mercat o els productes que més els conve-
nen. Saben el que volen i el que necessiten i vénen aquí a buscar-ho. També
es deixen seduir provant productes nous, com ara parets interactives o cà-
meres de vídeo per a nens i nenes de cinc anys. Les estrelles d’aquest any
eren les aplicacions en 3D i les taules tàctils.

Realment, hi trobes de tot, com ara maquinari, mobiliari, programes de con-
tinguts curriculars, programes per a continguts específics, repositoris de recursos
audiovisuals, materials de laboratori, etc. Pel que fa a programari, en vàrem
veure alguns perquè els mestres puguin generar materials propis, altres per-
què treballin els nois i noies i, finalment, els que ja ho faciliten tot per impar-
tir la classe. Molts ofereixen demos o alguns dies d’ús lliure, perquè puguis
provar i decidir si realment és el que et convé. En aquest cas, s’ha de pagar el
preu de les llicències anuals, ja sigui com a escola o com a família, perquè hi
ha continguts que es poden treballar a casa, sota la tutela dels pares.

A la fira hi ha un gran espai per a expositors, propostes de demostracions
i llocs de debat. Sempre pots tenir l’oportunitat de parlar sobre un producte
que estàs examinant o fent preguntes a un dels venedors sobre les possibi-
litats d’una oferta. Els venedors –n’hi ha de la Xina, França o Holanda– es
disputen contínuament la millor manera d’atreure’t. Això ens va permetre
conversar i aconseguir informació. Sobre si farien versions en castellà, no vam
veure que hi tinguessin cap interès; encara més: alguns ens van dir clarament
que no, que no hi havia demanda d’aquest mercat. Potser caldria pensar-
hi, perquè si el castellà no interessa, que passarà amb el català?

Mestres i professors marxaven de la fira amb recursos educatius per tre-
ballar a classe amb ritmes diferents per a cada alumne, plantejar treballs en
grup amb participants de diverses escoles o de diversos països, o explicar com
funciona el sistema circulatori amb un vídeo fet pels alumnes. 

La pregunta que ens acompanya des del viatge és: els nois i noies que re-
ben aquesta educació aviat estaran en el mateix món laboral i social que els
nostres alumnes, els estem preparant correctament? Personalment, com a
educadora i com a mare, em queden dubtes i molta preocupació.

Isabel Maestre
Directora de DUNA
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BARCELONA EDUCACIÓ

SUBSCRIPCIÓ GRATUÏTA

www.bcn.cat/educacio
SOM XARXA >>Big Drawn, la festa del dibuix

PROTAGONISTES >>Projecte «Mis parques chéveres»OBERTS AL MÓN >>Belo Horizonte

ESPAI PÚBLIC, ESPAI EDUCATIUA FONS >>Té l’espai públic una funció educativa?L’ENTREVISTA >>Joan Roca i Zaida MuixiAPUNTS >>Camí escolar, espai amic

Núm. 76 maig 2011La revista de la 
ciutat educadora

Aquestes tres guies sobre diferents
espais de Barcelona s’adrecen a
nens i nenes d’entre 8 i 12 anys,

famílies, escoles i esplais. Són un bon re-
curs per conèixer la ciutat, i el seu ús pot

ser molt divers en funció de la intencionalitat de l’adult. De ben segur
que poden fer passar molts dissabtes i diumenges amens i divertits a pe-
tits i grans.

Tant l’autora Anna Cabeza, periodista i escriptora, com la il·lustradora
Mercè Galí són dues persones que coneixen l’ofici. L’estructura de cada
llibre és la mateixa. Comencen  presentant-nos  en Pau i la Laia, i a con-
tinuació, s’inicia una petita història de dues pàgines en què aquests per-
sonatges entren en acció i ens obren pas a noves descobertes. A partir
d’aquí, ja entrem en els capítols dels continguts específics. En cada ca-
pítol: Parc del Guinardó, El Raval o el Museu de la Xocolata –per citar-
ne un de cada llibre– hi ha, primer, unes petites parts explicatives il·lus-
trades amb fotografies, i tot seguit un joc d’observació. Aquest joc, per
anar bé, ens hauria de fer visitar els indrets dels quals els llibres ens par-
len. Una altra característica és que es vinculen el passat i el present dels
diferents paratges. De vegades aquest passat és molt llunyà, i d’altres
vegades és més proper. També ens proposen fer exercicis, a tall de re-
sum o de complement, basats en retallables, receptes de cuina, visita a

botigues, etc. I al final de cada llibre hi ha un apartat amb una auto-
avaluació dels coneixements apressos i un annex sobre dades pràctiques.

Pel que fa a la guia sobre els espais verds, hi trobem els principals parcs,
però també hi ha un apartat dedicat als horts urbans i un altre al viver
de Tres Pins, llocs probablement molt menys coneguts, però, sens
dubte, de gran interès biològic i humà.

A la guia sobre històries i festes hi ha la combinació d’itineraris pels
barris del centre de la ciutat, de la muntanya Montjuïc i també sobre
el calendari de festes agrupat per estacions.

La complementarietat en la il·lustració de la fotografia i el dibuix queda
molt ben repartida i ajuda a la percepció de realitat i dóna, alhora, sen-
tit de viatge, cap a descobertes de tota mena. El traç és net, definit i
molt eloqüent. Els textos explicatius són construïts amb frases curtes i
llenguatge planer. Fàcil de llegir i de comprendre. En aquest sentit, també
cal destacar la permanent interrogació que l’autora fa al subjecte que
llegeix: l’acompanya per anar aprofundint en el coneixement, relacio-
nant els aspectes que es pressuposa que coneix, i, en definitiva, fent
un recorregut mental àgil i interessant. 

De ben segur que aquestes guies poden ajudar a observar aquesta
ciutat plena a vessar d’oportunitats de gaudir-la i fer-la nostra.

Roser Colomer
Biblioteca Artur Martorell

Els llibres que surten en aquesta secció els podeu trobar a la Biblioteca
Artur Martorell de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
www.bcn.cat/educacio/arturmartorell

Rutes per Barcelona: museus 
Rutes per Barcelona: històries i festes
Rutes per Barcelona: espais verds
Barcelona: La Galera
Ajuntament de Barcelona, 2010
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