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Sumari Editorial
Aparentment, mai abans d’ara la humanitat havia estat posseïdora 
de tants coneixements. Es considera –també suposadament, és clar–  
que l’avantguarda dels nostres temps és la comunicació. Gràcies a la 
ciència i a les anomenades noves tecnologies, hom pot creure que 
gairebé tot és a l’abast de tothom. No obstant això, representa que va 
creixent la consciència dels riscs i les amenaces que recauen tant sobre 
la natura com en el teixit de les relacions humanes.
En els darrers anys, s’empren sovint mots com sinergia, consens, 
assertivitat... que, coexisteixen amb els coneguts conceptes de 
“violència domèstica” i “confrontació social”.
Davant de la responsabilitat que el fet de viure implica, es pot fer 
evident la correspondència amb evasió i delegació. Podria ser que el 
desfasament més acusat provingués del desequilibri que es provoca 
entre el discurs teòric i les accions que configuren el nostre fer de 
cada dia. Aquesta possibilitat es pot comprovar analitzant diferents 
exemples. Observem molts dels polítics, sobretot quan superen l’etapa 
de l’oposició; una bona part dels funcionaris, especialment quan 
tenen la poltrona guanyada; alguns dels responsables dels mitjans de 
comunicació o de la justícia, quan fan ostentació de poder; per dir-ne 
uns quants.
Des de la palestra que l’Ateneu ens ofereix volem apostar per un 
canvi de paradigma, en clau d’interacció positiva, operant amb aquell 
intercanvi actiu que permet el potencial humà i de saviesa que, com a 
persones en creixement, ens ha estat conferit. 
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En el món mediàtic en què estem immersos resulta 
bastant fàcil crear la imatge del personatge que els 
joves i els no tan joves han d’intentar emular. Passa 
molts cops que el que es conta d’un/a polític/a, 
esportista, artista, va bastant més enllà de l’àmbit 
professional i les pinzellades sobre la seva vida 
privada acaben sent més nombroses que les del seu 
treball. Tanmateix, el que realment crida l’atenció 
és el caràcter sublim que tenen molts d’aquests 
missatges que ens arriben, d’altra banda, embolicats 
amb elements força atractius als quals ràpidament 
ens enganxem sense cap tipus de dificultat, o 
inconvenient, però amb un comú denominador 
incontestable i determinant: la figura del triomfador 
és la que es vol transmetre per sobre de qualsevol 
altra característica, propietat o valor. 

Fins aquí hom pot dir que sempre ha estat així i que 
ara no es fa res més que allò que sempre s’ha fet, 
presentar com a exemple a imitar aquelles persones 
que en l’àmbit de la seva disciplina han arribat fins 
dalt de tot. En l’actualitat hi ha, però, una diferència 
notable, abans el triomf no anava tan relacionat amb 
el poder aconseguit, no hi havia un determinisme 
tan directe entre èxit i poder i, sobretot, l’esforç era 
sempre explícit, és a dir, havia costat anys i treball 
arribar on s’havia arribat i les dificultats no havien 
estat minses. Avui en dia, no, avui en dia el triomf 
no va lligat al treball, tot el contrari, avui en dia 
la cultura del diner fàcil és la que impera i aquest 
el pots acumular molt més jugant (les operacions 
especulatives en borsa són accions quasi de culte) 
que no treballant o, si voleu més econòmicament 

Treball, no, 
diner fàcil, sí

parlant, produint. Perquè no se’ns 
tracti de retòrics volem precisar que 
sempre l’èxit havia vingut perquè o bé 
treballant (l’assalariat, el treballador) 
o bé invertint en quelcom tangible, 
instal·lant empreses per produir béns o 
prestar serveis (l’empresari, el capitalista) 
s’aconseguia imposar una nova idea, 
que per la seva qualitat, diferenciació i 
innovació, convertia el protagonista en 
personatge important i model a seguir. 
No estem, doncs, qüestionant el paper 
dels empresaris que assumeixen el seu 
rol i van a buscar diner per convertir-lo 
en producció.

És curiós com en l’actualitat el món 
financer s’ha imposat al món de la 
producció. Només cal llegir les pàgines 
d’economia dels diaris o escoltar 
les notícies per ràdio o televisió per 
adonar-se de la naturalesa del que s’està 
informant. Un percentatge molt alt de les 
notícies, deixant de banda la nombrosa 
informació sobre el comportament diari 
de les borses de valors mundials i les 
oscil·lacions dels mercats internacionals 
de divises, fa referència a fusions, 
absorcions entre empreses i a compres 
de part de capital d’unes per part d’unes 
altres. El que posa en evidència aquest 
comportament, aquesta manera tan 
dinerària de produir, és que el negoci, 

Submarí

Ramon moRell

Economista
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el benefici, no rau en la fabricació, en 

l’elaboració de béns o, com dèiem, en la 

prestació de serveis, sinó en la gestió de 

la cartera, no de clients, no, sinó en la de 

valors mobiliaris, és a dir, en els títols de 

renda fixa i renda variable que tenen les 

empreses. No fa gaire, per exemple, en 

plena crisi immobiliària es va fer pública 

una notícia que deia que només el 36% 

dels ingressos de les grans empreses 

immobiliàries de l’Estat procedien de 

les operacions lligades a la producció i 

venda pròpia d’immobles, la qual cosa 

representa que el 64% restant tenia els 

seus orígens en operacions allunyades 

de les seves habituals i del sector en el 

que treballen. No hi ha dubte que dins 

d’aquest 64% la part més important és la 

que fa referència a operacions financeres, 
és a dir, a la transacció contínua de títols 
mobiliaris. 

Cal reconduir aquesta situació, el 
missatge econòmic ha de canviar d’estil i 
de contingut. Des de l’àmbit familiar, del 
d’ensenyament, dels mitjans d’informació 
i de tota la xarxa de comunicacions 
informatives i desplegament publicitari, 
ha de desaparèixer aquest culte al diner 
i la identificació del triomfador, del 
líder, amb aquell que només “la pasta 
per la pasta” l’ha fet famós, recuperar 
el valor del treball és prioritari. Si això 
no canvia ens quedem amb la camorra 
i mafia italianes, les de sempre, que 
no enganyen, el mimetisme elles no el 
practiquen.  



4

Pòrtic
Comunitats  
d’aprenentatge

Quan l’educació  
és compartida

L’educació és una de les més grans responsabilitats 

i alhora un dels grans reptes. Treballar i créixer en 

Comunitat d’Aprenentatge en facilita l’engrescament 

i la gratificació com a tasca. 

En la mesura que ens impliquem i participem, es-

devenim capaços de convertir les dificultats en pos-

sibilitats, tot compartint un camí dibuixat entre 

aquestes possibilitats i la utopia. 

Com a proposta educativa per a la de-

mocràcia i justícia social, la Comunitat 
d’Aprenentatge proposa un compromís 
basat en el debat, la interacció, l’apre-
nentatge, la convivència, el voluntariat... 

Enfocat des de diferents àmbits, el tema 
està servit. Des dels moviments Paulo 
Freire, passant pels programes de des- 
envolupament escolar i per les escoles 
acceleradores, els referents històrics ens 
condueixen al propòsit de transformar 
l’organització escolar al servei de la co-
munitat i això sigui quin sigui el nivell, i 
en tot tipus d’institucions.
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Corria l’any 1998, feia dos anys que havia mort Pau-
lo Freire, el mestre. Un grup d’estudiants d’educa-
ció social de la UdL es va plantejar la possibilitat de 
fer un acte d’homenatge al pedagog brasiler. Va in-
tentar reunir el màxim no només d’institucions sinó 
de grups i escoles que d’una o altra manera, amb la 
seva presència, testimoniessin la vigència i la urgèn-
cia de continuar desenvolupant la tasca pedagògica 
de l’educació alliberadora.

Amb aquest enorme objectiu ens vam posar mans a 
l’obra. Vam assajar l’acte, el vam omplir de calidesa 
i màgia i el vam posar en escena amb la gratuïtat i 
la senzillesa de qui té entre mans un projecte per 
compartir.

Vam agafar el relleu, per dir-ho d’alguna manera, 
d’un altre grup d’educadors socials que des de l’UdG  
un any abans havien fet un acte similar.

L’acte va ser familiar, intens, emotiu, màgic... Va du-
rar dos dies, plens de diàleg, d’esperit crític, de re-
novació, d’aprenentatge.

Tot i això, no volíem quedar-nos  en  un simple acte 
de recordatori o en un homenatge, volíem plasmar 
en la nostra activitat professional part dels contin-
guts i metodologies freirianes. D’aquesta forma el 
Taller Educatiu donava un pas qualitatiu i quanti-
tatiu cap endavant. Ens vam plantejar de començar 
per impregnar-nos de tota la filosofia de l’educació 
alliberadora, per això ens vam posar en contacte amb 
els moviments pedagògics que més s’acostaven a les 
idees de Freire. La intensitat ens va dur a Barcelona, 
al CREA (Centre de Recerca i Educació d’Adults) on 
vam poder conversar amb Ramon Flecha, empre-
nedors del projecte aleshores poc conegut, de les 

Comunitats d’Aprenentatge. Vam visitar 

les escoles d’adults de Salt i Samba Kub-

ally (de Santa Coloma de Farners), vam 

parlar amb la dona de Paulo Freire, vam 

compartir veu i vot en assemblees esco-

lars on s’exercien els processos d’alfabe-

tització freirians i un llarg etcètera.

Després d’un parell d’anys de continu 

diàleg amb la realitat, vam decidir ini-

ciar la nostra travessia des de Lleida i 

vam posar a la pràctica l’alfabetització 

de persones adultes immigrades, una 

realitat que també a Lleida era creixent. 

Eren moments d’il·lusió, d’obrir un lo-

cal, d’emprar una determinada metodo-

logia, de posar en pràctica tota una filo-

sofia, però també de dubtes, dificultats 

i sobretot de canvis i d’adaptació a les 

diferents realitats sociolaborals que ens 

trobàvem cadascun dels components 

del taller.  Això va comportar que la idea 

no arribés a dur-se a la pràctica, però  

d’altra banda se’ns va oferir la possibili-

tat de gestionar una UEC (Unitat d’Es-

colarització Compartida) i malgrat que 

era un àmbit difícil vam decidir apos-

tar-hi. 

Van ser dos anys de continu aprenentat-

ge. Treballar amb adolescents rebotats de 

l’educació formal dels instituts amb un 

fracàs escolar evident, amb problemàti-

ques sociofamiliars importants i a més 

amb recursos i expectatives limitats.

Transformar les dificultats  
en possibilitats

Tadeo CalomaRde

TalleR eduCaTiu Paulo FReiRe



6

“Convertir les dificultats en possibilitats” va ser el 
nostre objectiu.

El pati escolar de 10 metres quadrats de terra àrida i 
sense vida, el vam convertir en un hort, a un terreny 
abandonat del costat hi vam construir un galliner, 
amb les seves gallines… A l’escola apreníem: llen-
gua, matemàtiques i socials. Però també cuinàvem 
(el segon any vam prescindir del càtering i per co-
missions setmanals realitzàvem el menjar: cuinar-lo, 
comprar-lo i confeccionar el menú). 

Teníem taller de motos i bicicletes, taller de fusteria, 
electricitat i soldadura.  

Vam aprendre informàtica utilitzant els recursos 
públics, visitàvem un cop per setmana la bibliote-
ca. Donàvem classe d’història contemporània (vam 
abarcar tot el segle xx a Espanya), estudi del món 
actual, utilitzant la premsa, les ràdios i els telenotí-
cies, comparant una mateixa notícia des dels dife-
rents mitjans...

Cada divendres ens reuníem en assemblea per po-
sar en comú els problemes específics de l’escola, 
parlàvem dels assumptes quotidians i preníem de-
cisions conjuntes i vinculants per a tots (educadors 
i educands). Vam realitzar diverses festes on vam 
convidar els pares, el personal de la neteja i els ve-
ïns que ens havien ajudat en qüestions concretes 

d’infraestructura. Ens vam guanyar les 
excursions, venent roses, arreglant bi-
cis...

És a dir, l’autogestió educativa posada 
en marxa. És difícil resumir tanta inten-
sitat i tant desplegament d’imaginació 
i aprenentatge en quatre línies. Potser 
us pregunteu sobre els resultats… dels 
divuit nois que van passar per la UEC, 
oficialment setze van aprovar la ESO. 
La meitat d’ells van seguir estudiant i 
l’altra meitat van passar a mòduls de 
Formació Professional. Tres anys abans 
aquests mateixos xavals no volien saber 
res ni de professors, ni d’instituts, ni de 
llibres.

Vam transformar les dificultats en pos-
sibilitats. 

Tancant aquestes línies recordo mo-
ments inoblidables i, fins i tot, alguns 
dolorosos. Tot aquell bagatge educatiu, 
conformant una comunitat on tots apre-
nem i tots som subjectes i agents educa-
tius, més d’un cop ens va fer acariciar el 
Paulo Freire que anys abans només ha-
víem imaginat.
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La meva experiència  
amb les comunitats d’aprenentatge

A mitjan dècada dels noranta, quan tot just s’ini-
ciaven les primeres experiències de Comunitats 
d’Aprenentatge al País Basc, des del Moviment d’In-
novació Educativa –aleshores Grup de Mestres de 
Lleida– vam creure que era una manera d’entendre 
l’escola i el mateix fet educatiu molt adequada als 
reptes que ens plantejava la societat i l’educació del 
nou segle que s’acostava. Jornades, xerrades, cursos 
d’Escola d’Estiu, trobades amb centres... van fer que 
les comunitats d’aprenentatge fossin conegudes en-
tre el professorat a Ponent. Vaig tenir la sort que les 
mestres de l’Escola Bressol Municipal de Cappont, 
l’escola del meu fill, decidissin fer comunitat d’apre-
nentatge l’any que hi va estar escolaritzat. Viure 
l’experiència com a pare ha estat de gran riquesa 
personal i també professional per a mi.

Les comunitats d’aprenentatge

La diversitat és una evidència social i educativa; per 
això entenem que no podem confondre l’atenció a 
la diversitat amb la manca d’expectatives de l’alum-
nat més desafavorit per raons físiques, socials o cul-
turals. En una societat com la nostra, diversa, però 
també desigual, la formació ha de ser un element 
de superació d’aquesta desigualtat. Aquest ambiciós 
propòsit no es pot assumir des de l’escola en soli-
tari.

El repte de l’educació d’avui ha d’anar en la línia 
d’aprofundir en models que afavoreixin la democrà-
cia i la justícia social, que formin la ciutadania activa 
amb sentit crític, amb capacitat real de participació i 
de diàleg constructiu. 

En aquest context, la comunitat d’apre-
nentatge és un projecte de transforma-
ció social i cultural d’un centre educa-
tiu i del seu entorn. La principal idea és 
aconseguir l’èxit personal i en l’aprenen-
tatge de tot el seu alumnat, amb inde-
pendència de la seva procedència social i 
cultural. Les bases són el diàleg i el com-
promís dels diferents agents educatius: 
professorat, familiars i entorn social, 
d’acord amb els nous requeriments de 
la societat. Es pretén focalitzar, a través 
d’uns aprenentatges que representin uns 
instrumentats sòlids, útils, polivalents 
i flexibles, i mitjançant les noves sensi-
bilitats –interculturalitat, sostenibilitat, 
solidaritat... En definitiva, es tracta de 
construir una societat del coneixement 
per a tothom.

L’experiència cerca una base científica sò-
lida i en permanent construcció. D’una 
banda, s’estudia el pensament d’autors 
com Freire, Habermas, Vigotski, Beck i 
la tasca de recerca i assessorament que 
fa el CREA –Centre especial de recerca 
en teories i pràctiques superadores de 
desigualtats– de la Universitat de Barce-
lona, i de l’altra s’acumula experiència 
a través de la recerca i l’assessorament 
dels centres transformats en comunitat 
d’aprenentatge arreu de l’Estat espanyol. 
Ramon Flecha esdevé el referent teòric 
més destacat sobre el tema. També s’està 
impulsant experiències de Comunitats 
d’Aprenentatge des del Fòrum Idea de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Una proposta educativa  
per a la democràcia  
i la justícia social

Raül manzano TovaR

equiP iCe – 
moviment d’innovaCió eduCativa 

de Comunitats d’aPRenentatge 



8

Un centre que es vol transformar en comunitat 
d’aprenentatge

El procés de transformació d’un centre en comu-
nitat d’aprenentatge segueix una sèrie de premisses 
que donen sentit a la base teòrica i filosòfica que 
s’apunta en l’apartat anterior:

Criteri a l’hora de prendre la decisió: Implica una 
formació inicial del professorat pricipalment però 
també de la resta d’agents educatius –familiars i 
agents socials i culturals de l’entorn. Aquesta acció 
formativa rep el nom de Sensibilització.

Una presa de decisió col·lectiva: donar el pas de 
transformar-se suposa el pas conscient de totes les 
persones que componen la comunitat del centre: 
alumnat, familiars, professorat, persones voluntà-
ries que participen al centre, administracions, enti-
tats de lleure, entitats culturals, altres centres edu-
catius vinculats...

El centre que tothom volem: tot seguit s’inicia la fase 
de “somni” del centre educatiu que volem, recupe-
rant la utopia de Freire. Mitjançant processos par-
ticipatius l’alumnat, les famílies, el professorat, el 
voluntariat, les entitats... expressen lliurement com 
els agradaria que fos el centre. Un cop sistematitzat, 
se seleccionen les prioritats i es planifica el treball a 
través de comissions mixtes dels diferents agents de 
la comunitat. Els somnis s’hi transformen en projec-
tes reals a desenvolupar. Es constitueix la comissió 
gestora, també mixta i amb funció de coordinació 
del projecte global i de la resta de comissions.

La transformació del centre ha d’anar molt més enllà 
de la formalitat organitzativa. Com bé apuntàvem 
en els principis, es pretén que el desenvolupament 

dels projectes es basi sobre les relacions 
d’horitzontalitat i del diàleg. Totes les 
persones involucrades tenen una gran 
potencialitat de participació activa i po-
sitiva en la comunitat d’aprenentatge.

La millora dels aprenentatges  
de tot l’alumnat, veritable eix de la  
comunitat

Totes les accions organitzatives prenen 
sentit si pensem a procurar crear les mi-
llors condicions possibles per a la for-
mació de l’alumnat. Aquest context edu-
catiu esdevé cada cop més coherent ja 
que s’hi implica activament i hi ha molta 
més comunicació dels espais on viu i 
s’educa l’infant: família, escola i entorn 
–poble, barri, ciutat. 

El centre comença a generar projectes de 
manera autònoma, adequats a la pròpia 
realitat i amb l’aportació dels diferents 
agents educatius, en les diferents experi-
ències que es presenten se’n poden veu-
re exemples il·lustratius.

El diàleg esdevé un element necessari 
per a l’aprenentatge. El diàleg permet in-
tegrar diferents veus, matisos, percebre 
la realitat des de diversos punts de vista. 
Les habilitats comunicatives permeten 
comunicar-nos i actuar en l’entorn: les 
exercitem en el món acadèmic i en el 
quotidià i, de manera col·lectiva, prete-
nem coordinar accions per tal d’arribar 
a acords. Aquest sentit dialògic també 
el podem tenir a l’aula en el camp del 
coneixement; cal passar d’una concep-
ció lineal i tancada a una estructuració 
en mosaic, en xarxa. Els aprenentatges 
bàsics imprescindibles esdevenen clau 
per tal d’anar construint la nostra prò-
pia xarxa de coneixement interactuant 
amb l’altre, amb els altres. Cal crear les 
condicions a l’aula i al centre perquè 
es potenciïn aquestes interaccions. Es 

La utilització de noves tecnologies, un somni de l’EBM Cappont
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valora l’aportació de les 
persones voluntàries, no 
docents precisament pel 
potencial d’experiència 
i coneixements que te-
nen. En la majoria de 
comunitats d’aprenen-
tatge en algunes sessi-
ons a l’aula es treballa 
sistemàticament amb 
grups interactius, amb 
el docent i amb persones voluntàries.

Un somni: La creació de la Xarxa 
de Comunitats d’Aprenentatge de 
Lleida

La comunitat d’aprenentatge es basa en 
la confiança entre els diferents agents 
educatius i la riquesa de les seves apor-
tacions a l’educació de l’alumnat. És una 
experiència que he viscut com a pare i 
voluntari, la veritat és que m’encantaria 
fer-ho com a mestre.

A Lleida han realitzat el procés complet 
de transformació l’Escola Bressol Muni-
cipal de Cappont i el CEIP Joan XXIII. 
Hi ha altres centres que certament treba-
llen en aquest sentit i tenen experiències 
destacables, algunes escoles han realit-
zat fins i tot la formació inicial –la Sen-
sibilització. Penso que valdria la pena 
fer confluir els esforços entre persones i 
entitats que compartim aquesta visió de 
l’educació i anar fent xarxa. Aleshores, 
sens dubte estarem fent passos ferms per 
fer del nostre territori un espai realment 
educador.

Assistència i participació massiva de les famílies a les reunions de l’EMB de Cappont
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Qualsevol nivell de coneixement pot arribar a un 
infant de les primeres edats sempre que es plantegi 
com a vivència, no endebades una de les caracterís-
tiques infantils la constitueix el fet de la receptivitat.

Per tal d’apendre un concepte abstracte, s’ha de fer 
ús d’estratègies com la memorització. L’ assoliment 
de continguts hauria de contemplar, tant o més, el 
procés com el resultat i en aquest sentit, tota vivèn-
cia, que esdevé experiència, pot dibuixar el camí a 
seguir en el dia a dia de l’escola bressol. 

Intercanvi cultural amb Mèxic

El Projecte Veus Amigues de la nostra escola parteix 
de la base de l’intercanvi de cultures, i vetlla perquè 
el moviment multicultural no esborri les identitats 
específiques de cadascuna de les cultures que es-
tan en joc. Es pretén crear una cultura de la igual-
tat entre els éssers humans. La proposta parteix del 
fet d’aprendre a relativitzar, a no generalitzar. Des 
de l’escola cal acceptar el fet de conèixer l’Altre per 
lluitar contra el desconeixement i els prejudicis.

El Projecte concret Intercanvi Cultural Mèxic/Cata-
lunya va ser possible tota vegada que les educado-
res de Mèxic es trobaven a Lleida, en un intercanvi 
organitzat per la Facultat de Ciències de l’Educació. 
Tot plegat va ser pensat per ser abordat des de dife-
rents àmbits:

• En l’àmbit dels educadors: amb trobades, conver-
ses, intercanvis, compartint àpats. En conjunt, pen-
sant i preparant les diferents activitats que configu-
ren el projecte, com ara la construcció de piñatas i 
l’assaig d’un espectacle.

• Infants: amb jocs concrets com el de 
les piñatas, amb la història sobre l’amis-
tat de dos grills, amb l’espectacle de ti-
telles, amb la construcció de material i 
amb un berenar compartit.

• Comunitat educativa: mitjançant el 
muntatge d’un espectacle amb aporta-
cions i col·laboracions de famílies, exa-
lumnes, establiments de la ciutat, regi-
dor d’Educació de l’Ajuntament.

• La ciutat de Lleida: amb la recepció 
oficial al Saló de Plens, visita guiada del 
museu de la Paeria i lliurament de la re-
producció del retaule emblemàtic de la 
ciutat. 

Vivències i experiències com a 
comunitat d’aprenentatge

CaRme Pallàs

equiP PedagògiC

esCola BRessol

el gegant del Pi - lleida 

Jugant a piñatas al jardí de l’escola
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Agenda 21-Escolar:  
Un jardí educatiu i sostenible

Quan una idea es converteix en projec-
te i més si resulta ser compartit, esdevé 
possible el creixement. En el cas que ens 
ocupa, el propòsit venia determinat per 
la millora de l’espai exterior de l’escola 
amb una finalitat ecològica per tal que 
fos estètic, lúdic, segur i sostenible. 

De la mà de l’Agenda 21 Escolar de la 
Regidoria de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Lleida, ens vam motivar a sus-
citar el compromís i la participació de la 
comunitat educativa, tot diagnosticant 
tant el clima social com l’estat del verd 
del centre.

El pla d’acció consistia a introduir una 
perspectiva de sostenibilitat en els con-
tinguts i la metodologia del Projecte 
Curricular de Centre, a fer canvis al jardí 
de l’escola i a participar en xarxes amb 
d’altres centres o entitats.

Els principals objectius van ser:
•Aprendre mitjançant el paisatge.
•Estimar i respectar la natura.

•Implicar la comunitat educativa en una 
tasca comuna vers la sostenibilitat.

Les activitats concretes, adreçades a in-
fants d’un a tres anys, van consistir en la 
renovació del sorral, la plantació d’aro-
màtiques i la sembra de bulbs, així com 
també en el reg i el manteniment dels 
arbres, les plantes i les flors.

En les tasques de seguiment i avaluació 
es va considerar que els progressos de 
l’alumnat pel que fa a l’adquisició de 
nous coneixements van ser notables: 
observar la realitat, proposar-se un can-
vi, treballar en equip, demanar sobre les 
necessitats detectades, transformar un 
espai entre tots i totes. Saber escampar 
terra, plantar, regar, controlar la floració 
i gaudir de les propietats aromàtiques. 

Fent amistat amb Don Cri-cri

Treballant en comunitat al jardí de l’escola
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Quant a la utilització es va aprendre a fer ús de les 
eines de jardineria i no cal dir que es va avançar en 
els àmbits de llenguatge plàstic, verbal o matemàtic.

Els progressos dels adults van ser igualment posi-
tius. Com a punt bàsic es va avaluar el convenci-
ment reafirmat de les potencialitats i capacitats dels 
infants de l’edat primerenca, i es va valorar alhora 
com n’és d’enriquidor sentir-se part de la comunitat 
educativa dels infants, amb la implicació responsa-
ble de preveure un món millor.

Altres projectes

• Recerca compartida amb padrins i padrines
Fent estudis, compartint i aplicant tot allò après, 
qualsevol somni es pot convertir en una realitat. És 
l’experiència viscuda amb la gent de més edat la que 
ens pot aportar saviesa. Quan néts i avis s’uneixen en 
un propòsit comú, el resultat no pot ser més emotiu 
i engrescador. En el cas de les cançons de transmis-
sió oral, conflueixen una sèrie de factors que fan de 

l’intercanvi un gest entranyable, imbuït 
per un afecte sincer.

• Composició d’una cançó amb motiu 
de la Diada de la Pau, reivindicant els 
drets dels infant d’arreu del món
Cantant, fent mim, pintant i jugant po-
dem fer entendre d’una forma vivencial 
aquells valors que, com a conceptes, re-
sultarien feixucs i inintel·ligibles per als 
infants petits. 

Una escola bressol, i també totes les al-
tres escoles i entitats, gaudeixen d’un 
potencial humà que cal aprofitar pel bé 
de la comunitat. La llista de propostes, 
intencions i accions seria inacabable. En 
aquest sentit, pràcticament no existeixen 
limitacions, ja que allò que una persona 
no sap o no pot fer, es pot cobrir amb 
les capacitats d’una altra i de tothom és 
coneguda l’expressió, aplicable a tots els 
nivells, que diu: “La unió fa la força”.

Festa amb els padrins i les padrines de l’Escola
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Un camí entre les possibilitats i la utopia

El CEIP Doctor Fleming de Viladecans és una esco-
la d’una línia, situada a un barri perifèric de Vilade-
cans. En el nostre barri, en l’actualitat, hi confluei-
xen diferents projectes (com ara la pròpia transfor-
mació del centre en comunitat d’aprenentatge, el 
pla d’entorn del municipi i la concessió de la llei de 
barris) que pretenen la millora global de l’entorn. 

Inicis del projecte

De tots aquests projectes, el primer que es va iniciar 
va ser el del nostre centre. 

Conèixer Comunitats d’Aprenentatge ens va obrir 
un camí que responia a les demandes que teníem 
detectades, ja que el que pretén aquest projecte és 
donar resposta a les necessitats actuals dels centres 
educatius, és a dir: millorar els resultats educatius i 
la cohesió social. Aquests dos objectius no es poden 
aconseguir si l’escola no és entesa com a part d’un 
tot on hi ha altres agents educatius: entorn, família, 
mitjans de comunicació...

La societat de la informació demana noves capacitats 
que tan sols es poden desenvolupar si som capaços, 
des de l’escola, de preparar els nostres alumnes per a 
aquesta realitat. Aquesta proposta pretén respondre 
a aquestes exigències amb un model d’escola obert, 
democràtic, participatiu i transformador, en el que 
tota la comunitat (familiars, professorat, alumnes, 
voluntaris, serveis, entitats...) sumi els seus esforços 
per aconseguir l’escola que vol. Sota aquesta con-
cepció, la transformació del centre ha d’anar acom-
panyada de la transformació del context.

La nostra escola va començar la seva transforma-
ció el curs 2002-2003. Prèviament, tots els mem-
bres del claustre i altres persones implicades en el 
projecte vàrem realitzar la sensibilització. Va ser un 

moment important ja que ens va per-
metre reflexionar sobre la nostra tasca 
docent i alhora, conèixer i engrescar-nos 
en una proposta interessant, basada en 
experiències d’èxit en altres països i en 
altres centres amb realitats properes a la 
nostra.

Què implica aquest projecte?

Si entenem que la transformació del 
centre és una responsabilitat compar-
tida, és fàcil arribar a l’acord d’afirmar 
que l’escola que volem és una escola en 
la que totes les nenes i els nens apren-
guin i siguin competents per a viure en 
la societat actual, sense limitacions per 
raons de raça o procedència social.

Aquesta concepció implica en primer 
lloc entendre que l’escola pot esdevenir 
un agent transformador i superador de 
les desigualtats.

En segon lloc, entendre que per a transfor-
mar el context, s’ha de comptar amb l’en-
torn, obrint el centre a la participació ac-
tiva de la comunitat. És a través del somni 
compartit (fase del somni: quina és l’esco-
la que volem per als nostres fills i filles?) 
que es poden transformar les dificultats 
en possibilitats i els somnis en realitats.

Transformació d’un centre  
en comunitat d’aprenentatge

Rosa PiFaRRé i TabeRneRo

diReCtoRa CeiP dR. Fleming, viladeCans

Estimulació de la lectura
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Què estem fent a l’escola?

Desenvolupar aquest projecte ha suposat introduir 
canvis en la nostra pràctica docent i en la nostra or-
ganització de centre. 

Els nostres alumnes no tenen un tractament dife-
renciat pel que fa al currículum, ja que volem que 
acabin la primària amb les mateixes competències 
que tots els alumnes de Catalunya, mantenint altes 
expectatives sobre les seves capacitats i possibili-
tats.

Sí que hem introduït canvis en l’aspecte organitzatiu 
entre els quals destaquem els que exposem breu-
ment a continuació:

Treball en grups interactius:

En tots els nivells de l’escola es treballa una part del 
currículum en grups interactius. 

• Els aprenentatges que nosaltres hem prioritzat són 
els de les àrees instrumentals (llengua i matemàti-
ques). 

• Aquesta forma de treballar suposa una organitza-
ció més flexible de l’aula.

• El grup classe es divideix en petits grups de treball 
heterogenis. En la mateixa sessió els alumnes van 
rotant pels diferents grups. El fet que els alumnes 
canviïn d’activitat en un espai curt de temps fa que 
es concentrin més, que accelerin els seus aprenen-
tatges i que mantinguin millor la seva concentra-
ció.

• En cada petit grup hi ha una persona adulta (que 
pot ser mestre, voluntari, familiar...) que és l’encar-
regada de dinamitzar la participació i afavorir les 
interaccions dins el grup. L’adult ha d’afavorir el di-
àleg igualitari i fomentar que els nens s’ajudin entre 
ells, compartint els seus coneixements.

• Aquesta forma de treballar suposa incrementar les 
interaccions dels nostres alumnes sense excloure o 
agrupar-los per nivell, potenciant la diversitat com 
a element enriquidor dels aprenentatges.

Biblioteca oberta en horari extraescolar:

Una altra de les iniciatives posades en marxa és la de 
la biblioteca oberta en horari extraescolar. 

En l’actualitat l’obrim tres dies a la set-
mana (de cinc a sis de la tarda).

Els objectius d’aquesta iniciativa són:

• Potenciar la biblioteca com un espai 
de recursos per a tota la comunitat edu-
cativa i l’entorn.

• Potenciar l’ús de la biblioteca com a 
instrument bàsic per a la consecució 
dels objectius curriculars i culturals del 
centre.

• Promoure la formació de lectors per tal 
de formar persones autònomes, crítiques i 
constructores del seu propi coneixement.

• Crear un espai en què els nostres alum-
nes es puguin quedar de manera volun-
tària a fer els deures (biblioteca tutorit-
zada).

• Organitzar activitats diverses d’estimu-
lació a la lectura (conta-contes, titelles, 
representacions d’obres teatrals o recita-
ció de poemes per part d’altres alumnes 
del centre...).

Tertúlies literàries:

En aquest horari extraescolar hem creat 
un grup d’alumnes que treballa el gust 
per la lectura a través d’una tertúlia lite-
rària dialògica.

• La participació en aquest grup és vo-
luntària.

• Es poden apuntar els alumnes de C. M. 
i C. S. del nostre centre.

• Aquests alumnes es reuneixen un cop 
a la setmana amb una mestra de l’escola 
per a fer una lectura compartida.

Aules de suport a l’estudi i taller de nouvinguts:

Són un suport per a aquells alumnes amb 
més dificultats o nouvinguts.

• Aquest reforç extraescolar se subvencio-
na a través del Pla d’Entorn del municipi.
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• Es fa en horari extraescolar per tal 
d’afavorir que aquests nens treballin 
dins el seu grup classe el màxim temps 
possible.

Activitats puntuals:

Hi ha altres somnis que intentem que es 
compleixin, encara que sigui de manera 
puntual.

Els nostres alumnes van somiar tenir més 
joguines, una font de coca-cola, menjar 
llaminadures a l’escola... I en alguna me-
sura ho han aconseguit. 

• Un dia a l’any fem la festa de les jogui-
nes. Els nens d’educació infantil fan una 
festa en què es renoven les joguines de 
la ludoteca de l’escola.

• Els pares van dissenyar una font de la 
que un dia va sortir taronjada i coca-cola.

• Es tracta de lligar els somnis amb les 
possibilitats, de fer partícips els alumnes 
de les activitats de centre partint dels 
seus somnis.

Iniciatives per als familiars i participació 
de la comunitat educativa:

Un dels objectius del projecte és fomen-
tar la participació de la comunitat amb 
el centre.

Hi ha diferents formes de participació.

Una de les formes de participar és apun-
tar-se a alguna de les iniciatives dirigides 
a les persones adultes:

• Grup d’alfabetització: 
Està dirigit a dones que no coneixen la 
nostra llengua i que es desenvolupa dues 

tardes a la setmana mentre els nens es-
tan a l’escola. Aquesta activitat afavoreix 
la relació escola-família d’una manera 
extraordinària. Suposa una creació de 
sentit per a les persones que es formen i 
alhora una clara contribució a la millora 
de l’educació de tots els nens i les nenes.

•Tertúlia literària:
Hi ha un grup de persones adultes que 
es reuneix un cop per setmana i que 
realitza una tertúlia literària dialògica. 
Acorden quin llibre de literatura clàssica 
llegeixen i queden un dia  a la setmana 
per comentar-lo de forma dialògica, per 
tal d’enriquir el seu bagatge personal.

• Els pares són protagonistes:
Aquesta iniciativa consisteix a dinamit-
zar uns tallers l’objectiu principal dels 
quals és que els pares o familiars vin-
guin a l’escola de forma puntual per a 
“compartir els seus coneixements” amb 
els nostres alumnes. Els adults i els nens 
comparteixen els seus sabers  i les seves 
ganes d’aprendre. Amb aquesta activitat 
l’escola obre les portes a interaccions di-
ferents i multiculturals.

• Participació com a voluntari:
La figura del voluntariat és molt impor-
tant en el nostre projecte.

El fet de comptar amb voluntaris en el 
centre és molt enriquidor, tant per als 
nostres alumnes com per al professorat.

Els voluntaris poden participar en les di-
ferents activitats que fem al centre; po-
den participar en els grups interactius, 
en la biblioteca, en activitats puntuals, 
en les comissions mixtes...

El fet de poder aconseguir voluntaris en-
riqueix el nostre projecte ja que canvia 
expectatives i referents entre l’alumnat 
i la pròpia comunitat (mares d’altres 
països, persones d’altres ètnies, àvies 
amb els seus anys d’experiència, es-
tudiants amb les seves ganes de fer...).

Grups interactius
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Suposen uns models i perfils diferents als del profes-
sorat; afavoreixen i enriqueixen les interaccions a les 
aules; amb el seu modelatge s’enriqueixen i ens enri-
queixen.

• Participació en les comissions:
Si realment creiem que la coordinació de les interac-
cions i la participació entre totes les persones que for-
men part de la Comunitat d’aprenentatge afavoreix el 
millor aprenentatge dels nens i les nenes, ho haurem 
de fomentar malgrat que aquesta concepció democrà-
tica del centre comporti un increment considerable de 
reunions i suposi un canvi en l’organització. Són les 
diferents comissions mixtes (formades per familiars, 
mestres i entitats de l’entorn) les que s’encarreguen 
de desenvolupar els somnis de la comunitat amb di-
ferents iniciatives. Sota aquesta concepció l’equip do-
cent i l’equip directiu agafen un paper dinamitzador, 
d’impuls d’accions estratègiques, mobilització i opti-
mització de recursos.

A la nostra escola tenim quatre comissions: la d’apre-
nentatges i biblioteca, la de difusió del projecte i mi-
llora de la imatge del centre, la d’infraestructures i la 
de participació i convivència.

• Participació en les assemblees:
Les assemblees són una altra forma de 
participació en la qual es convoca tota la 
comunitat educativa un cop a l’any. L’ob-
jectiu de les assemblees és obrir un espai 
de reflexió, anàlisi i participació del pro-
jecte de centre a la comunitat educativa, 
per aconseguir la transformació real del 
centre en comunitat d’aprenentatge i valo-
rar el que s’està fent i revisar els somnis.

Conclusió

Els camins no són fàcils i al nostre centre 
ens queda molt camí per recórrer, però el 
que sí que tenim clar és cap a on volem 
anar i per què.

La transformació del centre en comunitat 
d’aprenentatge no deixa d’ésser una uto-
pia, però una utopia realitzable en la me-
sura que tots siguem capaços de somiar 
l’escola que volem; l’escola que volem i 
voldríem per als nostres fills i les nostres 
filles; l’escola acollidora i on tots els nens 
i nenes poguessin desenvolupar al màxim 
les seves capacitats i expectatives.       

Jaume I i el seu regnat
Ernest Belenguer

Els secrets del  
Mag Lari

Montse Lari i Òscar Fernàndez

Generació Cat
Josep Tarragona

L’ànima de la vall
Lluís Cerarols

Hereus i brodadores
Rosa Fabregat

El perdó
Francesc Torralba

Gimnàstica facial
Catherine Pez

Lo ‘Beethoven’
Records i vivències  

d’un músic carrincló de Lleida
Carles A. Juste

Entre imams i capellans
Marta Alòs i Brahim Yaabed
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Convivència a 
l’IES Mungia

equiP ies mungia  
País BasC

L’Institut de Secundària IES Mungia compta amb 

un alumnat culturalment divers d’uns 800 alum- 

nes. Els grups són heterogenis i l’alumnat amb ne-

cessitats de suport o d’atenció especial es troba in-

tegrat a totes les classes. Són els recursos els que 

actuen conjuntament i cooperant dins les aules: 

professorat, orientadors, alumnat en pràctiques, 

voluntariat, serveis de suport (Berritzegune), serveis 

socials de l’ajuntament... 

Els debats de com hauria de ser l’IES Mungia (l’or-

ganització, els valors que hem d’impulsar, el clima 

que hem d’aconseguir a les aules...) han estat el mo-

tor dels canvis produïts al nostre centre, des dels 

seus inicis. Però tots aquests debats han estat molt 

centrats en el punt de vista del professorat. Des-

prés de la formació en Comunitats d’Aprenentatge i 

les informacions i recomanacions rebudes des dels 

plans de l’Administració Educativa (escola inclusi-

va, plans de convivència...) estem en un procés de 

presa de consciència sobre la necessitat d’implicar 

tota la comunitat educativa en la vida del centre i el 

propòsit d’aconseguiment dels reptes que entre tots 

i totes ens proposem.

Constatem dia a dia que la millora dels aprenentat-

ges va estretament unida a la millora de la convi-

vència i són indissociables. Per això ens preocupa 

tant generar un clima de cooperació tant en la con-

vivència com en l’aprenentatge, i en aquest sentit, 

tots els nostres esforços estan abocats a viure junts 

i aprendre junts, sense que ningú es quedi enrere. 

Perquè tothom se senti protagonista, com a part im-

portant del nostre institut i aconsegueixi aprendre 

tot allò que ens proposem i necessitem per a viure 

en la societat actual. 

Accions encaminades a la millora 
de la convivència a l’IES Mungia

• Potenciar aprenentatges i promoure 

interaccions per a l’aprenentatge: més 

persones adultes a l’aula, grups inte-

ractius, tertúlies literàries, biblioteques 

tutoritzades, ús de noves tecnologies... 

Aquest tipus de pràctiques són habituals 

en totes les aules de 1r i 2n de l’ESO i en 

gran part del segon cicle de l’ESO i  

el batxillerat.

• Facilitar que tot el temps d’estada al 

centre sigui temps d’aprenentatge mit-

jançant la millora de l’organització dels 

temps de pati i de menjador, ampliació de 

l’horari d’aprenentatge (PROA, ACCEX, 

activitats organitzades per l’AMPA, ...).

• Possibilitar la participació de tots els 

sectors de la comunitat educativa en 

reunions, assemblees d’aula, etc. amb 

representants de classe, alumnat, famí-

lies, monitores i monitors, comissions 

mixtes..., i obrir el centre a la comu-

nitat.

A continuació abordarem aquest últim 

punt i explicarem més detalladament els 

recursos mencionats.

Assemblees d’aula  
i comissió de convivència

Durant el curs 2004-2005 es va cons-

tituir la Comissió de Convivència, una 
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comissió mixta integrant del projecte Comunitats 
d’Aprenentatge constituïda per alumnat, famílies i 
professorat de l’IES Mungia BHI, Berritzegune... i 
col·laboradors.

La comissió va iniciar el seu treball amb l’objectiu 
de millorar i enfortir les relacions entre els mem-
bres del centre. Una de les seves primeres aporta-
cions va ser el curs sobre “Transformació de Con-
flictes”, un dels eixos del Pla Integral de Formació 
del Centre plantejat per al curs 2005-2006. El curs 
anava adreçat a l’alumnat, professorat, famílies 
i d’altres agents socials del municipi. Com a part 
i conseqüència d’aquesta formació la comissió va 
creure convenient obrir un debat per a una propos-
ta de “Norma” de convivència al centre. Això es va 
portar a terme a les aules i es va treballar l’ambi-
ent de les relacions en el centre i la seva incidència 
en l’aspecte educatiu ja que consideràvem neces-
sari donar un gir a la qüestió de les actituds per 
a aconseguir millorar ambdós aspectes. Per aquest 
motiu, es va proposar un procés de reflexió a 2n 
i a 3r de l’ESO per mitjà d’assemblees d’aula mo-
derades pels tutors i les tutores, alumnat de cur-
sos superiors, integrants de la comissió de convi-
vència i orientadors, utilitzant grups interactius.

Posteriorment es van presentar a les aules les con-
clusions, es van treballar i recollir les propostes i 
els compromisos que l’alumnat estava disposat a 
adoptar per a millorar la convivència. Aquesta re-
collida i concreció de conclusions i compromisos 
era necessària, tota vegada que de no fer-ho així la 
sensació dominant entre els alumnes i les alumnes 
i també entre el professorat seria d’abandonament 
del procés. 

Finalment, en opinió dels participants era neces-
sari elaborar un document sobre el treball realitzat 
per a poder valorar tot el procés de millora de les 
relacions de convivència i actituds vers l’estudi i un 
decàleg de compromisos i formes d’actuar. Aquests 
documents estan a l’abast de tots i totes i s’exposen 
en els taulells d’anuncis de les aules, a la pàgina web 
del centre i en el document d’inici de curs lliurat al 

professorat i a les famílies a fi que tots i 
totes puguin tenir una visió del procés 
de reflexió dut a terme.

Assemblea de representants d’aula 
(delegades i delegats)

Se’n fan dues o tres cada trimestre. Es 
convoquen i dinamitzen des de la Je-
fatura de Estudios i tracten i treballen 
temes o qüestions sorgides a les aules o 
com a proposta de la Comissió Pedagò-
gica o de les altres comissions existents 
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al centre (elkarbizitza, medioambiental, 
normalkuntza, interculturalitat…).

Les funcions que realitza van des de 
l’observació dels aspectes tractats (re-
lacionals, ús de materials, al voltant de 
l’euskera, aigua i llum, usos i costums 
culturals), fins a l’anàlisi-reflexió entorn 
a elles, així com de l’elaboració de pro-
postes per a tractar a les aules i/o realit-
zar-les al centre.

En la darrera assemblea es va treballar 
sobre la norma: “Ningú pot ser agredit 
per considerar-lo més dèbil”. Es va tre-
ballar la seva conveniència, la necessitat 
de promoure-la i d’anar creant activitats 
i accions a les aules encaminades a fo-
mentar-la. S’aniran recollint propostes 
en els tres sectors en relació amb l’elabo-
ració, el foment i la difusió de l’esmenta-
da proposta.

Coordinació de tutores i tutors

 La coordinació de tutores i tutors per 
nivell és permanent en els últims anys.

Les reunions es porten a terme entre 
les tutores i els tutors del mateix nivell 
juntament amb l’orientació, Jefatura de 
Estudios i coordinació pedagògica. L’es-
tabilitat dels seus components és alta en 
un tant per cent important.

El tutor o la tutora és la persona referent 
de l’aula i en la relació amb les famílies. 
Totes les accions que es realitzen estan 
recollides en el Pla d’Acció Tutorial, que 
col·labora activament en la millora de la 
convivència.

En l’esmentat Pla, destaquem les tutori-
es personalitzades, on els mateixos tu-
tors i tutores i el professorat en general, 
mantenen una relació i un seguiment 

més personalitzat amb l’alumnat que 
es troba amb dificultats per diferents  
raons.

Així mateix quan s’esdevenen situaci-
ons de conflictivitat en algunes aules, 
s’incrementen les sessions de tutoria i 
es busca la manera d’implicar el propi 
alumnat, i de vegades les famílies tot 
buscant acords i solucions. En les as-
semblees d’aula els tutors i les tutores 
estan acompanyats per altres professors, 
orientació, etc.

La comissió pedagògica

És important ressaltar que setmanalment 
ens reunim al centre, Direcció, Jefatura 
de Estudios, Orientació i Coordinació 
Pedagògica.

Impulsem, donem suport, facilitem… 
que tot això anteriorment descrit i d’al-
tres temes d’interès que es puguin susci-
tar vagin esdevenint una realitat.

Així mateix, la Jefatura de Estudios es 
reuneix quinzenalment amb les Jefatu-
ras de los Departamentos a fi d’analitzar 
i acordar temes sorgits en la realitat del 
centre.

Temes d’interès  
que sorgeixen en la comunitat

Durant aquest curs hem iniciat una nova 
línia de treball encaminada a la preven-
ció de la violència de gènere en el marc 
escolar.

Entre d’altres activitats, s’està donant  
a conèixer la investigació realitzada per 
Elena Duqu e envers l’aprenentatge per a 
l’amor, o per a la violència, i les relacions 
“de lligar” entre els adolescents.
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S’ha treballat el tema amb alumnat de 1r de Bat-
xillerat i s’ha realitzat una tertúlia literària sobre 
l’assaig publicat, on va participar la mateixa autora 
juntament amb professorat, famílies, alumnat, tèc-
nic d’igualtat de l’Ajuntament, etc.

En aquesta línia, està previst iniciar un treball enca-
rat a l’alumnat de 3r d’ESO, on col·laborarà alumnat 
de batxillerat.

Per altra banda, en diferents fòrums havia sorgit 
la necessitat d’aprofitar millor la jornada d’acolli-
da que realitzem tots els cursos amb les famílies. 
Aquest curs, l’acollida als pares de 1r i 2n de l’ESO 
ha sigut ben diferent. No es van dur a terme només 
reunions informatives, sinó que es va treballar amb 
ells el tema de la participació i es donà a conèixer 
el treball de l’alumnat a les aules pel que fa a la 
convivència.

Les activitats es van fer seguint el model de grups 
interactius, on hi van participar, a més a més dels tu-
tors i les tutores, professorat del 1r cicle i familiars de 
l’AMPA com a dinamitzadors dels grups. L’avaluació  
de l’esmentada jornada ha estat positiva, la qual 
cosa fa que ens animem a seguir impulsant aquest 
tipus d’iniciatives, fomentant una col·laboració més 
estreta entre famílies, alumnat i professorat.

Propostes de l’alumnat  
per a millorar les relacions  
entre nosaltres

1. Relacionar-nos amb tots els companys i les compa-
nyes de l’aula. 

• Fer més grups de treball 
canviant de companys. 
• Respectar-nos i ajudar-nos.
• No ignorar ningú.

2. Tenir una bona actitud a 
l’aula i prestar atenció.

• Participar.
• Demanar torn per a parlar.

3. Escoltar-nos els uns als al-
tres, escoltar allò que diuen els/

les altres.
• Pensar dues vegades allò que ens dis-

posem a dir.
• Cuidar la forma de dir les coses.

4. Parlar entre tots per a resoldre els pro-
blemes.

• No ofendre ningú.
• No justificar les ofenses dels nostres 

companys i companyes.

5. No riure per qualsevol bestiesa. 

6. Apropar-se als nous alumnes.

• Saludant-los i oferint-los ajuda.
• Intentar conèixer el seu poble, cultura 

i costums.
• Mostrant-los la nostra cultura i els 

nostres costums.

7. Cuidar el material i els mobles de l’aula 

i de l’institut.

• Utilitzar-los de forma adequada.

• No agafar les coses de ningú sense el 

seu permís.

• Preocupar-se per les coses d’un i dels 

altres.

• Després d’utilitzar el material retornar-

lo al seu lloc. 

8. Ajudar les víctimes.

• Fer front als que les acusen.

• Deixar en evidència els que les acusen.
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Convivència a la classe: entre tots / Elkarbizitza ikasgelan: denon arteean

Nire gelan hauxe atsegin dut/ 
de la meva classe m’ agrada:

Gelan atseginago egoteko...
Per a estar més a gust a classe...

Hobeto ikasteko...
Per a estudiar millor...

Hauxe indartuko dugu
Què reforçarem

Proposamen berriak
Noves propostes

Baztertuko ditugun 
jarrera desegokiak
Actituts inadequades 
que hem de canviar

Que tots i totes puguem expressar lliurement la nostra opinió sense ser agredits ni  
menyspreats i sense agredir ni menysprear els altres

Reflexions sobre 
aquests  conceptes

Exemples concrets (què 
faré/farem en cada cas)

Propostes per a portar a 
terme: compromisos

A què em  
comprometo?

-Expressar  
 lliurement

•Els alumnes i les 
alumnes amb d’altres 
alumnes.

Opinió •Alumnes amb profes-
sores i professors

Menysprear •Alumnes amb famílies

Agredir

“Ezin da inor eraso ahulagoa dela pentsatzeagaitik /
 ningú pot ser agredit per considerar-lo més dèbil”

Eraso / agredir

Ezin daitekela eraso / que no es pugui agredir

Ahula kontsideratu / Considerar dèbil

Gogorra kontsideratu / Considerar fort
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Llegendes  
i rondalles
Joan  bellmunT

En parlar, en la societat d’avui, d’històries, rondalles 
o llegendes, pot donar la sensació que hom parla de 
coses infantils o d’infants. Res més lluny de la reali-
tat. Intentarem fer-ne cinc cèntims.

Primerament cal que ens preguntem: quina impor-
tància han tingut les rondalles o llegendes en la for-
mació d’aquells que ens han precedit? I, en la nostra 
pròpia infantesa i maduració, hi han tingut cabuda? 
N’hem gaudit? Ens han ajudat en la nostra forma-
ció? Recordem la frase de Faust: “Allò que vas here-
tar dels teus pares, afanya’t per posseir-ho”.

Els nostres padrins i pa-
res eren un pou inson-
dable de tradicions, uns 
personatges folklòrics de 
primera talla i, dintre de 
la seva senzillesa, el seu 
gran coneixement en el 
món tradicional els feia 
veritablement savis en 
aquest àmbit.

Moltes de les persones 
avui ubicades en la se-
gona joventut vam poder 

escoltar, en la nostra infantesa, un quantiós recull 
d’històries i llegendes que, nit rere nit, a recer de la 
llar de foc pairal, el padrí i el pare deixaven brollar 
de les seves boques, aquella dolça flaire i el suau 
perfum de les quals conformaren les primeres es-
pècies de la saviesa tradicional que va arrelar en els 
nostres cors.

Aquestes narracions 
han mantingut, de manera glo-
bal, un gran valor educatiu. I no parlo 

del nostre temps, o d’unes quantes ge-

neracions endarrere, sinó que ha estat 

constant en el decurs del temps. Com 

a exemple diguem que Plató, l’eximi fi-

lòsof grec, considerava com a causa de 

la mala educació del seu temps l’abandó 

en què hom havia deixat les rondalles, i 

recomanava que les utilitzessin com el 

millor mitjà per a educar la joventut i 

per a ben pujar els fills. Parteni de Nicea, 

el mestre de Virgili, fou el qui primer va 

recollir rondalles, llegendes i històries, 

no amb sentit sagrat, 

sinó com a element 

educatiu i pedagò-

gic. L’escola d’alesho-

res venia a ésser com 

una mena de sessió 

de narracions llegen- 

dàries, de les quals el 

mestre feia comentaris 

i deduïa conseqüèn- 

cies i ensenyaments.

VA DE LLIBRES
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pares a fills, com una cadena inacaba-
ble que enclou la tradició humana des 
que el món és món. Foc, llar i tradició 
han estat tota una cosa inseparable en 
el decurs dels segles. Només ara, en els 
nostres dies i en la nostra societat, s’ha 
fet bocins aquesta realitat inseparable.

El fet de contar les llegendes i rondalles 
prenia caràcter de cerimònia i de mes-
tratge. Fins avui en dia, i així ho vam viu-
re en la nostra infantesa, en les cases les 
rondalles havien de ser contades vora del 
foc. Fins i tot, i a tall d’exemple, els irlan-
desos creuen que contar-ne de dia, o sia 
en un moment poc escaient per aplegar-
se al voltant del foc, portava desventura.

Així doncs, crec que la importància en la 
formació dels nostres avantpassats, i la 
nostra pròpia, de les llegendes, històries  
o rondalles, ha estat de primer ordre.

D’altra banda cal reconèixer la gran ri-
quesa cultural popular del nostre poble 
en aquest àmbit, i que desitgem no cai-
gui en l’oblit generacional en trencar-se 
el cordó umbilical de la transmissió. És, 
aquest, un esqueix del patrimoni espiri-
tual del nostre poble.

Un esqueix que vosaltres, lectors, i jo 
mateix vam assaborir des de la nostra 
infància de la boca dels nostres padrins 
i dels nostres pares a redós de la llar de 
foc de la casa pairal, i que ens van fer 
estimar el poble, la comarca, i Catalunya 
en general.

M’agradaria, però, que aquest esqueix 
no quedi només per a nosaltres, sinó 
que arreli en les generacions futures. 
I que no ho mirem com una idealitza-
ció mítica de l’ahir, sinó com una arrel 
de l’arbre de la nostra vida individual i 
col·lectiva, que ens ha d’ajudar a viure 
la vida en l’avui tot obrint-nos la porta 
de la construcció d’un demà ple d’espe-
rança i bona convivència entre tots els 
éssers humans. 

El mot català “rondalla” va 
prendre origen no pel fet, sinó 
per la forma com eren conta-
des; és a dir, formant rodona 
els oients al voltant del recitai-
re, tal com ho feien els antics 

mestres grecs, que reunien els deixebles asseguts a 
terra al seu voltant.

El terme grec scola, pare del mot “escola” de totes les 
llengües neollatines, significa també rodona, ron-
dalla. El nostre terme ha conservat, doncs, el regust 
del mot grec en record de la vella forma de celebrar 
classes que, com deia, a la Grècia clàssica venia a 
ésser com una narració de rondalles, de llegendes.

L’escola grega on es propagava la filosofia i la ciència 
hel·lènica havia derivat, a ben segur, de les escoles 
o rotllanes primitives, on els progenitors de l’home 
cavernari difonien i propagaven la saviesa tradicio-
nal a la fillada en una rodona al voltant del foc, i a 
través d’aquesta cadena ininterrompuda d’escoles i 
rotllanes ha passat la tradició universal de pares a 
fills, fins que arriba a nosaltres. 

L’escola grega i les rondalles i llegendes catalanes 
comporten amb el seu nom el deix de la forma més 
primitiva d’ensenyament dels valors tradicionals, i 
del llevat de saviesa incipient que arrenca des de 
l’home primitiu.

El sentit pedagògic i sobretot educatiu d’aquestes 
narracions no s’ha perdut. Durant els llargs segles 
que la humanitat ha estat analfabeta, sort hi hagut 
d’aquestes narracions.

Cada grup humà posseeix una individualitat i una 
personalitat específica, que s’expressa, es manifesta 
i àdhuc es consolida per la transmissió, de gene-
ració en generació, de mites, tradicions, llegendes, 
històries i rondalles.

Un aspecte interessant a considerar és l’ambient i 
el marc on han estat contades les històries i llegen-
des. Universalment s’han anat contant vora el foc 
i al voltant de la llar. El foc ha encarnat l’essència 
dels avantpassats. La llar ha estat el temple i l’altar. 
La preferència de fer la contalla vora el foc implica 
el sentit de continuïtat de la saviesa traspassada de 



24

Vint mil 
llegües
Joan baRó

Et proposo un viatge a través dels paisatges 
sonors més fascinants que he pogut conèi-
xer durant les meves aventures.

No serà un viatge fàcil, ens enfrontarem als 
perills de la fi del món i navegarem més enllà 
de l’univers conegut. 

Pots quedar-te i escoltar les proeses dels capitans 
que han tornat en els seus vaixells amb els ulls ama-
rats de sal i llegendes... 

O pots venir amb nosaltres i quan tornis seràs tu qui 
expliqui contes sobre pops gegants i civilitzacions 
pirates al marge del codi imperial. Això si tornes, 
és clar. 

No seria el primer cop que guanya el cel porpra 
d’enllà de l’horitzó. 

No seria el primer cop que torna el vaixell sense 
tripulants...

Si t’interessa acompanyar-nos segueix llegint, sinó, 
millor que t’allunyis d’aquí i tornis a casa... 

Ara que encara hi ets a temps.

Benvingut a bord. Abans de començar 
el viatge és necessari que trobis un espai 
còmode i t’hi estableixis, aquest serà el 
teu lloc quan comenci la batalla.

Envolta’t de tot el silenci que et sigui 
possible, apaga els aparells i andròmines 
que et rodegen...

Escolta el silenci i fes-lo teu. Posa aten-
ció en tots aquells sons que acostumen 
a ser-hi però que rarament sentim per 
estar saturats d’estímuls més agressius. 
Deixa’t endur per la melodia d’allò que 
no acostuma a ser percebut. O ves enca-
ra més enllà: escolta el teu organisme, el 
fimbreig de la oïda quan pot descansar, 
els batecs del cor i la respiració pausa-
da.. 

Ara, ja estàs a punt per començar el vi-
atge.

(http://www.myspace.com/elgranviatge)

CRònICA CuLTuRAL
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Partint del silenci, la primera destinació 
és una cala propera, un port agradable 
il·luminat pel crepuscle on només s’hi 
sent el cant d’una fada que asseguda 
en els esculls arpegia una guitarra me-
langiosa. La seva, una de les veus més 
dolces del panorama folk, narra histò-
ries d’amor que lluiten per mantenir-se 
vives després de segles de ser cantades 
per primer cop. Es diu Kate Rusby i es 
dedica artesanalment a adaptar els sons 
de la música tradicional a la seva mane-
ra de sentir, íntima, minimalista, fràgil i 
carregada de bellesa. 

Sovint, a la seva veu s’hi afegeix l’acor-
dió del mestre Andy Cutting, les flautes 
del sempre virtuós Michael McGoldrick 
i fins aquest últim àlbum, el violí i pro-
ducció musical de l’excel·lent John Mc-
Cusker. Un autèntic equip estel·lar. A la 
seva motxilla ja hi ha enregistraments 
únics en molts aspectes com per exem-
ple Underneath the stars, Sleepless o The 
girl who couldn’t fly. L’últim que ha gravat 
és un disc un xic diferent, produït per 
ella mateixa i que es titula Awkward An-
nie. Sembla que a la noia que no podia 
volar li estan sortint ales i això sempre és 
motiu d’alegria. Si encara no la coneixes, 

et convido al seu petit món de delícies 
musicals...

De la mel a la fructosa, de l’acústica ín-
tima a la frescor del corall submarí. En 
aquest cas és Austràlia qui alberga un 
prodigi com és Xavier Rudd, un corsari 
que es rodeja en els seus viatges d’estris 
musicals més i menys coneguts per cre-
ar un univers sonor rabiosament actual 
amb els ingredients de les mil i una cul-
tures que convergeixen en els mars del 
sud. Com a alquimista dels sons, és ca-
paç de moure’s airosament entre l’agres-
sivitat i la calma, entre el ritme ancestral 
i la melodia pop. És una alenada d’aire 
fresc capaç de dur-te, si aconsegueixes 
vibrar en la seva freqüència, al present. 
A un simple present carregat de vitalitat.

De moment ha editat set discs, dels 
quals els quatre primers són enregistra-
ments independents, i els altres tres són 
empreses secundades àmpliament per la 
flota d’Universal. L’últim dels seus fills 
es titula White Moth i es va publicar l’any 
passat amb catorze temes. Si t’animes a 
visitar-lo, més enllà d’aquesta introduc-
ció t’espera la sonoritat múltiple d’un 
autor que desgrana magistralment la 
música... sempre en solitari.



26

Els Jocs Olímpics 
de Pequín
Marques mínimes de drets humans

amnisTia inTeRnaCional GRuP loCal de lleida

L’objectiu de l’Olimpisme és posar sempre l’es-
port al servei del desenvolupament harmònic 
de l’home, amb la finalitat d’afavorir l’establi-
ment d’una societat pacífica i compromesa 
amb el manteniment de la dignitat humana.

Carta Olímpica, 
Principis fonamentals, paràgraf 2.

La Xina va prometre posar el seu llistó de drets 
humans més alt de cara a la celebració dels Jocs 
Olímpics. Però segueix sense complir “marques mí-
nimes” segons els últims informes d’Amnistia Inter-
nacional. Quan Pequín va ser seleccionada com a 
seu dels Jocs Olímpics de 2008, es va dir que seria 
una oportunitat de desenvolupar el respecte pels 
drets humans al país. “Estem convençuts que els Jocs 
Olímpics milloraran el respecte als drets humans a la 
Xina”, va afirmar Jacques Rogge, president del Co-
mitè Olímpic Internacional, el 24 d’abril de 2002. 
“Permetent que Pequín sigui seu dels Jocs ajudareu al 
desenvolupament dels drets humans”, va assegurar el 
2001 Liu Jingmin, vicepresident del Comitè per la 
Candidatura de Pequín a les Olimpíades.

No obstant això, a pocs mesos del començament, 
la flama de la torxa olímpica segueix apagada per 
greus motius de preocupació, segons mostren els 
últims informes d’Amnistia Internacional. Malgrat 
algunes reformes al voltant de la pena de mort, la 
Xina segueix sent el principal botxí del món. Els 
activistes de drets humans continuen sotmesos a 
detenció i fustigació. Els usuaris d’Internet s’enfron-

ten a la censura. Les formes de deten-
ció sense judici anomenades “reeduca-
ció pel treball” i “rehabilitació per ús de 
drogues”, s’han ampliat amb la finalitat 
de “netejar” Pequín abans de la celebra-
ció de les Olimpíades.

El 2007 es van aprovar disposicions tem-
porals que donen major llibertat d’acció 
a la premsa estrangera, però a la pràc-
tica no es permet informar lliurement, 
alhora que s’ha restringit la capacitat 
d’informar dels periodistes nacionals. 
Desenes de periodistes i escriptors es 
troben presos a la Xina per informar de 
qüestions considerades delicades. Entre 
aquestes persones hi figura Shi Tao, qui 
compleix una condemna de 10 anys per 
haver enviat un missatge de correu elec-
trònic en el qual resumia un comunicat 
del Departament Central de Propaganda 
sobre la manera en què els periodistes 
havien de tractar el 15è aniversari de la 
repressió del moviment democràtic de 
1989. La seua detenció va ser facilitada 
per l’empresa d’Internet Yahoo!, que va 
proporcionar les dades de l’usuari.

Si no es corregeix ràpidament aquesta 
tendència, assistirem a uns Jocs Olím-
pics caracteritzats per greus violacions 
dels drets humans, que serien un afront 
als principis fonamentals de la Car-
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ta Olímpica. Per tal de complir la seua 
promesa i honorar els ideals olímpics, 
les autoritats xineses haurien de complir 
almenys unes marques mínimes.

En opinió d’Amnistia Internacional, 
aquests mínims han d’incloure la reduc-
ció de manera dràstica de l’ús de la pena 
de mort a la Xina com a mesura encami-
nada a la seua abolició total. Les autori-
tats han de publicar regularment xifres 
estadístiques oficials sobre el nombre 
total de condemnes a mort i execuci-
ons, proporcionant de forma sistemàtica 
als familiars i advocats la possibilitat de 
comunicar-se amb els condemnats, així 
com informació sobre qüestions admi-
nistratives i procedimentals. També s’ha 
de reduir el nombre de delictes punibles 
amb la pena de mort mitjançant refor-
mes substancials pel que fa als delictes 
no violents.

Així mateix, s’ha de garantir que totes 
les formes de detenció fetes servir a la 
Xina s’ajustaran a les normes i els princi-
pis internacionals de drets humans, mit-
jançant mesures que hauran d’incloure 
protegir el dret a un judici que reuneixi 
les degudes garanties i prevenir la tortu-
ra. En conseqüència, s’han d’abolir els 
sistemes de “reeducació pel treball”, de 
“rehabilitació forçosa per l’ús de drogues 
i “custòdia i educació”, garantint que 

la presa de decisions sobre la detenció 
deixarà de quedar en mans de la poli-
cia exclusivament; i s’ha de garantir que 
aquests sistemes no s’empraran en rela-
ció amb la celebració de les Olimpíades 
de Pequín com a mètode de “neteja”de 
la ciutat durant els preparatius pels Jocs 
i en el decurs d’aquests.

S’ha d’assegurar que el col·lectiu de de-
fensors dels drets humans podrà desen-
volupar lliurement les seues activitats 
pacífiques segons estableix la Declaració 
de l’ONU sobre els Defensors dels Drets 
Humans, la qual cosa inclou que no si-
guin sotmesos a arrest domiciliari i que 
puguin comunicar-se amb periodistes 
estrangers sense ser sancionats ni fus-
tigats. I és imprescindible que s’alliberi 
els presos de consciència que es troben 
detinguts per defensar els drets humans, 
i que es posi fi a la censura injustificada 
d’Internet a la Xina.

El Comitè Olímpic Internacional ha ex-
pressat clarament en reiterades ocasions 
la seua esperança que millori la situa-
ció dels drets humans a la Xina. De no 
abordar-se adequadament les violacions 
greus dels drets humans com a part dels 
preparatius per als Jocs, el Comitè Olím-
pic Internacional hauria d’actuar. 

Més informació a: 
www.actuaambamnistia.org 
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Persona altruista, abnegada i entregada de ple 
al seu compromís. Lluita de manera incansable 
per a donar a conèixer els avantatges d’un pro-
jecte engrescador, el qual s’entesta a fer realitat.

Dirigeix dintre l’àmbit de l’Ateneu el Banc del 
Temps, juntament amb l’equip de companyes 
Anna Teruel, Marta Solans, Gemma Terrats i 
Carme Jiménez. 

-Pilar, t’agrada conversar?

-Sí, i segons amb qui molt més. Una conversa rela-
xada et fa passar una estona agradable.

-Com es va gestar la idea de posar en marxa el 
Banc del Temps?

-Vaig conèixer la idea a través de la ràdio. Un dia, 
conduint al cotxe, vaig sentir-ne parlar. Es tractava 
d’una nova iniciativa que es posava en marxa a Bar-
celona. Vaig parar l’orella. La idea era innovadora i 
m’entusiasmà.
Al cap de tres o quatre mesos la Regidoria de Par-
ticipació Ciutadana ens va comunicar que orga-
nitzaria unes jornades sobre utilització i gestió del 
temps. Una de les xerrades va versar sobre els Bancs 
de Temps, i ens van invitar a la creació a Lleida d’un 
d’aquests bancs. Proposta que es va demanar a l’Ate-
neu que la portés endavant.
A l’Ateneu ens vam reunir unes quantes persones, 
Carme Jiménez, Conxita Lladonosa, Dolors Pericon, 
Dolors Arderiu, etc. i jo mateixa, per valorar el pro-
jecte, i vam considerar que tres o quatre de nosaltres 
seríem el motor imprescindible per posar-lo en mar-
xa i mantenir contactes amb Barcelona, que estava 

portant a terme la mateixa experiència. 
Es tractava d’activar d’una altra manera 
el voluntariat.

-Tenies alguna experiència similar?

-Vaig estar a la fundació de l’Ateneu. Tinc 
el número 23 de sòcia. A la creació del 
sindicat CCOO i també a la creació de 
l’Associació de Veïns de Balàfia. Eren,  
de tota manera, altres temps.
El Banc del Temps és un projecte nou. 
Una mica tot està per fer. No és un vo-
luntariat i prou, aquí s’ha d’intercanvi-
ar temps, oferir les habilitats i demanar 
allò que ens resulta més necessari i adi-
ent. Tothom tenim uns valors que no es 
quantifiquen econòmicament que val la 
pena que la societat, els del nostre en-
torn, els aprofitem. 

-Quina és la seva estructura?

-Un equip de persones que ho gestiona, 
els socis i les persones que intercanvien els 
serveis, és a dir que ofereixen i demanen.
A més, cada soci disposa d’un talonari, 
que ara canviem per una targeta, on es 
fa constar les hores que demana i les que 
ha realitzat, és a dir, els intercanvis que 
ha fet sigui rebent o donant, ja que d’al-
guna manera ha d’haver-hi un equilibri 
entre les hores utilitzades.

-La teva implicació va tenir alguna 
cosa a veure amb la teva professió?

-No, ni de bon tros. La professió de ve-
gades es tria i de vegades no. Jo estic 

Dones que fan ateneu

Pili Bayo, 
l’ànima del banc 
del temps
eva PeiRó
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molt contenta amb la meva, però tinc 
clar que és un treball. El Banc del Temps 
és la part “lúdica” en què vols participar 
en la societat que t’envolta.

-Per què hi predominen les dones?

-No ho sé, es veu clarament que, a totes 
les associacions, les dones hi estan molt 
implicades, sobretot les de certa edat. 
Tinc una explicació gens científica, ba-
sada en la meva pròpia experiència. Les 
circumstàncies van fer que, per establir-
me professionalment, vaig estar un temps 
fora de Lleida i mentrestant vaig tenir els 
fills. Fet i fet havia passat vint anys dedi-
cada a la professió, als fills, a l’etapa de les 
Ampes, de les celebracions d’aniversaris, 
futbol i teatre. Un cop finalitzada l’etapa, 
aquelles inquietuds que havien quedat 
latents es tornen a activar. I ara és el mo-
ment que comencen a treure el cap per 
les diverses associacions de voluntariat. 

-Quin és el llenguatge del Banc del 
Temps?

-És l’intercanvi en temps, per poder 
conciliar, per ser solidaris, per poder fer 
xarxes de proximitat. Que la gent ens 
coneguem i puguem confiar i valorar les 
capacitats que tots tenim.

-La dedicació que hi prestes, et treu 
alguna hora de dormir?

-No, de cap manera. El projecte no està 
desenvolupat al màxim, tots els que hi 
participem li dediquem unes hores i 
prou. Tenim una família, un treball, uns 
cercles d’amistats que cal cuidar i dedi-
car-hi el temps que els correspon. 

-Cal ser líder per a conduir-lo?

-No, el que importa és l’equip, els socis 
i els temps de dedicació.

-Quina és la inquietud principal?

-És l’expansió i que funcioni bé. Si hi 
ha molts socis, és fàcil satisfer una sol-
licitud; si som pocs, costa bastant més 

i de vegades no tens allò que et dema-
nen. És important que ens atrevim a fer-
lo anar. De vegades fa por d’implicar-se, 
però tothom que s’hi atreveix en queda 
molt content i repeteix. Entre el que 
dóna un servei i el que el rep s’estableix 
una relació molt bonica.

Hem de saber traslladar la teoria a la 
pràctica i modificar les coses que no 
funcionen. 

-Creus que la realitat actual d’aquest 
Banc correspon a les expectatives del 
dia de la seva presentació a l’Ateneu? 

-Quan s’inicia un projecte, les expecta-
tives són moltes. Ja portem tres anys de 
rodatge amb un equip consolidat i unes 
activitats molt arrelades. 

Pensem que ara s’ha de fer una sortida 
cap a fora, als barris, que foren els inter-
canvis de proximitat: acompanyar algú 
al metge, al banc, al cementiri a posar 
unes flors, etc. De fet ja tenim contac-
tes amb l’Associació de Veïns de Balàfia. 

-Dins l’àmbit lleidatà és prou cone-
gut?

-No. Som un equip petit i no es pot anar 
més de pressa. Esperem que, si als barris 
arrela, es pot fer molt important.

-Existeix alguna interrelació comarcal 
o provincial?

-No. A Barcelona, potenciat per la Di-
putació, han constituït Banc de Temps a 
Nou barris, li dediquen esforços i diners 
i estan donant els seus fruits. Periòdica-
ment fan tallers i hi som invitats. Si bé 
volen que signem un conveni amb l’as-
sociació Salut i Família que ho porta, de 
moment, el de Lleida encara no ens hi 
ha adherit. A Girona n’hi ha un altre. De 
fet se n’estan creant a moltes localitats 
de tot Catalunya.

-Com va el seu suport? 

-Als tallers en què hem participat a Bar-
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celona, el suport prové de les institucions, que hi 
aporten personal assalariat. 
Aquí a Lleida, en aquesta primera fase es va fent 
de forma totalment voluntària per part de l’equip 
promotor, si bé tenim un conveni pendent de signar 
que concretarà l’aportació que ha de fer l’Ajunta-
ment, que va ser qui ens va sol·licitar la seva posada 
en funcionament. L’Ateneu ens fa d’aixopluc.

-Dins l’aplec de l’Ateneu, hi és implicat el Banc 
del Temps?

-Hi hem participat fent intercanvis de llibres, ofer-
tes de conversa, etc. Tractant-se d’un sol dia, s’ha 
d’oferir coses limitades per a poder fer-les dins del 
mateix dia. 

-Què penses que et quedarà al final del viatge per 
aquest Banc?

-Espero i confio que sigui la satisfacció d’haver con-
vertit un projecte en realitat d’èxit.

-A casa teva s’aplica la filosofia del Banc del 
Temps?

-Més aviat a casa els pares donem, donem... Que no 
és altra cosa que allò que ha  fet la generació anteri-
or amb nosaltres.

-Quin tant per cent de temps dediques 
a la teva família, a la professió i a l’oci 
al cap del dia?

-No sempre és igual, com ja he comen-
tat tot són etapes. La professió està 
marcada per l’horari i els extres, segons 
vas adquirint veterania, els extres els 
he anat eliminant. La família s’ha redu-
ït i també s’ha fet més autònoma, per 
tant no necessita tanta dedicació com 
abans. Al Banc del Temps, li dedico dos 
a tres tardes. I la resta, fonamentalment 
els caps de setmana, als amics. De totes 
maneres és difícil quantificar aquestes 
dades.

-Per tant el futur del Banc com el 
veus?

-Les coses han d’anar cap a l’intercan-
vi. Saber demanar costa molt. Quan es 
fa un acte voluntari, la persona que el 
rep ha de tenir la gratificació de poder-
lo retornar d’alguna manera, encara que 
no sigui a la mateixa persona, però sí a 
una altra. Val la pena apostar per aquest 
projecte tan bonic i engrescador.

-I el teu futur?

-Segurament tirant endavant l’esmentat 
projecte. Fins i tot, un cop acabat el meu 
exercici en la professió, dedicant-li més 
temps. 

10

L’any 2002 es va celebrar a iniciativa de les Nacions 
Unides, l’Any Internacional de les Muntanyes.  
A l’Estat espanyol, no s’ha reflectit en cap tipus d’ini-
ciativa governamental de la voluntat i el compromís 
que hi va haver en aquell moment de millorar el 
nivell de protecció de les nostres muntanyes, que 
va quedar reflectit en el document “La carta de les 
Muntanyes”. Una declaració mínima de principis 
on s’alerta de la necessitat de regular la gestió con-
servadora d’aquestes àrees i de la recerca d’un de-
senvolupament equilibrat pels seus habitants, atès 
que d’elles i el seu entorn depenen una multitud de 
serveis ambientals que són fonamentals per a tota la 
societat. Aquesta és l’única proposta que es va fer i 
encara continua sense aprovar-se.

Mentrestant, el temps passa, i la situació en aquestes 
zones cada vegada és més preocupant. Per compte de 
millorar la sensibilitat de les autoritats ambientals i 
dels responsables polítics respecte de les importants 
funcions ecològiques, socials i econòmiques que fan 
els sistemes naturals de les muntanyes, aquestes zo-
nes són cada vegada més, i amb més freqüència, en 
el punt de mira de projectes d’explotació insosteni-
ble dels recursos naturals i dels espais protegits, que 
els promotors justifiquen amb l’argument de la dina-
mització econòmica de les zones rurals i la creació 
de nous llocs de treball.

Justament, aquí, als Pirineus tenim uns 
bons exemples que ho il·lustren (vall 
Fosca, vall de Filià, vall d’Àrreu, vall de 
Ruda, etc.). La pressió urbanística i es-
peculadora és al darrere de la major part 
d’aquests projectes, que generalment 
estan vinculats a la creació o ampliació 
d’estacions d’esquí o a altres promocions 
esportives i recreatives pensades per a 
grans multituds, amb l’al·licient de l’alta 
qualitat paisatgística i moltes vegades a 
prop d’espais naturals protegits. Tot això 
amb l’agreujant que, en alguns casos, els 
interessos econòmics estan provocant i 
forçant canvis en la legislació ambiental 
d’aquests espais per així poder permetre 
la construcció d’aquests tipus de com-
plexes.

Avui tenim sobre la taula el document 
de proposta de Xarxa Natura 2000 que 
fa el govern de la Generalitat, i aquest 
no recull precisament la protecció a la 
vall de Filià, que necessita. Un espai que 
en el seu moment es va incloure en el 
Pla d’Espais d’Interès Natural, justament 
per tractar-se del límit meridional a ma-
jor alçada dels Pirineus centrals cata-

Els Pirineus, 
territori en venda?

PLATAFORMA 
VALL FOSCA 
ACTIVA

www.taxisborras.cat
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Centre Excursionista
de Lleida

En el centenari de l’inici de la seva publicació, el 
Centre Excursionista de Lleida i Garsineu Edicions, 
amb la col·laboració de l’Aula Màrius Torres, han 
decidit endegar el projecte de reproduir en facsímil 
el Butlletí del Centre Excursionista de Lleida de la pri-
mera època de l’entitat, que es va publicar entre els 
anys 1908 i 1936. 

En llegir els primers números del Butlletí 
ens adonem que, després de cent anys, els 
anhels dels primers excursionistes no estan 
gaire allunyats de la nostra actual dèria mun-
tanyenca. Els movia un impuls per descobrir 
el territori, per aprofundir en l’entorn i per 
defensar un patrimoni natural i històric. Les 
experiències dels nostres consocis estan be-
llament descrites per plomes tan preuades 
com Enric Arderiu, Josep Estadella, Rafael 
Gras, Manuel Herrera i Ges, Alfred Perenya, 
entre d’altres prohoms de la ciutadania llei-
datana. Les seves prop de mil pàgines ens 
parlen d’una de les èpoques culturals més 
brillants de la nostra història. 

Per tal de donar suport a aquest projecte i 
fer-lo possible, hem cregut adient d’oferir un 
preu de llançament a totes les persones que 
puguin estar interessades a adquirir aquesta 
publicació en qualitat de subscriptors: siguin 
excursionistes o públic en general, el nom 
dels quals es farà constar a la publicació. 
El preu per als subscriptors és de 30 euros. 
La inscripció romandrà oberta fins al 30 de 
juny de 2008. Els interessats poden posar-
se en contacte amb la secretaria del Centre 
Excursionista de Lleida (telèfon 973 24 23 

29, o correu electrònic cel@cel.cat). Es 
preveu que la publicació surti a la llum 
durant la tardor de 2008.

Si voleu més informació consulteu la 
web www.cel.cat.
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Sobre educacions 
i maleducacionsTorre de guaita

L’escenari és 
un de tants super-

mercats: un nano de tres o 
quatre anys demana a la mare que 

li compri un d’aquests productes ensucrats 
i plens de colesterol que allí s’ofereixen. La dona s’hi 
resisteix: “si menges això, després no dinaràs”. Els 
requeriments del nen pugen de to i esdevenen crits 
i plors. La mare, cada cop més atabalada, continua 
negant-s’hi. De cop, el marrec li deixa caure a ple 
pulmó: “tu no m’estimes, mala puta!”. Ella es posa 
vermella i després pàl·lida. Els miro i intueixo com 
acabarà la cosa. Efectivament, la dona claudica i el 
“crio” veu “premiada” la seva entossudida mala edu-
cació amb la llaminadura desitjada.

Aquesta escena verídica em va fer reflexionar sobre 
una problemàtica que ja fa anys i panys que es veia 
venir i que, actualment, ha pres una gran virulència. 
Molts pares no volen, o no poden, mantenir ni la 
seva autoritat ni la seva dignitat personal davant de 
llurs fills, i opten per “comprar” a curt ter- m i n i 
una aparent pau familiar, que probablement 
pagaran molt cara a la llarga. 

Durant bastants anys la norma vigent con-
sistia a no “traumatitzar” els petits amb 
cap tipus de negativa ni correcció. Ara, 
finalment, els pares i sobretot els profes-
sors s’han adonat que aquella beatífica 
filosofia ha contribuït, en gran mane-

ra, a crear unes generacions infantils i 
juvenils cada cop més agressives, amb 
una minsa capacitat d’esforç, avici-
ada per l’excés de joguines i de capri-
cis gratuïts satisfets. Unes generacions 
a les quals l’avorriment atansa, massa 
vegades, a l’alcohol, al tabac i a tota 
mena de drogues, que adquireixen una 
preocupant afecció per les bretolades 
i que presenten una cada cop més re-
marcable falta d’educació i de civisme.

No es tracta que la mainada i el jovent 
actuïn com dòcils corderets ni que ens 
facin reverències versallesques, però ja 
és hora de reivindicar el respecte mutu, 
l’amabilitat, un mínim d’esperit de supe-
ració i una sociabilitat pròpia de perso-
nes assenyades.

Pares i mestres encara poden treballar 
per rectificar les nostres equivocacions 
i mancances com a educadors. En pri-
mer lloc, és clar, amb el propi exemple, 
i després convençuts que un NO dit a 
temps pot constituir una de les més di-
fícils i grans proves d’amor als nostres 
fills i alumnes. Certament, la vida que 

els espera no els regalarà res, i cal 
estar preparats.

maRia Conxa monTaGud
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Pauclarisdeu: 

ConsoRCi de noRmaliTzaCió linGüísTiCa

L’Ateneu Popular de Ponent signa un acord amb el 
Centre de Normalització Lingüística de Lleida per 
promoure el programa Voluntariat per la llengua 
(VxL) entre els ateneistes de Ponent.

Amb l’objectiu d’ajudar totes les persones nouvin-
gudes que es llancin a parlar el català, el Centre de 
Normalització Lingüística (CNL) de Lleida i l’Ateneu 
Popular de Ponent impulsen novament el programa 
Voluntariat per la llengua a Lleida.

VxL és un programa de la Secretaria de Política Lingü-
ística de la Generalitat de Catalunya i el Consorci per a 
la Normalització Lingüística (CPNL) que fomenta l’ús 
de la llengua catalana en les relacions personals tot po-
sant en contacte una persona que parla habitualment 
català amb una altra que en té coneixements bàsics i que 
vol fer un pas endavant per parlar-lo amb normalitat.

El Centre de Normalització Lingüística de Lleida 
ofereix el programa des de l’any 2003 i l’inicia com 
un complement dels cursos de català per a adults 
a Lleida ciutat i, de seguida, l’estén a tot el territori 
de Ponent. Des d’aleshores ençà han participat en el 
programa 1.527 persones i s’han format 800 parelles 
lingüístiques.

Avui VxL ha esdevingut un programa po-
tent que es duu a terme a tots els centres 
de normalització lingüística del CPNL, que 
ha estat suficientment avaluat i contrastat, 
i que l’any 2005 ha estat reconegut per la 
Unió Europea com una de les deu millors 
pràctiques d’aprenentatge de llengües.

La possibilitat que tothom es pugui ins-
criure al programa facilita que qualsevol 
persona que vulgui millorar el seu domini 
de la llengua oral o llençar-se a parlar-la 
tingui l’oportunitat de fer-ho en espais no 
formals d’aprenentatge. Per participar-hi 
s’ha d’inscriure al programa i l’única con-
dició per fer-ho és que sigui major d’edat i 
disposi d’una hora a la setmana durant 10 
setmanes per compartir converses.

La implantació i el desenvolupament del 
programa VxL durant aquests anys l’ha 
consolidat com un gran instrument de su-
port al procés d’aprenentatge de la llengua 
i també com una eina de foment de l’ús so-
cial del català, ja que es posen de manifest 
valors positius associats a l’aprenentatge i 

al coneixement mutu de 
persones que conviuen 
en un mateix territori. 

Les persones que vulguin 
participar en el programa 
només cal que emplenin 
un formulari que troba-
ran a l’Ateneu Popular 
de Ponent, al Centre de 
Normalització Lingü-
ística de Lleida, c/ del 
Governador Montcada, 
13, 2n, o al web del Vo-
luntariat per la llengua: 
www.vxl.cat .

Lo Sarau 2008
Concert de Sant Jordi

Ministrils del Rosselló

Lleida, 23 d’abril
Plaça St.Francesc, 18.30h

Concerts Vanguelis Dimoudis Kompania
Arbeca El Cogul Mollerussa

2 de maig 3 de maig, 4 de maig
La roca dels moros, 21 h

Tallers de danses 
gregues 

Juneda, 
1, 2 i 3 de maig 

Les Obagues

www.ateneulleida.cat



35

Pauclarisdeu: Lo Sarau 2008
Concert de Sant Jordi

Ministrils del Rosselló

Lleida, 23 d’abril
Plaça St.Francesc, 18.30h

Concerts Vanguelis Dimoudis Kompania
Arbeca El Cogul Mollerussa

2 de maig 3 de maig, 4 de maig
La roca dels moros, 21 h

Tallers de danses 
gregues 

Juneda, 
1, 2 i 3 de maig 

Les Obagues

Dinar grec
Mollerussa,

4 de maig
L’Amistat, 21 h

www.ateneulleida.cat
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MOTS ENCREUATS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HORITZONTALS

1. Revista de l’Ateneu Popular de Ponent. Lliscar sobre una pista cimentada, sobre gel o espifiar-la.

2. Hàbit cristal·lí que s’acosta als poliedres perfectes. Que fixa els límits dels quals no pot sortir-se.

3. Unitat monetària de Xina. Esclau macedoni. Radio Corporation of America.

4. Pot ser blanc, negre, d’agulla…  Mestre espiritual hindú. Quaranta sis. Carboni.

5. Locució llatina: Immediatament (dues paraules). Dit de la cultura precolombina del Perú. 

6. Construccions de fusta que suren per l’aigua. Inflamació d’una bossa serosa.

7. Aquesta és una metgessa. I aquest és molt intel·ligent. Corda per amarrar l’embarcació a terra.

8. International Air Transport Association. Cent. Al Segrià en diem així de “gairebé”.  Nitrogen.

9. Els cràpules comencen així. Pot ser de pintura, de morter o una part del cos. Fer millor. 

10. A l’inrevés, marca l’alternativa. Centèsima part del litre. 

11. Els anglesos el prenen a les cinc en punt. A l’inrevés i després de T, té forma de tronc de con.

12. Figura d´home usada com a columna o pilastra. Ho fa qui té la paella pel mànec. Ho nega tot.

13. Soroll de motor. Una creu. A l’inrevés, eina de pagès per arrencar patates. No se sap com acaba-
ran però tots els tiberis comencen així. 

14. Tot són vocals.

Pensaments

L’amic ha de ser com la sang, que va a la ferida sense esperar que la cridin. F. de Quevedo

La felicitat no és fer el que ens agrada, sinó que ens agradi el que fem. J. W. Goethe

Qui pot mesurar quant estima és que sent un amor molt petit. F. Petrarca

El silenci és un amic que mai no et traeix. Confuci

VERTICALS

1. Acció de reclamar quelcom 
que és teu. 

2. Compararíem. Oxigen.

3. Li passa de treballar al sol. 
I així és com queda. Plural. 
Divinitat malèfica, filla de 
Zeus.

4. Brut de sang. Estri de pesca 
que ha perdut la h. Alumini. 
El primer de tots.

5. Per endegar la TV. “... va dir 
ell” (Quim Monzó). Punt de 
màxim plaer sexual. Ho ne-
cessites per arribar fins a la 
persona o al lloc.

6. Raça de pèsol. Seguit d’una 
s, parent de la sardina. 

7. Fòsfor. A l’inrevés i acabat 
amb a, fruit sec. Banana 
sense cap as. Nom de lle-
tra.

8. És la llet. Divisió en tres 
parts.

9. Quelcom que té tatxes. Tam-
bé safata, de tornada.

10. Faciliti l’evacuació, de baix 
a dalt. Lletra grega. Darrera 
vocal.

11. Sodi. Converteix en vidre. 
Est.

12. Penediment d’haver pecat 
per por del càstig. Indepen-
dent Televisión News. Infle-
xió o modulació de la veu.

13. En té molts de diners. Quali-
tat de no simultani. 

14. Es trasllada de dalt a baix i 
s’escriu de baix a dalt. Plu-
ral. Si no hi ha oxigen no viu.

HORITZONTALS

1. RESSÒ. Patinar. 2. Equant. 
Taxatiu. 3. Iuan. Ilota. RCA. 
4. Vi. Gurú. XLVI. C. 5. Ipso-
facto. Ica. 6. Naus. Bursitis. 
7. Dra. Geni. Prois. 8. Iata. 
C. Casi. N. 9. Cr. Ma. Bonifi-
ca. 10. aiS. Centilitre. 11. Te. 
acinococnoR. 12. Omalet. 
Mana. No. 13. R T. sogiB. 
Tib. 14. IOEU. EA. UEOAI

VERTICALS

1. Reivindicatori. 2. Equipa-
raríem. O. 3. Sua. Suat. S. 
Ate. 4. Sangos. Ma. Al. U. 5. 
On. Uf. G. Acces. 6. Tirabec. 
Eito. 7. P. lucuN. BNN. Ge. 
8. Ato. Tricotomia. 9. Tatxos. 
anicaB. 10. ixaL. Ipsilon. U. 
11. Na. Vitrifica. E. 12. Atri-
ció. Itn. To. 13. Ric. Asin-
cronia. 14. uaC. S. Aerobi. 

lluís Rosselló
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Guardons  
per a Lleida 

Pep Coll: 
Les senyoretes de Lourdes
Les senyoretes de Lourdes és una novel·la sobre la 
vida de Bernadette Soubirous, la nena que el dijous 
de Carnestoltes de 1858 va assegurar que havia vist 
una senyoreta amb un vestit blanc en una cova pro-
pera del poble. Els seus veïns van interpretar l’apa-
rició de manera diferent: que era una fada de les 
que habitaven la cova o que s’havien despertat els 
dimonis ancestrals de la muntanya; que potser era 
l’esperit d’una beata morta feia uns quants mesos 
i fins s’ironitzava dient que era la dona del farma-
cèutic que s’havia citat amb el seu amant... Qui no 
teoritzava era l’única vident, Bernadette, una nena 
asmàtica, filla d’un moliner arruïnat, que es refe-
ria a l’aparició com a Allò i que fins a les últimes 
visions, quan els milers de pelegrins que acudien 

a la cova no tenien aturador, no va ac-
ceptar, a suggeriment d’un sacerdot de 
Lourdes, que potser era la Mare de Déu. 
En realitat, aquella primavera, allò que 
van despertar les visions de Bernadette 
van ser les il·lusions i els desenganys, les 
enveges i els odis, i l’ambició i el poder. 
Pep Coll reconstrueix la història de les 
aparicions, retrata amb vigor cadascun 
dels personatges i ens acosta al drama 
terrible d’una nena malalta que es volia 
amagar i ja mai més no va aconseguir-ho.

Txema Martínez:
L’arrel i la pluja
Un dietari poètic, en el sentit més ampli 
del terme, com a recull d’unes vivències 
concretes a través del temps i dels dies, 
que parlen a través dels versos, com a 
anotacions aparentment immediates. 
Un dietari, també sentimental, moral i 
intel·lectual, perquè parla de totes aque-
lles coses que ens condicionen i que no 
es veuen, i que creixen des de dins per 
conduir els nostres actes i les conseqüèn-
cies d’aquests actes. Dividit en quatre 
parts, com les quatre estacions amb què 
el temps parla i es concreta, L’arrel i la 
pluja és, doncs, com un conte amb pro-
tagonistes, amb principis i finals, amb 
nusos i desenllaços, en un poemari-bloc 
en què els poemes transiten per formes 
mètriques, diverses, entrelligades, i que 
a poc a poc, per reiteració o contrapo-
sició, van creant un discurs paral·lel al 
correlat que expliquen.

En la darrera Nit de Santa 
Llúcia, celebrada el dia 14 de 

desembre del 2007, a Reus, es van atorgar 
dos dels premis literaris més importants de les 
lletres catalanes a dos autors de Lleida.

Pep Coll, amb l’obra Les senyoretes de Lourdes, 
va guanyar el Premi Sant Jordi de Novel·la, en la 
seva 48a edició.

Txema Martínez, amb el dietari poètic L’arrel i la 
pluja, va obtenir el Premi Carles Riba de Poesia, 
en la 49a convocatòria.

Des de les pàgines del RESSÒ de l’Ateneu volem 
participar de la seva satisfacció i compartir amb 
ells la divulgació de les dues obres guardonades, 
tot oferint-los la nostra enhorabona i el nostre re-
coneixement. 
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 Pep Coll
1. Com va ser que vas escollir aquest tema?

Amb motiu d’un treball sobre el mite de les encan-
tades a les valls pirinenques, vaig llegir en un llibre  
(Fées et gestes) de l’antropòloga Isaura Gratacós, que 
a la gruta de Massabielha de Lourdes, abans de les 
aparicions, la gent deia que hi havia hades. I que 
l’Església catòlica després havia esborrat aquestes 
primitives llegendes. Aquest va ser el motor d’ar-
rencada. Posteriorment, quan em vaig posar en la 
vida de Bernadette, van aparèixer altres motius més 
poderosos.

2. Per què aquest títol i no un altre?

El tema central de Lourdes gira a l’entorn de la dico-
tomia maternitat-virginitat. Hi ha moltes senyoretes 
en la novel·la (és a dir, verges) no només l’Aparició 
i Bernadette sinó un gran nombre de beates i bene-
factores. I també la narradora (l’únic personatge de 
ficció), la qual en el darrer capítol decideix “des-
calçar-se i mullar-se el cul”, o sigui, deixar de ser 
senyoreta.

3. Temps dedicat a l’elaboració del llibre: des de 
la primera idea fins a tenir-lo acabat.

Recordo que el mes de febrer de 2006 vaig fer el pri-
mer viatge a Lourdes per prendre notes. Un parell 

de mesos abans havia començat a docu-
mentar-me. O sigui, un parell d’anys es-
cassos, entre tot (documentació, redac-
ció i viatges a la Bigorra i a Nevers). 

4. Va ser una obra ideada pensant en 
el certamen al qual va ser presenta-
da?

No, no té cap sentit escriure un llibre 
pensant en un premi concret. Al princi-
pi d’octubre quan acabava el termini de 
presentació al Sant Jordi, tenia l’obra en-
llestida (només faltaven alguns retocs). 
Vaig pensar que si em presentava al pre-
mi no hi perdria re.

5. Què té aquest premi que no tinguin 
d’altres?

És el premi més popular i prestigiós de 
la literatura catalana. La promoció me-
diàtica fa que el llibre arribi a un gran 
nombre de lectors. I no cal oblidar els 
diners del premi, que m´han anat molt 
bé per pagar-me un altar de la capella 
que m’he construït sota el Roc de Pes-
sonada. 
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Txema Martínez
1. Com va ser que vas escollir aquest tema?

El tema d’un llibre de poemes, en general, no es 
tria. Sí que hi ha, en el meu cas, un horitzó, un 
plantejament final cap al qual vols tendir i que et 
serveix d’esperó i et traça els límits del camí a l’hora 
d’escriure. En el moment de compondre, en el meu 
cas aquesta pauta va ser fusionar les vivències dià-
ries d’un ciutadà i les seves conseqüències morals 
en l’estructura sentimental que sustenta qualsevol 
persona. Radiografiar una veu, que és una persona, 
a través de les seves experiències. Però, de tota ma-
nera, que és, si no, l’art, en qualsevol de les seves 
representacions? Una veu que parla a través d’un 
codi.

2. Per què aquest títol i no un altre?

Els meus llibres, molt a pesar meu, sempre tenen 
molts títols, i al final es queda el més insistent. Fa 
referència, òbviament, al contingut del llibre, amb 
una simbologia que de tan clara i expressa no vol 
comentaris. Potser només una generalització: les ar-
rels són les que ens sustenten però no es veuen, i la 
pluja, que és l’aigua, que és el temps, es veu i ens 
aclapara, però passa, com tot, i alimenta, invisible, 
les arrels.

3. Temps dedicat a l’elabo-
ració del llibre: des de la 
primera idea fins a tenir-lo 
acabat.

Uns tres anys, tot i que la in-
tenció primera era compon-
dre un recorregut que abastés 
un any, que és el que és: les 
estacions, de gener a desem-
bre, a mode de dietari líric.

4. Va ser una obra ideada pensant en el 
certamen al qual va ser presentada?

Mai he escrit una ratlla per a un certamen. 
Un guardó només serveix per publicar 
quan es tracta de poesia, i de passada una 
mica de publicitat, que mai va malament. 
Procedeixo de la manera més digna que 
conec: escric pensant en el poema, des-
prés en el llibre i, quan crec que aquest 
ja és publicable, puc presentar-lo a algun 
premi. La resta ve sola i ja no depèn de 
mi. De fet, quan els poetes publiquem un 
llibre, és força probable que estiguem en 
ple procés d’un altre.

I afegiré més: si algú escriu per guanyar 
un premi, té dues opcions més que proba-
bles. No guanyarà res o, si ho fa, el llibre 
tindrà dèficits importants. La poesia, si és 
que algun luxe conserva, és de la llibertat 
creadora, allunyada d’interessos editorials.

5. Què té aquest premi que no tinguin 
d’altres?

El Riba, en poesia catalana, és EL premi. 
I això vol dir, més o menys, entrar en una 
llista d’honor, com és la dels poetes que en 
aquest guardó em precedeixen. Fa l’efecte 
d’haver arribat a alguna fita. En el meu cas, 
però, encara em considero un aprenent: 
l’art és un camí sens fi d’aprenentatge.



40

Creació
Francesc Bellet Rius

Esbós de presentació
Canviem com a persones, fets, maneres 
de viure, etc.; dic això perquè en aquests 
quadres veureu el canvi cap a una forma 
de pintar o, millor dit, evolució. És una 
pintura que reflecteix la meva manera de 
mirar endavant; és una pintura de sím-
bols, de reflexió d’aquesta vida que m’ha 
tocat de viure fins ara.

Suposa, d’altra banda, un canvi total, ja 
que ja no em trobava a gust copiant de 
foto o del natural. Les bases de la pintura 
no s’han d’oblidar mai: practicar i apren-
dre. Copiar és el que s’està fent quan mi-
rem un arbre, una casa, la platja, tot el que 
ens envolta. En canvi, crear és una em-
presa dificilíssima, sobretot quan hem de 
millorar la realitat. Copiar era una actitud 
escolar que l’havia d’extirpar, si més no 
durant una temporada, per esprémer les 
idees. És el que intento realitzar durant els 
gairebé 10 anys en què dedico les poques 
hores lliures que tinc al dia a pintar. Pinto, 
observo i visc per pintar.

És una pintura que pot agradar més o 
menys però, segurament, el seu significat 
no us deixarà indiferents i d’això es tracta: 
us emocionarà o us sacsejarà els sentits.

Al llarg de la meva modesta trajectòria he 
anat alternant diverses tècniques pictò-
riques: dibuixos amb llapis, amb carbó, 
amb pastel, pintures acríliques i, darrera-
ment, pintura a l’oli amb diversos materi-
als (pigments, vernissos...).

www.artbellet.bloc.cat



Un mar de dubtes

Oh! Déu meu!

Terramar

Els banyistes
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