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Sant Roc. Trieu un dia: Dilluns o dimarts o dimecres o dijous o

divendres. I escolliu matí o tarda. I ara feu una passejada per qual-

sevol plaça o carrer del barri. Segur que hi trobeu joves. Joves i

Nenes. Nens i adolescents. Joves que haurien de ser a l’escola o

a l’institut. Joves que practiquen l’absentisme escolar. Absentisme

escolar i Sant Roc. Sant Roc i absentisme escolar.



ATENEU AL CARRER

El proyecto “Ateneu al carrer” comenzó
hace un año a partir de un momento de
crisis con las administraciones. Por
tanto, surge desde una reivindicación
pero también como compromiso de
hacer presente el Ateneu Sant Roc en el
barrio. Con el fin de conocer más este
proyecto tres voluntarias van a expresar
su visión del barrio y la necesidad de
actuar ante esta realidad. 

Un hecho que nos
llama la atención
para los que veni-
mos de otros lugares
es la realidad de este
barrio donde la calle
tiene una gran impor-
tancia. Es un espacio de
encuentro entre vecinos,
de tertulia, de juego y tam-
bién de conflictos. Muchas
familias, sea porque les gusta, sea
porque necesitan moverse en espacios
abiertos, sea porque en casa hay exceso de personas, optan
por la calle como un lugar donde pasar el tiempo.

Desde distintas comisiones del plan de desarrollo comunita-
rio se ve la necesidad de aprovechar la calle como un espacio
educativo donde se podrían realizar diversas actividades que
dinamizaran el barrio.

También desde la propia reflexión de los trabajadores, cola-
boradores y voluntarios del Ateneu va surgiendo el compromi-
so de hacerse presente entre la gente del barrio. En el encuen-
tro que tuvo lugar el 12 de marzo de este año hubo aportacio-
nes de diferentes personas que apuntaban hacia un Ateneu
cada vez más abierto al barrio. Algunas ideas fueron: aumen-
tar el conocimiento de lo que se hace, realizar actividades en
la calle (talleres, juegos, etc.) así como el acercamiento a per-
sonas de otras culturas. Se trata de dar respuesta a la deman-
da creciente por parte de la gente del barrio de participar en
actividades, dada la incapacidad física del Ateneu para asumir
más gente en los locales.

Desde el mes de octubre de 2004 el Ateneu ha ido saliendo
a la calle un viernes al mes. El grupo de voluntarios ha realiza-
do pancartas que coloca en los lugares donde se realizan los
juegos con los niños. Poco a poco se va recorriendo distintos
lugares del barrio. 

En estos momentos el Ateneu quiere llevar a cabo diversas
acciones:  continuar con las reivindicaciones a nivel adminis-
trativo, conseguir más voluntarios con el fin de crear un equi-
po de personas que se hagan presente en la calle con más asi-
duidad ofertando más actividades y llegando a todos los rin-
cones del barrio. 

Como conclusión podemos decir que “Ateneu al carrer” es
un proyecto con dos vías paralelas semejante a las de un tren:
por un lado es una denuncia ante la realidad que vive el barrio
de dejadez  por parte de la administración, pero también, por
otro lado es un anuncio de que es posible la convivencia entre
personas de diferentes culturas y que entre todos podemos
cuidar y mejorar la vida en nuestro barrio. Si quieres participar
como voluntario en este proyecto o en cualquier otro del Ate-
neu no esperes más, ya sabes donde puedes poner tu granito
de compromiso.

Carlos Santaliestra

NURIA
¿Por qué crees que surge Ateneu al
carrer?
Creo que surge porque hace mucha falta
que las cosas que vivimos en el Ateneu
salgan a la calle. En el barrio hay muchos
niños que no van a la escuela, que están
en la calle. Surge también para que conoz-
can el Ateneu, lo que es, lo que hay, los
juegos; porque el barrio está muy mal,
muy sucio, para todo en conjunto.
¿Qué actividades son las que más te
gustan?
Para mi gusto las más movidas: la comba,
la pelota. Poco a poco también se podrían
ir haciendo actividades como aerobic,
baile...
¿Por dónde habría que ir avanzando?
Hay que seguir probando, son cosas que
tienes que insistir. No porque salgas todo
un curso ya está, hay que continuar para
insistir, insistir, insistir... porque cuesta
mucho conseguir los objetivos. 

MANOLI
Soy Manoli, estoy de voluntaria en el Ate-
neu y a través de estas entrevistas quere-
mos comentar las cosas que nos hacen
falta.
¿Qué reivindica Ateneu al carrer?
Reinvindica la falta de medios. También el
hecho que la Administración cada vez se
retrasa muchísimo más para podernos
conceder aquellas cosas que son necesa-
rias; no es que las pidamos porque sí, es
que son muy necesarias. El ayuntamiento
y las administraciones públicas mucho
quejarse de que hay mucha delincuencia,
y un sitio donde los niños pueden apren-
der algo y ser conscientes de lo que pasa
en nuestros barrios no nos ayuda nadie. Y
esto no viene de ahora, sino desde hace
muchísimos años porque mis hijos que tie-
nen ya más de treinta años viven aquí y ya
entonces nos negaban casi todo lo que
necesitábamos. Por tanto, esto no viene
de ahora y lo arrastra mucho la adminis-

tración. Por eso pedimos que especial-
mente a las personas que necesitan
mucho se les ayude, sobretodo a los niños
que están todo el día en la calle.

¿Crees necesario salir a la calle?
Sí, porque de otra manera vemos que no
conseguimos nada; así, al menos la gente
se está dando cuenta de la poca ayuda
que tenemos, y el poco caso que nos
hacen. Sólo hacen caso cuando nos ven
en la calle y tienen que salir en los periódi-
cos, en la televisión; entonces les molesta
mucho pero más nos molesta a nosotros
que estamos viviendo aquí cuando no nos
hacen caso. Nos dicen sí, sí, mañana sí,sí,
pero aquí nunca llegan las ayudas que
necesitamos y que son imprescindibles
para poder continuar con esta tarea que
tenemos.
A la calle tendremos que seguir saliendo
mientras no consigamos lo que es nues-
tro; no reivindicamos algo que no necesi-
tamos. Tanto dinero que se utiliza para
cosas inútiles y que falta para los barrios
necesitados, como es el caso de Sant
Roc: necesitamos gente a pie de calle,
educación en la calle. Nosotros seguire-
mos firmes en lo que nos estamos propo-
niendo.

CARME
¿Desde cuando participas en 
“Ateneu al carrer”?
Participo en “Ateneu al carrer” desde su
inicio, hace un año más o menos.
¿Cres que es positivo salir a la calle?
Es positivo salir a la calle de forma conti-
nuada primero para tener acceso a más
gente en el barrio, implicarles en activida-
des y en los problemas del barrio. También
es importante salir de forma continuada
para llegar a los niños y jóvenes, así como
a la gente mayor. Por otra parte, habría
que seguir avanzando en integrar más a la
gente recién llegada, intentando realizar
actividades donde expresen su cultura. 

ENTREVISTAS
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La limpieza en el barrio de
Sant Roc.

“Nosotros queremos que el barrio esté limpio, no
puede estar sucio. El barrio quiere estar limpio.
Hay papeleras para tirar el papel y contenedores
para tirar la bolsa de basura, da tirria que las tiren
fuera. ¡Por favor, hacer caso!
Lo que está puesto en el barrio es nuestro por-
que el barrio es como nuestra casa.
Recuerda, el barrio es nuestra casa.”

Texto de María Hernández Flores (grupo 6 COI).

A l’esplai que vaig jo.

A l’Ateneu fem activitats com esports, ludoteca
(jocs de taula), taller (els dimarts fem relaxació i
els dimecres manualitats),percussió (amb un
monitor que ve d’Hondures i que es diu Alexis),
també fem xanques amb un altre monitor que es
diu Álvaro i que ens “apren” a anar amb les xan-
ques.
A l’Ateneu Sant Roc jo m’ho passo molt bé, per-
què celebrem la castanyada, el carnestoltes, el
Nadal, les festes de maig I els aniversaris. Fem el
casal d’hivern, el casal d’estiu, les colònies.
A l’hivern fem tot allò que he posat primer. Al
casal d’estiu anem a les piscines de Montmeló,
al Tibidabo, a l’Illa Fantasia, fem la festa de l’es-
cuma i moltes coses més i a les colònies estem
10 dies.
És molt fàcil apuntar-se a l’Ateneu Sant
Roc, vinga no et desanimis, t’esperem.

Text de Iván Fernández Moreno 
(grup 6 COI).

RETRAT nens i nenes

Siempre me ha gustado escuchar histo-
rias, siento una curiosidad enorme por
conocer las causas que empujan a la
gente a hacer lo que hace (esa curiosidad
puede rozar lo malsano), la verdad es que
me gusta saber cuáles son esas causas,
esos principios del movimiento pueden
llegar a ser de lo más variopinto y a veces
una se lleva una sorpresa (sea en el senti-
do que sea).

Como soy curiosa, pero lo disimulo muy
bien, el otro día le dije a Cristina Huguet
que quería hablar con ella, no me pregun-
tó de qué quería hablar, así que no se lo
dije, pero entonces, llegó la inestimable
ayuda de mi compañera Ana y le dijo que
yo quería hablar con ella para hacerle una
entrevista, Cristina me miró reticente, pero
ya había quedado conmigo...

Cristina es la voluntaria estrella del Centro
Abierto, es una de esas personas con la
que siempre puedes contar, que se lo
digan a Ana, que en los últimos años ha
sido su apoyo más fiel (sí, sí, he dicho
años), Cristina me dice que a ella le da
igual con quien la pongan a trabajar, pero
que si puede ser con Ana pues que mejor.

Le pregunto que cómo llegó al Ateneu, me
cuenta que a través de una ONG, primero
probó suerte en un colegio en el Raval y
después la pusieron en contacto con
nosotros. Me confiesa que desde peque-
ña siente debilidad por el pueblo gitano,
así que desde que llegó al Ateneu se sien-
te contenta y en su salsa.

Seguimos hablando, su búsqueda empe-
zó con inquietudes espirituales, ahora lo
que hace se ha convertido en una necesi-
dad vital y en un compromiso firme.

De repente, se pone a hablar de los niños,
de lo que le hacen sentir, y no para de
repetir (lo hace más de diez veces) que no
lo puede explicar. Habla de la infancia
como del paraíso perdido, dice que los
niños son puros, son esencia, con ellos se
siente a gusto, un niño es lo que es y no
esconde nada, lo compara con el trato
con los adultos y dice que es muy diferen-
te. Me cuenta que cuando crecemos per-
demos esa esencia, esa pureza, o que si
no la perdemos siempre tratamos de
esconderla.

Cristina es una mujer activa, siempre tiene
algo que hacer, ocupa todo su tiempo,
confiesa que este año ha tenido que dejar
varias cosas y que ha tenido que priorizar.
En su vida la prioridad son los niños, por
las mañanas sus sobrinas y por las tardes
el grupo 3 del Centro Abierto.

Toda la gente que la conoce en el Ateneu
acaba diciendo la misma frase: ¡a esta
mujer hay que hacerle un monumento!
Como andamos escasos de espacio, ahí
va este retrato.  

Carme Moya

GRUP LAILA

(Hannah Arendt) 

En el barri de Sant Roc s’està configurant
una nova realitat social amb l’arribada de
persones nouvingudes de diferents països
d’origen com són: els països de l’est, el
Pakistà, i el Marroc. Aquest fenòmen
agreuja les situacions de desigualtats ja
existents en el barri. Especialment, en el
cas de la dona es produeix una triple dis-
criminació, primer pel fet de pertànyer a un
grup cultural diferent, en segon lloc per ser
dona, i  per últim, pel fet de ser immigant.

Fa tres anys, a la Fundació Ateneu Sant
Roc, vam iniciar el projecte Laila, que con-
sistia en impulsar un petit grup de comuni-
cació adreçat a dones nouvingudes amb
l’objectiu d’adquirir unes nocions de llen-
gua bàsiques, que els permetéssin tenir

més autonomia per moure’s en el seu nou
espai quotidià, com ara en el centre de
salut, a l’escola dels seus fills, amb la com-
pra al barri, i les gestions institucionals, etc.
A més de  facilitar l’intercanvi d’informació
i experiències, tan entre el col·lectiu de
dones immigrants com amb altres grups
de dones.

Com diu la Hannah Arendt la dona immi-
grant en aquest nou context de la societat
d’acollida se sent desorientada i insegura
en el seu nou barri. Així mateix, amb
aquest projecte volem oferir eines per a la
socialització a través de l’idioma i altres
habilitats com costura, informàtica, cuina
etc, que realitzem dos dies la setmana.
Donat que la majoria de dones són mares
amb fills es compta amb un servei de can-
gur per facilitarlos la seva participació en el
projecte.

En aquest sentit creiem que l’idioma junta-
ment amb les experiències i activitats, així
com la relació amb els monitors, la conne-
xió amb altres grups de dones, la vincula-
ció a un centre social on s’hi fan altres acti-
vitats per a nens i adults etc, són  un vehi-
cle per a poder  ser més “lliures”.

Alba Pérez, Núria Prat

“Ser dona immigrada o
refugiada significa haver perdut el
món quotidià en què una persona
troba la vida feliç de cada dia, la

familiaritat de les coses, la professió,
el sentit útil, la seguretat del

paratge conegut, les reaccions
naturals de la gent que ens envolta,

l ’expressió dels  sentiments…”
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Joan Maria Girona és psicopeda-
gog de secundària a l’Institut
Goya. Fa més de 30 anys que treballa dins
de l’aula. Ha estat director de l’Institut Bada-
lona IX i també ha estat director del Programa
de Compensatòria. Durant 13 anys va treba-
llar al barri de “La Mina”.
FRACÀS ESCOLAR. M’agrada més parlar
d’èxit escolar que de fracàs escolar. Preferei-
xo veure la quantitat d’alumnes que aconse-
gueixen acabar l’ensenyament obligatori per-
què tot i el que es pensa, després de la refor-
ma de la LOGSE, ha augmentat la gent que
acaba la secundària i també ha augmentat la
gent que fa cicles post obligatoris. Quan par-
lem de fracàs escolar parlem en negatiu i
només parlem de notes i qualificacions sense
contextualitzar res. I cal veure el context del
país. I en el nostre país, la generació anterior
a la que ara es troba a les aules tenia un índex
d’alfabetització molt baix. No ens podem
comparar amb d’altres països europeus
sense contextualitzar i sense saber d’on
venim.
També cal veure la relació entre la situació
econòmico·social i el rendiment escolar. Els
estudis assenyalen que a millor situació
econòmica hi ha un millor rendiment escolar.
També hem de veure la relació entre el temps
que li dedica la família amb els estudis del noi
perquè a més temps dedicat, més rendiment
acadèmic. I encara un altre element i és que
el fracàs escolar també té relació directa amb
la segregació entre l’escola pública i privada.
No hem d’oblidar que l’escola pública ha de
donar resposta als alumnes més conflictius.
ABSENTISME ESCOLAR. Actualment
l’absentisme escolar es dóna majoritàriament
per circumstàncies familiars o socials. Per
rebuig a l’escola, l’absentisme és minoritari. 
Majoritàriament trobem que la família, per difi-
cultats socials o per cultura, no està d’acord

amb la visió que es dóna des de la nostra
escola i es produeix l’absentisme. Podríem
posar l’exemple de la cultura gitana. ¿Per què
hi ha absentisme? Pel gitano, l’escola és el
món paio i hi ha certa por a què els gitanos es
transformin en paios i perdin el seus valors. 
L’absentisme escolar és un problema de
barris amb risc de marginació. 
PROFESSOR O EDUCADOR. A mi m’a-
grada parlar de les dues coses alhora. Tot bon
professor educa ensenyant. La tasca del
mestre és ensenyar contingut, però no es pot
oblidar quina actitud té el professor mentre
ensenya. Quan el professor actua a classe
està relacionant-se d’una manera concreta
amb els alumnes... i, per tant, els està edu-
cant d’una determinada manera. Vulgui, o no
vulgui. 
INTEGRACIÓ. Des del meu punt de vista,
integració és una paraula perillosa perquè té
molts punts de vista i és ambigua. Hi ha gent
que confon integració i assimilació. Jo crec
que integració és l’objectiu i per això tots els
alumnes, en acabar l’ensenyament obligatori,
han de tenir les mateixes eines per viure en
societat. No vol dir que hagin de compartir
idees, però tots han de tenir les mateixes pos-
sibilitats: Si donem les eines, estarem inte-
grant.
COMPORTAMENT DE L’ALUMNAT. El
conflicte no és sempre culpa de l’alumne. De
vegades les normes dels Centres estan mal
fetes i, de vegades, els professors també pro-
voquem el conflicte. Cal que el professorat
busqui maneres de relacionar-se afectuosa-
ment amb l’alumne. No vol dir que s’hagi  d’a-
nar com si el professor fos un col·lega. El pro-
fessor ha de mantenir el seu paper, però ha
d’intentar buscar l’empatia amb l’alumne. Si
un alumne no entén les equacions de segon
grau el professor li explicarà tretze o vint
vegades si cal; però si el problema és de

comportament no hi ha segona explicació...
de seguida se l’expulsa. El professor ha de
recordar que està tractant amb adolescents...
adolescents!

Claudi Fuster és professor de
l’Institut Miquel Tarradell de Bar-
celona al barri del Raval. Premi
Catalunya Educació 2005. Autor del llibre “La
volta a l’escola en vuitanta móns” (Rosa Sen-
sat). De moment, té 28 anys de professió i
durant 12 anys ha estat director de dues
escoles de primària. Eren els primers anys de
la democràcia i ho recorda amb una especial
activitat. És mestre i llicenciat en Història.
FRACÀS ESCOLAR. És un dels riscos de
la universalització de l’educació. La gent que
fracassa és perquè no s’adapta al sistema
escolar. I moltes vegades aquest fracàs no es
produeix per la franja baixa de la capacitat
intel·lectual de l’alumne i sí que hi ha fracàs
per la franja alta de la capacitat. És a dir, que
no fracassa la gent que no té capacitat. Més
aviat és un problema de capacitat d’adapta-
ció.
ABSENTISME ESCOLAR. Voldria repetir
un tòpic: Tenim una escola del segle XIX, amb
professors del segle XX per un món en el
segle XXI. Tant fracàs com absentisme són
dos conceptes que es retroalimenten. Qui no
funciona no hi va i com menys hi vas, més difi-
cultats tens per funcionar. L’absentisme al
Raval està eradicat i s’ha aconseguit a través
d’un control ferri i d’un treball en col·laboració
amb els serveis socials i la xarxa d’entitats del
barri. I és que tant per prevenir el fracàs com
l’absentisme s’ha de treballar en xarxa. A
més, les capes de població amb un estatuts
més baix encara veuen l’educació com una
manera per poder millorar i això ens ha ajudat,
i molt.

AQUEST ARTICLE ÉS UN INTENT D’APROPAMENT A CONCEPTES
ESCOLARS I EDUCATIUS AMB QUE, SOTA CADA PUNT DE VISTA,
ES DEFINEIXEN DE FORMA DIFERENT.

DIVERSES PERSONES DEL MÓN DE L’ENSENYAMENT, AMB EXPE-
RIÈNCIA TEÒRICA I PRÀCTICA, ELS DEFINEIXEN.

UN AJUT TAMBÉ PER DEFINIR QUÈ FEM O QUÈ INTENTEM FER.
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ENSENYAMENT?

PROFESSOR O EDUCADOR. Jo sóc pro-
fessor, però qualsevol tracte humà sempre és
educatiu. Primer: Perquè sempre aprenem de
tothom i segon: en un moment on els pares
renuncien a bona part de les seves responsa-
bilitats, algú ha d’educar. Aquesta feina hem
de fer-la nosaltres.
INTEGRACIÓ. (Taxatiu) Per descomptat. A
la classe, com a la vida, ha d’haver de tot:
Nois, noies, simpàtics, llestos, tímids... La
integració suma més que resta i posaré un
exemple: vam anar a veure una exposició
sobre l’Afganistan i la nostra escola, que recull
gent de tot el món, va ser una de les poques
escoles on es van poder entendre tots els tex-
tos que hi havia. I és que aquella visita feta
amb un alumne musulmà va ser molt més
enriquidora que si la visita s’hagués fet amb
una classe que només s’hagués portat bé. 
COMPORTAMENT. No tinc queixa dels
meus alumnes. No fan res que no facin els
altres joves. Fan el mateix que jo feia quan era
alumne. 
Aquest és un altre risc de l’obligatorietat de
l’educació. Penso que se n’està fent un gra
massa. No, un gra no; dos grans masses.
Amb els nostres alumnes no tenim disturbis
importants. Jo diria que en els barris més difí-
cils és on et sents més còmode. Els alumnes
et respecten i t’estimen en general.

Marta Mata va formar part de la
primera promoció de l’especiali-
tat de Pedagogia de la Universi-
tat de Barcelona i sempre ha estat lliga-
da als grups de renovació pedagògia. L’any
1965 amb mestres de diverses escoles va ini-
ciar de manera clandestina l’Escola de Mes-
tres Rosa Sensat. L’any 1977 va ser escollida
diputada nacional del PSC per Barcelona.
Després també ha estat senadora, regidora a
l’’Ajuntament de Barcelona i ara és presidenta
del Consell Escolar de l’Estat, el màxim òrgan
consultiu en matèria d’educació
FRACÀS ESCOLAR. És un concepte que
comença designant el fracàs d’alguns alum-
nes i acaba generalitzant-se i designant el
fracàs de l’escola. Aquest és un concepte
antic. Un concepte que es podia aplicar quan
l’escola era la font principal de coneixement
dels joves i ara encara s’aplica perquè la con-
cepció de l’escola de l’any 2000 és gairebé la
mateixa que la de l’any 1900 i això no pot ser.
Ara els alumnes tenen moltes fonts d’informa-
ció.
El fracàs escolar es produeix perquè no
sabem com són aquests nens i nenes. Però el

més important de tot és el treball que s’està
fent amb ells. El fracàs escolar és només una
cantarella. Hi ha molt més èxit escolar que no
pas fracàs escolar.
ABSENTISME ESCOLAR. Hi ha un
absentisme que és el de no anar a l’escola.
Aquest és un absentisme molt greu. Però
encara hi ha un altre absentisme pitjor que és
quan l’alumne assisteix a l’aula però està
absent. No hem de referir-nos a absentisme
només per referir-nos als alumnes que no
assisteixen a classe.
PROFESSOR O EDUCADOR. El nom tra-
dicional és mestre i mestre és el que educa
fent que el nano sàpiga a aprendre. I això està
dit des de fa més de 100 anys. L’educació
pedagògica ja feia això fa 100 anys: Educar
fent que els nois tinguin ganes d’aprendre i,
per tant, aprenguin.
INTEGRACIÓ. El bon mestre sap que tots
els alumnes sempre són diferents i sempre ho
han estat. Quan jo anava a escola, als anys
30, hi havia nanos de la mateixa població que
la meva i totalment diferents a mi i els mestres
tenien feina. Molta feina. Hem de tractar la
integració nen a nen i així trobar l’alegria de la
integració. Aquesta fórmula ja valia abans i
continua tenint vigència... Avui en dia el mes-
tre és la persona que per integrar ha de tre-
ballar també fora de l’escola que a dins...
però per aquest motiu és un mestre profes-
sional.
COMPORTAMENT. A l’Institut Escola on jo
feia el batxillerat no hi va haver cap problema
de comportament. Sembla mentida que per
desconeixement o per falta d’imaginació no
es faci res per tenir una escola en pau. Actual-
ment hi ha moltes ganes d’utilitzar el compor-
tament escolar de l’alumnat per anar contra
els partits polítics. Vivim un moment on s’està
dient que tothom ha de participar en l’educa-
ció i que aquesta educació ha de ser clau pel
futur i pel present. Parlar de fracàs escolar,
absentisme o comportament és voler anar
cap un model d’escola antic i no podem obli-
dar que som al segle vint-i-un.

M. Dolors Sabater, pedagoga,
assessora de llengua i cohesió
social i referent dels plans educa-
tius d’entorn de Badalona
FRACÀS ESCOLAR. Contraposat a l’èxit,

ambdós són termes relatius que fan referència a

una fita i es mesuren per la consecució o no

d’aquest objectiu. Cal avaluar-ne les causes i

modificar aspectes. Ja sigui a nivell personal,

social, o institucional la mesura del fracàs és

diametral i una lectura de fracàs des d’una  òpti-

ca institucional  pot ser viscuda com a èxit per els

protagonistes, o a l’inrevés. El terme fracàs com

un terme absolut no s’ha d’aplicar mai en la val-

oració de les persones.

ABSENTISME ESCOLAR. Es un símptoma

de quelcom que no funciona. Des de la institució

es un concepte clarament definit però no des de

la persona, família o grup social que el practica:

cal analitzar-lo pluralment i cercar la diversitat de

causes tan personals com institucionals que el

provoquen. Més que mesures amb solucions

puntuals calen intervencions que generin canvis

profunds a ambdues bandes: usuaris i institu-

cions.

PROFESOR O EDUCADOR. Integrats tots

dos. La formació de les persones (sobretot en els

joves) ha de ser integral. En l’actual societat de la

informació no te cap sentit fer una transmissió de

coneixements sense un treball en valors, hàbits i

competències, ni a l’inrevés.

COMPORTAMENT. Es una resposta a un

situació concreta. Es dogmatitza massa i es sim-

plifica amb grans etiquetes de bon o mal com-

portament. S’ha d’analitzar cada comportament

en la seva situació, el moment, el context. Sovint

al simplificar s’estigmatitza i s’empresona a la

persona amb les expectatives que es tenen

sobre el seu comportament.

INTEGRACIÓ. En diguem integració o

inclusió, parlem de  pertànyer a un tot comú que

inclou totes les parts, que les té en compte i

modifica estructures per fer-ho: parlem del con-

trari d’exclusió o discriminació.

Els indicatius per la integració són el grau de llib-

ertat d’acció i la igualtat d’oportunitats, el senti-

ment de pertinença i la possibilitat de partici-

pació. La cohesió, la barreja, sentir realment que

formes part d’un grup, d’una societat, d’un país.

Hi ha moltes dimensions d’integració, des de la

més personal a la més institucional, passant per

diferents nivells de grup social; et pots sentir per-

fectament integrat en un petit grup però que el

grup com a tal no estigui integrat en un dimensió

més oberta i plural, de barri o ciutat. O al contrari:

escolarment, la inclusió dels alumnes nouvinguts

està totalment contemplada des d’un punt de

vista institucional, però això no assegura que el

nouvingut estigui plenament integrat en el grup

d’alumnes de la seva classe.

Cal una bona vinculació i identificació en un

àmbit social proper per poder sentir-se vinculat a

un grup més ampli (barri-ciutat- país) però  si la

identificació queda tancada i és excloent no

deixa de ser una micro societat guettitzada, i això

no és integració. 

Sandra Novillo, Jordi Cortinas i David Picó
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PLA INTEGRAL DEL POBLE GITANO

LA GENERALITAT DESTINA DOS
MILIONS I MIG D’EUROS PER LA
COMUNITAT GITANA. ¿QUÈ ÉS EL
NOU PLA INTEGRAL DEL POBLE
GITANO?

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla inte-
gral del poble gitano 2005-2008. La Generalitat vol
que aquest Pla integral sigui una eina per combatre
les mancances educatives, laborals i econòmiques
de la comunitat gitana, que viu a Catalunya des de
fa segles. Ho aconseguirà? 

La mateixa Generalitat assenyala que els princi-
pals objectius del Pla són “marcar les polítiques d’e-
ducació transversals i integrals a favor del col·lectiu
a Catalunya; la seva plena equiparació sociocultural
i econòmica amb la societat de la qual en formen
part, i la difusió a la resta de la població de la cultu-
ra gitana com a part integrant de la cultura catala-
na”. En conversa amb Ramon Vílchez, cap de la
secció de programació i difusió dins de la Unitat del
Poble Gitano del Departament de Benestar i Família
de la Generalitat de Catalunya ens remarca que el
Pla Integral va de debó i per demostrar-ho ens diu
que “el pla està consensuat amb totes les entitats
gitanes i totes l’han acceptat. Nosaltres defensem la
cultura gitana i intentem normalitzar-la i no adaptar-
la”. I remarca aquesta idea de normalitzar i no adap-
tar: “Normalitzar a nivell de servei o de treball o d’e-
ducació. El mateix pla vol el reconeixement de la
cultura gitana a Catalunya”. 

Em quedo amb aquesta frase: “El reconeixement
de la cultura gitana a Catalunya”. I és que aquesta
paraula reconeixement... I penso que abans del
reconeixement s’ha de conèixer aquesta cultura
gitana. I no sé si la gent coneix la cultura gitana. Més
aviat penso que la gent associa gitanos i margina-
ció... El senyor Vílchez em comenta que “és veritat
que sovint es produeix aquesta associació entre cul-
tura gitana i marginació. Però hem de treballar per
trencar-la. Hem d’intentar adaptar i trencar aquests
esterotips”. Li pregunto si el Pla Integral que ha
aprovat la Generalitat preveu com trencar aquesta
associació i respon ràpidament: “La cultura gitana

no és la marginació. La cultura gitana no és l’atra-
cament ni el robatori. És per això que la cultura
majoritària ha d’acceptar que ha de conviure amb la
cultura gitana. I han de ser els propis gitanos els que
han de defensar i lluitar per la seva cultura. I si ells la
van perdent ells mateixos hauran de replantejar-
s’ho. Ells hauran de lluitar: Ells hauran de defensar la
seva cultura”.

És per això que en el propi Pla Integral del poble
gitano preveu la participació del Consell Assessor
del poble gitano perquè sigui la pròpia comunitat
gitana qui planteixi els seus interessos i opinions. La
nota de premsa de la Generalitat diu que: “La seva
aportació serà molt important per implementar el Pla
i els seus òrgans de coordinació i gestió”.

DONES, ESTRANGERS I D’ALTRES
Fins ara hem parlat de les intencions genèriques

del Pla i de com es vol aconseguir trencar l’estereo-
tip que associa la cultura gitana amb la marginació.
Però el Pla Integral també vol remarcar i posar l’ac-
cent en les dones. És per això que el Pla inclou “la
perspectiva de gènere per donar resposta a les
necessitat específiques de les dones gitanes”. I el
senyor Vílchez, de la Generalitat de Catalunya, ho
subratlla: “La dona té una presència transversal en
el pla: feina, casa, habitatge, educació... “.

Però a més el nou Pla també preveu actuacions
específiques per a les persones nouvingudes. 

No podem negar que el Pla de la Generalitat trac-
ta molts dels aspectes que més preocupen a la
comunitat. També és cert que el Pla encara és un

Pla per estrenar. I és que es va aprovar el 22 de
novembre del 2005... i que encara no sabem en què
es materialitzarà. 

Tenim ganes que passi el temps per veure què
passa, com es concreten les intencions, com les
paraules prenen forma i com la frase “la plena equi-
paració sociocultural i econòmica amb la societat de
la qual en formen part” o aquesta altra: “la difusió a
la resta de la població de la cultura gitana com a
part integrant de la cultura catalana”... deixen de ser
propòsits per ser realitat. Passarà? Serà possible?

DINERS
La nota que ha elaborat la Generalitat de Catalun-

ya assenyala que “per desenvolupar les diferents
polítiques previstes en el Pla, la Generalitat hi desti-
narà l’any 2005 la quantitat de 2.475.137,28 euros”.

Volem parar especial atenció a la dotació econò-
mica d’aquest Pla perquè sense dotació econòmica
les paraules serien per sempre més paraules. Per
concretar les paraules calen diners, ens agradi o no.
Sense diners només hi ha intencions. Amb diners és
més possible canviar les coses i materialitzar les
intencions, els objectius, les voluntats.

El senyor Vílchez ens destaca aquesta dotació
econòmica i ens la compara amb els diners que
dóna l’Estat. “L’Estat dóna tres milions d’euros i
Catalunya rep el 17 per cent d’aquests diners (una
mica més de mig milió d’Euros). Ara la Generalitat
elabora el Pla i hi destina uns dos milions i mig d’eu-
ros. Així es demostra que no és només un Pla de
bones intencions. Quan un pla té una partida pres-
supostària... no es pot quedar en un calaix. Els pro-
jectes d’acció positiva hauran de tenir sortida”.

Tenim un nou acord de govern: S’ha aprovat el
Pla integral del poble gitano. Ara esperem que el
senyor Vílchez tingui raó i que el pla no es quedi als
calaixos o als fitxers dels ordinadors. Esperem,
volem, desitgem... 

TALLER DE FANG

LA CONSCIÈNCIA 
DE TENIR MANS

(Per Imma Fernàndez Salaberri, 
psicopedagoga de l’IES Barres i Ones)

Fa dos cursos, concretament el gener del 2003,
vam engegar una petita odissea.

A l’institut Barres i Ones teníem un grup d’alum-
nes de quart d’ESO desmotivats, amb baixa auto-
estima i, quina novetat!, dificultats per aprovar les
assignatures.

Els volíem oferir alguna cosa diferent als llibres que
tant odiaven, doncs sempre havien servit per assen-
yalar el seu fracàs.

El professor Emili Ferrando, un gran MESTRE en
majúscules, ja havia fet amb ells una petita activitat
de ceràmica que va ser tot un èxit, solament havia
que escoltar els comentaris entusiasmats dels alum-
nes pels passadissos.

A l’institut no tenim ni espai apropiat, ni forn per
coure el fang, però l’Emili em va posar en contacte
amb el Josep, altre gran MESTRE en majúscules, que
ens va obrir les portes de l’Ateneu, i ens va oferir, de
forma totalment desinteressada, anar a treballar allà
al segon trimestre, tot posant al nostre abast la seva

experiència, els seus coneixements i el taller de cerà-
mica, amb tots els estris i materials necessaris.

I des de llavors repetim cada any, amb la por que
el Josep es cansi, o que tanquin l’Ateneu, perquè
l’Administració, cega i sorda, no està gaire interes-
sada en aquests tipus de projectes, fins que l’e-
vidència la forci a imposar-los, i aleshores ja no fun-
cionaran perquè seran una obligació institucional.

No tinc paraules suficients per agrair, tant al Josep
com a l’Ateneu, el seu recolzament i la seva
col·laboració.

La ceràmica és una de les activitats humanes més
antigues, possiblement va existir abans que el riure
o la parla. Els nostres avantpassats primer van utilit-
zar ossos d’animals com a recipient, però de segui-
da van començar a imitar la naturalesa modelant el
fang i desenvolupant la creativitat, la qual cosa dig-
nifica l’home, doncs  l’ésser humà es distingeix pre-
cisament de la resta d’espècies en la seva capacitat
de crear, produir, engendrar o fabricar.

Que del fang es pugui fer qualsevol objecte és
com un petit miracle. 

De com les mans juguen en el fang, en una dansa
de reconeixement mutu, d’estimació i respecte. Això
és el que es comunica el Josep i és el que aprenen
els alumnes.

La valoració del taller de ceràmica és molt positi-
va. Els alumnes que en general  tenen moltes man-
cances dintre del context acadèmic de llibres, llapis
i paper, descobreixen un món educatiu diferent que
els ensenya a elaborar un projecte i portar-ho a
terme, amb l’ajut de les seves habilitats creatives i
manuals. Progressivament s’adonen que són
capaços de realitzar una feina ben feta i que tenen
força habilitat per fer-ho. La seva confiança i segure-
tat creix. De fet, pràcticament  tots els alumnes que
han participat a l’experiència han aprovat, tant el
taller com 4t d’ESO.

Per cert si es vol consultar el pla:
http://www10.gencat.net/gencat/binaris/

09_poble_tcm32-26523.pdf 



COM VEURE LA TV? 
Material didàctic per a infants i joves

¿Quantes vegades hem escoltat la frase “la
televisió en té la culpa” o aquesta altra “la
culpa és de la tele” o encara una tercera ver-
sió “és per culpa de la tele”. Una frase que
serveix per justificar moltes i moltes coses: el
fracàs escolar, la pèrdua de valors dels joves,
l’augment de la violència... i un llarg i llarg
etcètera, etcètera.

Doncs bé, el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (sí, existeix un òrgan que té aquest
nom i que vetlla pels interessos dels espec-
tadors) ha elaborat pels centres educatius
quatre llibres que amb el títol: “Com veure la
televisió? Material didàctic per a infants i
joves” intenten explicar perquè passen les
coses a la televisió. Cada llibre se centra en
un gènere televisiu: relats de ficció, informa-
tius, publicitat i altres formats i proposa acti-
vitats per saber mirar la caixa tonta.
En la introducció s’hi pot llegir: “Una escola
que no ensenya a veure la televisió és una
escola que no educa”, “mirar la televisió és
una activitat específica, diferenciada d’altres
activitats per a les quals prepara l’escola”,
“se m’ha de permetre recórrer a un tòpic: l’o-
bra Com veure la TV?, omple un buit en l’àm-
bit de l’audiovisual didàctic”.

Per ensenyar a veure els relats de ficció es
proposen activitats amb pel·lícules i sèries
com Matrix, A dos metros bajo tierra, El
sexto sentido, Les tres bessones, Siete
vidas, El cor de la ciutat o Shrek. Shrek s’u-
tilitza per explicar el concepte d’animació en
3D i establir les diferències respecte a l’ani-
mació tradicional i valorar el to paròdic dels
mites tradicionals. 

Dins del llibre Per ensenyar a veure els infor-
matius s’expliquen conceptes com el criteri
informatiu, els mitjans com a font de poder
real, de qui mana als mitjans informatius o de

manipulació informativa. I la sèrie es comple-
ta amb Com veure la publicitat i un sugge-
rent: Altres formats.

Abans d’acabar destacar un parell d’idees
més que es poden llegir en el prefaci dels lli-
bres: “Atès que no podem evitar que els
infants i el joves rebin una allau de missatges
de tot tipus a través de la televisió, és con-
venient que tinguin la capacitat per discrimi-
nar el que són realment valors de conductes
i el que són merament tècniques publicità-
ries”, “El repte d’aprendre a mirar la televisió
és tasca de tots, especialment del personal
educador i dels pares i mares”.

Els llibres inclouen uns DVD’s amb tot de
material audiovisual i activitats per primària
i per secundària. Per cert, els llibres són a
l’Ateneu.

LA FORMIGA, PAS A PAS

Primer posar un
peu a terra, assegurar-se que és terra ferma i després fer un altre
petit impuls per poder continuar endavant. I així avançar en el nos-
tre dia a dia. Però si ja nosaltres necessitem gent que ens ensenyi,
que ens orienti... per les persones que intenten fer-se un lloc en la
societat, que viuen al llindar de l’exclusió o exclosos completament,
trobar algú que els ajudi a caminar.

Aquest és l’objectiu de l’associació de La Formiga: afavorir un
desenvolupament més humanitzat i equilibrat mitjançant l’accés de
tots al coneixement, a la cultura i als recursos. La Formiga també
vol sensibilitzar la població dels beneficis de l’intercanvi cultural i la
realitat dels països del sud. L’associació treballa en el camp de la
formació bàsica i la seva idea és donar claus perquè els col·lectius
puguin obrir les portes. Són les claus fonamentals: La del llenguat-
ge, la de la feina, la de la maternitat, la de la integració... Una passa
endavant.

Un dels eixos de treball amb aquests col·lectius, potser el fona-
mental, és el del llenguatge. Per això, La Formiga ha creat una esco-
la de llengua per immigrants. Hi ha tres nivells de castellà i dos de
català i, a més, compten amb tres grups d’iniciació al castellà per a
persones xineses i amb una escola de llengua específica per a joves

i menors immigrants. Des de l’any
passat aquesta Escola rep adolescents que compleixen mesures

penals alternatives. Una altra passa.

L’entitat treballa amb el col·lectiu xinès. Un col·lectiu que tendeix a
aïllar-se en la seva pròpia comunitat i té més dificultats d’integració.
La llengua és una manera de trencar barreres. La Formiga també
atén al col·lectiu romanès. Amb les noies gitanes romaneses han
posat en marxa un projecte d’escola de mares adolescents perquè
vagin al ginecòleg, perquè portin els nens al pediatra i perquè cone-
guin mètodes anticonceptius que, senzillament, no saben que exis-
teixen i és que aquestes noies·mares es casen als dotze o tretze
anys i es queden embarassades cap els 16 anys. Sense angoixes.
Així fan una altra passa. Amb la comunitat romanesa també han ini-
ciat la formació de líders naturals en el coneixement de l’entorn,
drets i deures, com a interlocutors... més passes endavant.

A l’associació hi treballen una cinquantena de persones des del
gener del 2000. Cinc anys fent una feina d’aquelles de picar pedra,
una feina gairebé invisible que intenta transformar la societat. Fer
passes endavant.

La formiga de dilluns a divendres. Els matins de 10 a 14 h i les tar-
des de 16 a 20 h. Al Centre Cívic Pati Llimona. 2ª Planta. c/ Rego-
mir, 3. 08003 Barcelona. Telèfon: 93 268 47 00 / 661 91 32 32.
Qualsevol dubte info@laformiga.org.

Jordi Cortinas

CULTURA?

SOLIDARITAT

Jordi Cortinas
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C/Cáceres 34-36, 08918 BADALONA i/o truqueu al 93 399 39 51 si voleu 
consultar el projecte o participar-hi directament.
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Abans de, fins i tot, saber amb
qui parla Casaldàliga mostra la
seva cara més amable: de què es
tracta? en què us puc ajudar? Vol
saber, primer, qui som, on treba-
llem, com és el barri. Després
d’una breu repassada a la histò-
ria social del barri i a les xifres
que engloven la realitat actual,
Pere Casaldàliga troba, de segui-
da, la “contractura” de Sant Roc
i, de fet, de tot el sistema...

P.C Adaptació, no adaptació, acolli-
ment, no acolliment, és un proble-
ma molt clar i costós.
En el fons no és més que el proble-
ma que ens suposa el reconeixe-
ment o no de la dignitat igual huma-
na de totes les persones però,
simultàniament, hem d’insistir en la
diversitat i L’ALTERITAT. La diferèn-
cia no és un fet accidental, no ho
és. És substancial. Pots ser d’un
país, una tribu, clan o barri, això ens
fa diferents d’una manera que ens
defineix com a persona, i, en aquest
sentit ens iguala, és la IGUALTAT
comuna, accepetar això ens fa
acceptar l’ALTERITAT. Això, aplicat
a tots els terrenys, A TOTS, evita
situacions tan tremendament injus-
tes.

IGUALTAT, ALTERITAT, IGUAL-
TAT COMUNA... són conceptes
difícils per un barri que, d’alguna
manera, encara no és acollit,
dignificat, per la ciutat que l’en-
volta
P.C Cal recordar amb ull autocrític
que la història ha sigut sobre aquest
particular trista i tràgica. Portem una
herència de discriminació traduït en
el fenomen absurd de parlar de pri-

mer, segon, tercer i quart món. Què
vol dir això? No és més que el con-
reu d’uns prejudicis que s’expres-
sen a diari i que es repeteixen cícli-
cament. Això genera subbarris, no
són barris, és, en definitiva, una
gran NEGACIÓ i sobre la negació és
difícil, però no impossible, construir.
El pitjor és que és una NEGACIÓ
reconeguda. 
Per exemple, l’ ONU reconeix els
milions d’immigrants no assimilats
que estremidorament intenten viure
dignament en un entorn que no els
reconeix, manifesta que sis milions
de criatures més petites de 5 anys
moren de fam i, en canvi, fa un pro-
grama amb objectius per mil·leni...
respon a un problema real i tangible
amb retòrica. Cal demanar-se si és
la retòrica o l’ètica la que resol pro-
blemes... Jo crec més en els propò-
sits diaris, moren massa criatures
en un mil·leni.

La retòrica institucional no sem-
pre silencia els problemes, a
França no els ha funcionat
P.C El que ha passat a França és
una VAGA DE CONTEXT, no vull
justificar el gest d’aquests xicots
francesos,  però és que (s’ho pensa
i fa com un “tch” de decpeció) no ha
sigut reconeguts en aquella igual
dignitat de què parlàvem al
començament. Són francesos, però
no es diu, és com si no ho fossin,
torna a ser una negació, velada,
però una negació tremendament
dura de la seva dignitat individual. Al
final sempre és el mateix, històrica-
ment és el mateix. Sobre la negació
és difícil construir, és més fàcil que
generi revolta, una resposta com-
prensible davant la injustícia.

Què ens queda si, oficialment,
no hi ha respostes?
P.C CONTACTE. És l’eina. Un con-
tacte humil, senzill, comprensiu,
sense immediatismes, sense pres-
ses.
És un camí llarg, personal, de
cadascú de nosaltres i, sí, també de
les institucions. TOTES, tothom
juga un paper imprescindible.
Cadascú de nosaltres, persones
apassionades, pot suplir els altres
graons. La comprensió, la solidaritat
es contagia de forma increïble, len-
tament, a totes les persones i...
finalment també a les institucions,
perquè després de tot les institu-
cions estan fetes per persones
sociopoliticaeconòmicaeticareligio-
saculturals.

No és retòrica però sona a uto-
pia. El sistema no té lloc per a la
utopia
P.C Mentre el capitalisme neolliberal
sigui el sistema del món, aquesta
marginació i discriminació roman-
dran perquè formen part del siste-
ma: és el preu que cal pagar. Per tal
que una tercera part de la població
visqui una economia favorable, cal
que les dues terceres parts siguin
pobres i visquin en la misèria, fora o
dins de les ciutats, és igual. Si no
formes part d’aquest terç de la
població, en quedes fora.
S’ha de canviar el sistema per
poder canviar el tracte i s’ha de fer
simultàniament. La transformació
econòmica sense la transformació
cultural és impossible. I per fer-ho
només crec en el treball diari. Això
farà que fins i tot els estats canviïn.
Si les persones, individualment,
rebutgem les persones... no hi ha

res a fer... si les persones, indivi-
dualment, acceptem les persones..
aleshores tot és qüestió de temps,
de temps i de treball diari. El fet que
n’estiguem parlant ara és un fet
gegantí. És una manera de no pres-
cindir del porblema. El tenim a casa,
al carrer, al metro, a l’autobús i dins
l’església, el tenim cada dia a taula,
el tenim a la consciència... l’hem de
mirar als ulls.

- Es fa el silenci.
Per un moment, tots dos, ens
estem mirant als ulls-

GRÀCIES 
P.C Una abraçada. Molta espe-
rança, continuem treballant; jo aquí,
vosaltres, allà. Una gran abraçada.

Etern català candidat al premi
nobèl de la pau, Pere Casaldàli-
ga va néixer a Balsareny el 16 de
febrer de 1928. Durant els seus
estudis al Seminari de Vic pas-
sava tanta gana que sempre
demanava menjar a les seves
cartes a la família. Als 24 anys va
ordenar-se sacerdot als 24 anys
i als 40 se’n va anar cap al Brasil
d’on, de moment i malgrat tot,
no pensa tornar.

Sandra Novillo
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Pobres, lo que se dice pobres, son los que

no tienen tiempo para perder el tiempo.

...

Pobres, lo que se dice pobres, son los que

tienen piernas que se han olvidado de cami-

nar, como las alas de las gallinas se han olvi-

dado de volar.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que

comen basura y pagan por ella como si fuese

comida.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que

tienen el derecho de respirar mierda, como si

fuera aire, sin pagar nada por ella.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que

no tienen más libertad que la libertad de ele-

gir entre uno y otro canal de televisión.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que

viven dramas pasionales con las máquinas.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que

son siempre muchos y están siempre solos.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que

no saben que son pobres.

Eduardo Galeano

Pobrezas humanas


