
QUE M’HO COMPRES?
 Elisenda Roca
BAMBÚ

Conte
 Un conte per aprendre a estalviar.
L’Ernest, la Victòria i en Joaquim són tres
germans feliços i juganers. Però un bon
dia en Joaquim comença a demanar que
li comprin coses sense mesura, no en té
mai prou i la cosa es descontrola. Hauran
de fer-li entendre que per passar-s’ho bé
i jugar no cal comprar!

L’AMOR ÉS MASSA
COMPLICAT 
 Andrés Guerrero
SANTILLANA

Novel·la gràfica
 Aquest llibre pertany a la col·lecció
«Fem-ho fàcil», que aposta per la lectura
inclusiva, obrint la porta a la comunica-
ció i la participació de nous lectors. Es
tracta d’una novel·la gràfica centrada en
l’amor, de 152 pàgines, adreçada a ma-
jors de 14 anys. 
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ELS MEUS AMICS JA S’HAN
ADORMIT
 David Weinstone                                 
BARCANOVA

Conta
 El nen protagonista d’aquest conte no
para de fer voltes al llit sense poder aga-
far el son. Cansat de la situació, decideix
sortir de casa en plena nit per buscar un
lloc on poder recolzar el caparró. La pas-
sejada nocturna el portarà a visitar amics
com la balena, el ratpenat o el cavall.

finals del règim fran-
quista, grups de fa-
mílies a Catalunya
interessades en

l’educació dels seus fills es va-
ren proposar trobar-se (clan-
destinament) per impulsar una
millora de l’educació pública al
país.

Els seus principals objectius
eren aconseguir escoles públi-
ques, catalanes, laiques i de
qualitat. Varen tenir el suport
d’alguns grups de mestres que
participaven d’aquest ideari. A
partir de la mort del dictador,
aquests grups es van constituir
en associacions i gairebé im-
mediatament es van coordinar.
Per fer-ho varen iniciar un pro-
cés de federacionisme, princi-
palment en l’àmbit públic però
també en el privat, tant laic
com religiós.

Què queda d’aquells ideals,
 anys després? Quins són els
seus objectius renovadors ac-
tuals? Si observem el fenomen
des d’un punt de vista sociolò-
gic, es constata ara un sistema
polític institucionalment dife-
rent però també una re-orienta-

ció dels objectius de l’associa-
cionisme.

L’evolució de l’organització
política i també el canvi gene-
racional en les famílies ha su-
posat modificacions impor-
tants. S’ha passat d’una volun-
tat subversiva a una demanda
de serveis per a les associacions
federades. S’ha passat de de-
mandes bàsiques de centres i
professorat a demandes d’asse-
gurances, formació i incidència
social. S’ha passat de voler
transgredir l’ordre establert en
l’educació a una font de serveis.

Un fet positiu a destacar ha
estat, en tot aquest procés, la
voluntat d’unir als centres de
tot Ca talunya. Ben al contrari
del que passa a Andalusia, on
amb una població escolar lleu-
gerament superior encara s’or-
ganitzen en federacions provin-
cials.

Ara bé, els que creiem que
l’ensenyament no només ha de
ser laic, de qualitat i català, pre-
feriblement en centres públics,
sinó transformador de la socie-
tat per aconseguir-ne una de
més igualitària, solidària i ober-

ta, trobem un retrocés del pro-
jecte inicial.

Es pot adduir en contra que
als anys  es partia d’una si-
tuació molt precària, molt min-
sa i sufocant. És cert. Però tam-
bé és cert que la nostra societat
s’ha anat adormint, acomo-
dant, deixant de banda a grups
socials que han anat quedant
marginats.

Darrerament, les associa-
cions de pares, no totes, han re-
cuperat un cert esperit comba-
tiu però adreçat a un únic ob-
jectiu: l’assoliment d’un Estat
propi. Però aquest futur Estat
propi està, de moment i segons
el meu parer, lluny d’oferir amb
claredat una societat més justa,
més igualitària i amb major
nombre d’oportunitats d’ascen-
sor social a través de l’ensenya-
ment.

Per remarcar aquest punt no-
més cal observar l’oferta educa-
tiva de les principals federa-
cions a les famílies. L’oferta és
àmplia, però va des la gestió de
les associacions fins a temes
que preocupen les famílies (ad-
diccions, educació a les llars,
etc.); des de qüestions de tècni-
ques educatives fins explica-
cions de la legislació. Trobem a
faltar una peça fonamental.
Peça que podríem definir «Com
l’ensenyament pot transformar
el nostre sistema social» per as-

solir ciutadans informats, autò-
noms, crítics i transformadors.

Un altre fenomen observat al
llarg d’aquests  anys és que
els òrgans de coordinació i de
representació de les associa-
cions, en el seu paper d’incidir
davant les autoritats adminis-
tratives (municipals, autonòmi-
ques, estatals i europees), s’han
anat acostant cada vegada més
a aquestes i allunyant-se, si-
multàniament, de les famílies i
de llurs associacions. Aquest fe-
nomen és explicable a nivell
humà i corporatiu. Els dirigents
cada vegada tenen més relació
amb les autoritats que amb els
representants de les famílies.
Res de nou! Però caldria refle-
xionar sobre aquest matèria.
Partint de la bona voluntat que
se suposa a l’associacionisme,
sovint és difícil plantar cara a
les autoritats per a defensar els
interessos i els objectius dels
representats perquè la relació
molt continuada fa minvar la
intensitat de les reclamacions.

Aquesta falla no és exclusiva
d’aquestes associacions. Hi ha
altres àmbits on les associa-

cions «pateixen» el mateix fe-
nomen. Per a contrarestar-ho,
penso que cal seguir dues pre-
misses. Primera, reaprendre,
reafirmar-se i actualitzar cons-
tantment els objectius de les fe-
deracions i, segona, recuperar i
intensificar el contacte amb les
associacions que aquelles re-
presenten.

Una altra millora hauria de
ser la prevenció, prudent i me-
surada, de les noves incorpora-
cions. En una associació de vo-
luntaris, qualsevol nouvingut és
ben rebut, molt ben rebut. I en
la immensa majoria dels casos,
el resultat és bo. Però hi ha ca-
sos d’interessos en menjadors
escolars, llibreries, activitats ex-
traescolars i corporatius (en-
senyants que formen part de
l’associació) que s’haurien
d’avaluar mínimament abans
d’obrir-los-hi de bat a bat les
portes.

Hi ha persones que, en la
seva vocació de servei social,
no han trobat ubicació en sin-
dicats de classe o/i en partits
polítics i s’han dirigit a les asso-
ciacions de famílies per canalit-
zar les seves ànsies. A vegades
l’encaix és positiu. Altres vega-
des, però, han estat tòxics. Un
cas extrem fou el de l’Enric
Marco, persona molt ben for-
mada i eloqüent, que va acon-
seguir ser referència en aquest
àmbit i, en descobrir-se l’embo-
lic i la seva impostura, va
 desanimar molta gent ben dis-
posada a actuar a favor dels
seus fills i els dels altres. No val
a badar!

A

L’ASSOCIACIONISME ESCOLAR

Josep Anguera
NUCLI PAULO FREIRE UDG

«Creiem que l’ensenyament
no només ha de ser laic, 

de qualitat i català,
preferiblement en centres

públics, sinó transformador»

Escolars, treballant en el procés de creació d’origamis. DdG

DdG GIRONA

■ La sisena campanya solidària
anomenada « origami  euro»,
promoguda per la Fundació Mú-
tua General de Catalunya, es va
tancar amb més de . grues
de paper recollides entre  es-
coles catalanes, fruit de la partici-
pació de . infants. Pel que fa
a les comarques de Girona, .
nenes i nens de  centres educa-
tius van aportar . origamis. 

Fins a un màxim de . eu-
ros, la mútua ha convertit les pe-
ces de papiroflèxia en donatius

econòmics per a La Marató de
TV, que al desembre es va dedi-
car a recaptar fons per la investi-
gació contra el càncer; per a la
Fundació Elena Barraquer, que
ofereix tractaments oftalmològics
a poblacions desfavorides; i per a
la Fundació Onada, dedicada a la
integració social i laboral de per-
sones amb discapacitat o trastorn
mental. Cada escola va decidir a
quina causa desitjava afavorir
amb la seva aportació. 

Un cop tancada la campanya,
la Fundació Mútua General de

Catalunya va informar que, en
aquesta edició, ha destinat .
euros a la Fundació La Marató de
TV, . a la Fundació Onada
i els . restants a la Fundació
Elena Barraquer. 

Aquesta vegada, els alumnes
que hi van participar van realitzar
famílies d’origamis decorant i pin-
tant una composició de tres peces
de diferents mides on van escriure
un desig. Aquests dissenys es van
inspirar en els mandales, unes re-
presentacions tradicionals de la
cultura hindú i budista. 

Més de 7.000 escolars aporten 14.777
origamis a una campanya solidària
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