
arta de protesta al con-
seller d’Educació, Sr.
Josep Bargalló. 

Benvolgut conse-
ller, he dedicat la meva vida do-
cent a l’educació de les persones
adultes. Fa pocs mesos vaig rebre
el convit a l’acte de reconeixement
dels anys d’exercici professional al
món de la docència del professo-
rat que ens hem jubilat el .
Vaig declinar assistir-hi i rebre
qualsevol reconeixement. La raó
que em va dur a no acceptar la in-
vitació i a no assistir a l’acte va ser
el menyspreu que els diferents go-
verns de la Generalitat han man-
tingut i mantenen respecte a la
xarxa de les escoles d’adults públi-
ques i a l’educació d’adults en ge-
neral.

He après del pedagog brasiler
Paulo Freire que el coneixement
no es transfereix, es crea a través
de l'acció sobre la realitat. A l’edu-
cació d’adults es feia i es fa neces-
sari incorporar els principis de
l’educació permanent per a perso-

nes joves i adultes, que haurien de
fer de l’educació un procés conti-
nu, innovador, integral i integra-
dor, afavoridor de la reflexió críti-
ca i l’acció transformadora. Però,
fins ara, el Departament d’Educa-
ció ha mirat cap a un altre costat.

Hem denunciat que el Departa-
ment d’Educació, en totes les se-
ves etapes, no ha considerat l’edu-
cació d’adults com un projecte po-
lític des de la perspectiva de treba-
llar per l’exercici del dret a apren-
dre al llarg de la vida, per l’enfoca-
ment intercultural, per la igualtat
de drets per a tothom, per erradi-
car els analfabetismes o bé per
trencar amb la fragmentació tradi-
cional del coneixement. El mestre
i pedagog Miquel Soler i Roca,
implicat en projectes de lluita con-
tra l’analfabetisme, ens deia que
«l’educació està al servei de les
persones, no de les necessitats del
mercat. Tot acte educatiu es fa so-
bre determinats principis i la se-
lecció d’aquests principis i la seva
materialització pràctica és de na-

turalesa política». Molts hem de-
fensat que les persones han de ser
el centre de la pràctica educativa
en qualsevol projecte educatiu.
Les persones, i no el mercat com
voldria el neoliberalisme, haurien
de ser el marc de referència de l’or-
ganització sociopolítica, en què
l’educació ha de ser una eina per a
la reflexió i l’acció. Experiències
educatives de mirada global n’hi
ha i han estat obertes per ser com-
partides i exposades però institu-
cionalment han estat menysprea-
des o no han encaixat en el model
socioeducatiu que s’ha anat im-
posant. Som conscients que l’ofer-
ta educativa establerta és pur aca-
demicisme i que cal superar-la.

Hem constatat que no hi ha ni
un pla ni un projecte d’interven-
ció comunitari i interdisciplinari.
Són conscients des del Departa-
ment i el Parlament de Catalunya
que es necessiten intervencions
socials i educatives més integrals,
socialitzadores i radicals sobre les
condicions de vida i de treball de
les persones i dels col·lectius? Vos-
tès no han volgut planificar, ni
amb diners rebuts del Fons Social
Europeu, l’impuls de l’educació
d’adults que pugui permetre una
atenció preferent a les necessitats

educatives dels joves i adults amb
menors oportunitats i recursos o
cercar nous models d’acollida i
formació que fossin pròxims i fle-
xibles. Ara per ara, no han resolt
l’opacitat a què es veu abocada la
tasca de les escoles d’adults.

Hem fet autocrítica des de sec-
tors de l’educació d’adults de la
pràctica educativa i es fa necessari
que les escoles d’adults la facin
perquè ara per ara s’han allunyat
dels principis en què s’inspiraven
durant els anys : eren instru-
ments d’alliberament de les clas-
ses populars i s’hi fomentaven la
consciència crítica i la participa-
ció. Em remeto a aquells temps
perquè els canvis que s’estan pro-
duint al nostre país han posat en
perill aquella concepció de l’edu-
cació d’adults com a instrument
de transformació social que cerca-
va vies per la lluita contra els dife-
rents analfabetismes i que feia de
la lluita solidària i permanent el
principi bàsic del seu projecte,
amb un compromís social i polític
com a fil conductor. Una dada bà-
sica a tenir en compte és que entre
l’alumnat de les escoles d’adults hi
ha un gran percentatge de pobla-
ció immigrant,  entre un  i  .
Una població immigrant la major

part de la qual no té els drets bà-
sics de ciutadania: nacionalitat,
dret a vot, habitatge... Cal que les
escoles siguin un actiu en la lluita
contra aquesta manca de drets i
contra aquest frau democràtic,
contra la xenofòbia i el racisme
institucional i social... i, per tant,
han de flexibilitzar la seva forma-
ció per poder generar processos
de canvi que ajudin a capacitar jo-
ves i adults per a la participació la-
boral, social i cultural. S’ensenya i
s’aprèn democràcia, però fent la
democràcia. 

Hem après a escoltar, a discutir
i a reaccionar davant les injustí-
cies. Vostè, conseller, té la respon-
sabilitat de revertir la situació del
sector. És per tot això que vaig de-
clinar aquest reconeixement par-
ticular. Li recomano el llibre editat
pel CFA Girona-Escola d’Adults 
anys d’educació publica, popular i
permanent; conté reflexions
d’alumnat, de professorat i de
col·laboradors varis que han expe-
rimentat la dimensió real i socia-
litzadora de l’educació d’adults.
Penso que és una bona eina de
treball.

Acabo amb les paraules d’en
Sebas Parra, un mestre d’adults,
amic i company de lluita: «Una
mà i un llapis marquen la línia que
defineix l’educació com una arma
revolucionària capaç de canviar
consciències i mentalitats, i con-
vertir els números i les lletres en
les armes necessàries per assolir
més equitat social». 

Cordialment.

C

FURYBORN
 Maite Carranza
GRUP 62

Ficció
 En dues èpoques diferents i en regnes
separats, les vides de la Rielle i l’Eliana
estan vinculades per llaco̧s encara més
poderosos que la màgia. Una d’elles és la
Reina de la Sang; l’altra, la Reina del Sol:
totes dues estan destinades a unir el cel i
la terra, les ànimes celestials i els hu-
mans. Però el camí és dur.

ELS MALES BÈSTIES CONTRA
L’APOCALIPSI FELINA
 Hank Green
BARCANOVA

Aventures
 Els Males Bèsties continuen fent de
les seves: bones obres. No ho poden evi-
tar. Són perillosos i espantosos, però no
els surt bé, això ser dolents. Tot comença
amb una mala notícia: el doctor Melme-
lada ha convertit una munió de gatets
tendres en un exèrcit de felins zombis.
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QUÈ FAREM, QUÈ DIREM?
 Pep Coll                                                    
CRUÏLLA

A partir de 13 anys
 Moltes cases bones del nostre Pirineu
s’havien enriquit gràcies als minairons,
però amb l’abandonament dels pobles,
aquests follets van a parar al Museu Et-
nològic. En una visita a aquest equipa-
ment cultural, la Bet roba el canut on es-
tan tancats, i llavors comença una gran
aventura.

LES ESCOLES D’ADULTS: REFLEXIÓ
PER A UNA NOVA MIRADA

Miquel Blanch
NUCLI PAULO FREIRE DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 L’alumnat de quart de Primària de les escoles Puig de les Cadiretes i Lacus-
tària van participar dijous en el Dia de l’educació física al carrer, impulsat pel
Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya. Entre els
seus objectius hi ha posar de manifest la importància educativa de l’assignatu-
ra d’Educació Física i sensibilitzar la població perquè augmenti l’activitat.

Llagostera Les escoles treuen l’esport al carrer

MARC SUREDA

 L’escola de Bordils ha celebrat el sisè Itinerari poètic, al mateix poble en el
qual van participar uns 200 alumnes. L’activitat es fa pels volts de Sant Jordi
per apropar diversos referents de la poesia catalana a infants d’entre 3 i 12
anys. Enguany també hi havia alumnes de 1r d’ESO de l’institut de Celrà, una
representant de la Fundació Brossa i col·laboradors d’Experimentem amb l’Art. 

Bordils Sisè itinerari poètic i escolar al poble

ESCOLA BORDILS

DdG GIRONA

■ Al voltant de  alumnes de
més  escoles d’art i disseny de
Catalunya han participat enguany
en el Talent creatiu i empresa, un
programa d’innovació organitzat
pel Departament d’Educació
amb l’objectiu d’apropar els co-
neixements dels alumnes de grau
mitjà i superior d’Arts plàstiques i
disseny a les empreses del sector.

En paral·lel, el centre comercial
Illa Diagonal, de Barcelona, expo-
sarà treballs de les Escoles d’Arts
Plàstiques i Disseny amb referèn-
cies a tradicions com el Drac de
Banyoles o la Processó de Verges.

Vuit-cents alumnes
catalans d’art i disseny
exploten el talent
creatiu amb empreses
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