► Editorial ......................................................

4

► La Finestra ................................................... 6
► Ens Parla… ................................................... 8
Raül Manzano, president de la Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica de Catalunya; Equip de l’OBERC i
Secretariat Escola Rural de Catalunya

► Tema a parlar ...............................................

12

La formació a distància per empreses

► I tu què en penses? ......................................

13

Opinió sobre jove format pel SOC

► Coordinació Rural ........................................

14

Breus:
 VI Jornades Rurals de CRUC

 XIII Fòrum sobre la Joventut a Lleida
 Jornades del Voluntariat
 Bases del Pla Nacional de Joventut
 Llei de Polítiques de Joventut
 Conferència

 Internacional: Congrés Internacional del Voluntariat

► L’entrevista ..................................................

28

Rosa Mª Falgàs, presidenta de l’Associació Catalana per a
l’Educació, la Formació i la Recerca, ACEFIR
3

EL DIARI DIGITAL DE COORDINACIÓ DE CATALYNYA

L’educació i la formació són claus en el desenvolupament
d’igualtat d’oportunitats. És per aquest motiu que
Coordinació Rural de Catalunya, amb el lema “l’educació
i la formació en l’àmbit rural”, va du a terme la VI edició
de les Jornades Rurals, explicades en detall en aquest
número.
I com dèiem a l’inici, l’educació i la formació són el motor
per assolir la igualtat d’oportunitats, una igualtat
d’oportunitats que en aquest número volem centrar-la
en dos aspectes, la que fa referència en l’àmbit geogràfic
i en la del gènere. Som conscients que també existeixen
altres paràmetres com la classe social, entre d’altres,
però ho centrem en el territori perquè massa sovint, la
gent que aposta pel territori és la que té més dificultats a
accedir als serveis bàsics, fins i tot, en l’educació i la
formació.
En molts pobles l’educació infantil i primària està
garantida amb l’escola rural. En aquest número trobareu
un article sobre la gran tasca que realitza aquesta
estructura educativa. Però també cal esmentar que hi ha
pobles que no tenen escola i això comporta un poble
envellit i sense massa futur.
Un dels problemes en l’àmbit de l’educació i la formació
el trobem amb els i les joves, ja que aquests per poder
continuar amb el seu aprenentatge s’han de desplaçar a
una altra ciutat o poble, i en alguns casos, implica haver
de marxar de casa durant la setmana i tornar els caps de
setmana a casa. Tanmateix, aquesta realitat es ben
comprensible.
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El que és més difícil d’acceptar és el fet que un jove o adult
vulgui realitzar l’anomenada formació contínua i no tingui
possibilitats d’accedir-hi, i no parlem en el seu propi poble
sinó a les rodalies. En municipis petits són escasses les
possibilitats de continuar amb la formació, ara bé, existeix
la possibilitat de formar-se a partir de les noves tecnologies.
L’oferta de cursos a distància augmenta i cada cop són més
les institucions que vetllen perquè empreses, particulars i
entitats puguin formar-se sense necessitat de desplaçar-se.
Aquest és un pas important per tal de poder arribar a la
igualtat d’oportunitats que comentàvem, però un element a
tenir en compte és que cal escoltar la gent del territori per
conèixer les necessitats reals perquè l’oferta ha de
respondre a la demanda, sinó no servirà de res. I per tant,
imprescindible fer que les noves tecnologies arribin a tots
els pobles, municipis i cases de pagès del nostre territori.
I, per últim, però no menys important, volem destacar el
paper de l’associacionisme per fomentar la participació i
com a tal la vinculació amb el poble i la zona on es viu. La
participació es pot fomentar des del centre educatiu i
també des de les associacions i entitats. Cal promoure i
donar suport a les entitats locals per la feina que realitzen
ja que són un instrument per garantir que infants i joves
tinguin una educació integral i que esdevinguin ciutadans
actius i implicats en la societat.
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La Joventut invisible?
Albert Solé i Casals
President de Coordinació Rural
de Catalunya

El passat 22 de setembre anava amb cotxe tot
escoltant la ràdio. A les 14.00 h Catalunya Ràdio
comença l’informatiu parlant sobre l’aprovació al
Parlament de Catalunya de la llei de l’occità, aranès a
l’Aran, fet que converteix Catalunya en l’únic país de la
UE amb tres idiomes oficials en un mateix territori. A la
Vall d’Aran hi viuen 10.295 persones (2009 Idescat)
A les 17.00 h. RAC 1 comença el seu noticiari informant
sobre el polèmic ple que es celebra al Parlament sobre
el blindatge dels correbous, una tradició que al nostre
país es centra sobretot a les terres de l’Ebre on habiten
190.860 persones (2009 Idescat).
El 23 de setembre vaig llegir els dos diaris editats a
Catalunya i que tenen més difusió: La Vanguardia i el
Periòdico de Catalunya. La meva decepció/indignació
anava en augment, doncs la notícia que volia llegir
tampoc hi sortia. Si que tornaven a informar que l’últim
ple de la legislatura havia aprovat les dues lleis abans
esmentades. Entenc que aquests dos temes poden ser
molt importants, sobretot, el tema dels correbous que
ha generat molta controvèrsia després de la prohibició
de les curses de braus al nostre territori.
6

Finalment, a l’edició digital del diari Avui vaig trobar el
que cercava. És una notícia que afecta a 1.300.000
persones que habiten a tot el territori català i que
malauradament no se n’ha fet suficient ressò.
El Ple del Parlament va aprovar la Llei de polítiques de
joventut que regula l'única competència exclusiva de la
Generalitat pendent de desplegar des de l’entrada en
vigor de l'Estatut de Sau el 1979.
Que s’hagi tardat més de trenta anys a fer una llei
específica per la joventut diu molt poc a favor dels
nostres polítics, i de la importància que donen a la gent
jove del nostre país. No entenc tampoc que ni la premsa,
ni el mateix parlament no donessin més difusió a una llei
tan important, i que afecta a la gent que són el futur del
nostre territori. Potser, si no fos any electoral, i la llei
s’hagués aprovat per unanimitat de tots els partits
polítics, si que hauríem vist la notícia a les portades dels
diaris.
La nova llei, que ha de ser el full de ruta per les polítiques
juvenils pels pròxims deu-quinze anys, es basa en
l’emancipació i la participació. I és un d’aquests eixos que
crec que és primordial: el de la participació. Hem de
deixar que els joves dissenyin, planifiquin, proposin el seu
futur...
Estem davant la generació de joves més ben preparada de
la història, aquesta generació ha d’ entrar amb força en
tots els àmbits de la nostra societat, coneixements no els
en falta. Esperem que els sàpiguen aplicar.
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Raül Manzano Tovar
Mestre Secretaritat d’Escola
Rural de Catalunya
Equip Tècnic de l’Observatori d’Educació
Rural de Catalunya–OBERCPresident de la Federació de Moviments
de Renovació Pedagògica de Catalunya

EDUCAR, EDUCAR-SE EN EL MÓN RURAL AVUI
L’educació a l’igual que la societat està en evolució, en
aquestes línies es pretén fer una breu anàlisi dels
efectes i els reptes que tenim en el camp educatiu al
món rural de Catalunya, així com el sentit i les
estratègies de futur que hem anat teixint les mestres i
els mestres del Secretariat d’Escola Rural de Catalunya
–SER- conjuntament amb el professorat de totes les
universitats a través del Grup Interunivesitari per
l’Escola Rural –GIER-, amb diferents agents de la
comunitat educativa i social dels pobles, així com amb
diverses administracions.
1- Els canvis socials al món rural:
Les mestres i els mestres d’arreu del país l’any 2005, en
les 12s Jornades d’Escola Rural, vèiem que el món rural
estava canviant i amb ell també l’escola, dèiem que
s’estava
afegint
diversitat
a
una
situació
tradicionalment diversa.
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De fet, vivíem els canvis que s’estaven donant a nivell
planetari, a través de les tecnologies i els models
econòmics globalitzats, alhora que es produïen alguns
canvis socioeconòmics locals, segurament uns relacionats
amb els altres; alguns autors parlen de glocalització. Vam
creure que valia la pena entrar-hi a fons per trobar
resposta als reptes educatius que teníem davant. Hi havia
una premissa bàsica, no ho podíem fer sols, el nostre
concepte d’educació és obert a la comunitat educativa i
local, sempre hi hem cregut fermament.
2- Un concepte més global d’educació:
La realitat educativa actual amb les incidències de
l’evolució del coneixement i les possibilitats de
transmissió a través de la xarxa, a més de la realitat
social, econòmica i demogràfica fan que haguem de
pensar en un concepte més ampli d’educació. Nosaltres
l’hem anomenat “poble educador”, implica la creació
d’una consciència educativa de les persones i entitats que
componen el poble, de manera que construeixen un
projecte comú que dóna coherència a tots els espais on
l’infant, l’adolescent o l’adult s’eduquen; en la família, al
centre educatiu, al centre de treball i al poble. Val a dir
que en molts pobles les dinàmiques comunitàries ja han
anat en aquesta línia, val la pena però generar
consciències.
El concepte de poble educador se sustenta sobre dues
bases. La idea de necessitat de formació al llarg de la vida
i la conveniència d’una formació ciutadana democràtica.

1 Veieu (Feu, Manzano: 2006 12-21) i Estudis Feu, J. al Banc de dades socioeducatives i
recerca del web de l’OBERC: http://oberc.fmr.cat/
2 Es poden consultar experiències molt interessants al web de l’Àrea d’Educació de la
Diputació de Barcelona http://www.diba.es/educacio/default.asp
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Als pobles l’escola continua tenint un paper molt
important. La realitat demogràfica del nostre país fa
que sigui minoritària en quantitat de centres i
d’alumnat, el que li dóna l’oportunitat de fer un
plantejament minimalista. Això vol dir, fer realitat la
definició d’escola rural que fem al SER: una escola
pública –de tothom, de caire inclusiu-, petita –permet
una proximitat de relacions- i de poble –perquè l’entorn
físic i social és de gran valor pedagògic-. Una escola
inquieta que busca constantment, amb compromís, la
millora qualitativa.
La diversitat és un gran valor de l’escola de poble, cal
mantenir la riquesa que suposa tenir alumnat de
diferents edats a l’aula. Hem d’aprofundir
metodologies didàctiques globalitzades que permetin el
foment de l’autonomia educativa de l’alumnat i la
cooperació amb els altres.
L’escola rural sola pot tenir problemes d’aïllament, per
això, des dels 80 s’està desenvolupant el model de Zona
Escolar Rural, que permet compartir projecte educatiu
a les escoles, i a l’alumnat relacionar-se amb infants de
la seva mateixa edat a partir d’activitats escolars
comunes. Creiem fermament que cal potenciar-lo
preservant la identitat de l’escola de cada poble.
L’escola rural avui té un prestigi reconegut, però vist el
context canviant que s’ha apuntat, és necessari
aprofundir en la prospecció i en la recerca per marcar
unes bones bases de futur.
3- L’Observatori d’Educació Rural de Catalunya, una
visió prospectiva de l’educació
L’any 2007, en el marc de les 13s Jornades d’Escola
Rural de Catalunya, es constituïa l’Observatori oberc.fmr.cat-.
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És un centre de documentació, de producció de
materials, de recollida i difusió de bones pràctiques,
d’investigació i trobada entre entitats i administracions
que treballen i són sensibles a l’educació als pobles.
Es vol que sigui un centre obert socialment i de caràcter
interdisciplinari on els temes educatius tenen una lògica
centralitat. S’ha ubicat a la Fundació del Món Rural com a
espai públic on totes les entitats ens hi podem sentir
còmodes.
La gran finalitat és ser un recurs útil per a l’escola i
l’educació al món rural. Avui ja es pot trobar
documentació diversa treballada des de cada àmbit que
ens comença a ajudar a fer una radiografia de l’educació
rural al nostre país amb alguns apunts de futur. Convidem
a qui tingui inquietuds en aquest tema a que la visiti, i si
ho creu convenient s’hi faci aportacions, per la nostra
part seran ben rebudes i segur que enriquiran el nostre
projecte. En el fons pretenem que sigui un espai més per
fer xarxa al món rural, de manera que generi
confortabilitat, cultura i prosperitat a qui hi viu –i hi pugui
continuar vivint, en un marc de valors com l’ecologia, la
sostenibilitat, la cooperació i la humanitat que tots volem
per als nostres pobles.

BIBLIOGRAFIA:
Boix, R. (2009): “Educació en territoris rurals. Més enllà
de l’escola de poble” a Guix 352, febrer. Graó p. 12-14
Feu, J. i Manzano, R. (2006): “L’escola en la nova realitat
sociològica als pobles” a Perspectiva Escolar 308,
octubre. Rosa Sensat p.12-21
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Adrià Martínez,
gerent dels centres Publimedia
a Barberà i Saragossa

LA FORMACIÓ A DISTÀNCIA A LES EMPRESES
En un mercat laboral on la velocitat en què tot canvia
és trepidant, la necessitat d’adquirir noves
competències i reciclar-se professionalment s’ha fet
extensible a totes les empreses (petites, mitjanes i
grans) que conformen el teixit empresarial de
Catalunya. I amb aquest nou paradigma, també s’ha
canviat la mentalitat. Les companyies ja no veuen la
formació com quelcom estàtic, sinó com un element
indispensable que ha d’estar present al llarg de la vida
laboral del treballador. És per això que la formació a
distància ha anat guanyant terreny, perquè permet que
els treballadors millorin contínuament sense
problemes d’horaris o de mobilitat geogràfica.
A Publimedia hem apostat des dels nostres inicis per la
formació a distancia subvencionada, un model
pedagògic que permet a l’empresari formar
d’immediat als treballadors en diferents matèries amb
una coordinació molt senzilla i permet al treballador
adquirir noves competències de forma flexible,
estalviant-se el desplaçament i marcant el seu propi
ritme d’aprenentatge. L’any passat 15.183 treballadors
van confiar en nosaltres per adquirir noves
competències i 635.000 ho van fer en el conjunt de
Catalunya, unes xifres que ens demostren que la
formació es cada vegada més indispensable.
12

OPINIÓ SOBRE JOVE FORMAT PEL SOC
Ignasi Maldonado

Particularment, crec que és una bona manera l’opció
de formació a través de cursos del SOC ja que almenys
si la gent està aturada és bo que mantingui una
formació.
Està bé que existeixi gran varietat de cursos i que es
realitzin en diferents localitzacions.

En el meu cas, vaig realizar el curs de monitor de lleure
a Solsona, satisfet amb la formació rebuda(curs de
300h).
La única “pega”, era que aquesta formació implicava
trajecte+dieta; ja que era formació de matí i de tarda i
es va optar per una beca, però depenent de la distancia
d’on provenïes, no et sortia a compte. Ja que si te
l’atorgaven no cobries els mínims gastats.

13
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COORDINACIÓ RURAL DE CATALUNYA CONSOLIDA LES
JORNADES RURALS SOBRE JOVENTUT DE CATALUNYA
CRUC celebrà el passat mes de juliol les VI Jornades de
la Joventut de Catalunya a Cambrils.
“L’educació y la formació en el món Rural” fou la temàtica
escollida per CRUC en la VI edició de les jornades. Un any més
Coordinació Rural de Catalunya organitza les Jornades Rurals
de la Joventut de Catalunya enguany combinant la temàtica de
l’educació en el món rural per infants i joves i l’accés a la
formació d’aquests col·lectius.
Entenem educació com a un concepte ampli i global on
l’escola rural i el seu model inclusiu té gran importància en
l’educació dels infants i joves de les zones rurals. Des de
Coordinació treballem per potenciar la formació integral i
integradora dels infants i joves en totes les seves etapes de
desenvolupament. Ja que som conscients de la responsabilitat
compartida en les etapes de formació oferint a tots ells
igualtat real d’oportunitats.
Aquesta és la nostra realitat, el dia a dia del qual en som fills i
de la qual ens sentim orgullosos. Les Jornades són un espai de
reflexió, debat i diàleg adreçat a tècnics, dirigents, polítics,
associacions i joves d’arreu del món.
En la sisena edició hi assistiren més de 50 persones de
diferents organitzacions, institucions, col·lectius com ACEFIR,
AFRUC, CNJC, CEESC, JARC, ECA del Solsonès, COCAT i persones
professionals de diferents sectors que aportaren la seva
experiència i coneixement. L’objectiu de l’acte és posar en
comú opinions i debatre sobre les opcions de millora que des
de les diferents organitzacions, escoles, realitats,
administracions es poden aplicar per aconseguir fer arribar a
tots els infants i joves de les zones rurals catalanes l’educació
que necessiten i apropar la formació als professionals
d’aquestes zones, els coneixements necessàries.
14

Dins de l’organització de les jornades CRUC compta amb l’ajuda
dels voluntaris del camp de treball internacional que es realitza a
Cambrils des de fa sis anys i que ajuden en l’organització de les
mateixes. És important la seva participació ja que les jornades és
la culminació d’un treball realitzat, en una realitat amb
mancances i on poden viure en primera persona la problemàtica.
Les jornades consten de dues part diferenciades, s’inicia amb una
ponència d’un professional especialitzat amb el tema que es
tracta, en aquest cas fou el Sr. Sr. Joan salvador Minguet, cap
serveis formació agrària del DAR, el qual destacà la importància
de la formació especialitzada en temàtiques d’agricultura,
ramaderia i matèries relacionades amb el món de la pagesia,
però oferir a tots aquells professionals formació especifica en
aquest àmbit i fer-los coneixedors de les noves eines per poder
desenvolupar de forma més eficaç i competitiva la seva tasca.
Incidí en la millora i el foment de la competitivitat que les escoles
de formació aporten en el primer sector i va definir les diverses
modalitats de sistemes de educació que estan implantant en tot
el territori per fer de l’educació i la formació un eina de fàcil
accés per a tothom.

Un cop finalitzada la ponència es divideixen els assistents amb
grups de discussió, on cada un tracta una temàtica amb
profunditat guiats per un moderador expert en el tema escollit.
Sobre les 14h es recull la informació i els moderadors exposen
davant de l’audiència les conclusions a les quals s’han arribat, les
àrees de millora i el punts crítics que s’han de treballar amb més
profunditat. El decàleg de propostes que sorgí en les passades
jornades és:
DECÀLEG PROPOSTES:
1. Garantir que el Pla de Formació Continu Únic a Catalunya
esdevingui un instrument per difondre la formació arreu del
territori català.
2. Facilitar l’ús de les noves tecnologies, plataformes socials, i
telefonia mòbil per garantir la difusió de l’oferta formativa
existent al territori, però sense oblidar els mitjans
tradicionals.
15
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3. Cal donar resposta a les demandes formatives provinents
del món rural i també fer propostes de formació atractiva i
necessària des de l’obligatorietat de les diferents
administracions inclosa l’europea, i les innovacions
tecnològiques que es vagin produint. És important
combinar la llei amb les necessitats del territori.

4. S’ha de tenir en compte en el moment de programar
l’oferta formativa el gènere dels beneficiaris de la
intervenció.
5. Cal finançar transport i descentralitzar l’oferta formativa
per tal de donar resposta a totes les necessitats territorials i
facilitar la igualtat d’oportunitats.
6. Potenciar i dotar de recursos l’escola rural pel paper
vertebrador i d’equilibri territorial que desenvolupa. A més,
les instal·lacions de l’escola poden servir d’espai cultural.
7. Donar suport al treball que desenvolupen les ZER’s pel fet
de compartir mestres, s’uneixen per celebracions facilitant
l’intercanvi entre infants de diferents pobles. I en l’àmbit
extraescolar es podria crear una xarxa a nivell rural per tal
que les diferents escoles d’una ZER puguin oferir les
mateixes activitats en dies diferents i compartir els costos
dels recursos humans, etc.

8. Potenciar mitjançant la formació, els
intercanvis
d’experiències a nivell europeu, cal potenciar Europa entre
l’educació i la formació dels àmbits rurals per l’enriquiment
que ofereix compartir amb d’altres països possibles
problemes i solucions, entre d’altres, el fet que existeixin
professionals de referència amb capacitat de lideratge
professional en diferents sectors del món rural.
9. La formació ha d’esdevenir l’eina de transformació dels
productors en empresaris agraris.
10. Dret a l’educació i a la formació al llarg de la vida ja que
ambdues són una inversió de present i de futur a nivell
personal i professional i com a tal han d’estar dotades de
recursos per poder-hi accedir amb facilitat.
16

Coordinació adopta el compromís de fer arribar el decàleg i les
Conclusions de les jornades a totes les administracions
implicades amb la temàtica que es troben ubicades i treballen en
el nostre territori, associacions assistents a les mateixes, etc. Les
Conclusions es presenten en els mesos d’hivern i s’edita un llibre
bilingüe (català/anglès) i es penja la versió digital en els suports
de Coordinació. L’objectiu de CRUC és que es segueixi treballant
durant l’any amb les àrees de millora que s’ha estipulat durant
l’espai de reflexió i debat de les jornades.
Les jornades finalitzen amb un dinar popular, on els assistents
participen de l’acte organitzat i amenitzat pels voluntaris del
camp de treball internacional.
Des de Coordinació Rural de Catalunya seguim apostant per les
Jornades Rurals de la Joventut un any més i treballem perquè els
infants i joves i les persones d’aquestes zones del país tinguin
més oportunitats en tots els seus àmbits personals i
professionals.
Nosaltres seguirem reivindicant la necessitat de fer arribar als
infants, joves i professionals del món rural totes les eines
educatives perquè pugin gaudir de les diverses possibilitats que
el món ens brinda. Des de Coordinació seguirem trencant
fronteres per obrir nous horitzons.
Es per aquest motiu que hem cregut oportú dedicar les VI
Jornades Rurals de la Joventut a “L'EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ
EN L'ÀMBIT RURAL, la necessitat de poder-hi accedir i fer del
nostre dia a dia un món millor.
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“COORDINACIÓ RURAL DE CATALUNYA PARTICIPÀ DEL
XIII FÒRUM D’ESTUDIS SOBRE LA JOVENTUT DE LLEIDA.”
La Universitat de Lleida, del 5 al 7 d’octubre va acollir la nova
edició del Fòrum sobre la Joventut, sota el lema Joves i espais
juvenils. El Fòrum, organitzat per la UdL, la Secretaria de
Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut va convidar a
diferents entitats a participar de la taula d’experiències amb el
lema “el lleure des d’altres àrees” del 6 d’octubre, entre elles,
Coordinació Rural de Catalunya per exposar la seva tasca en el
món rural i en concret en l’àmbit del lleure.
En la mateixa taula també hi intervingueren el president de la
JO-DIC, el responsable del Consell de Joves d’Anglesola, la
tècnica del Centre obert de la Noguera i el responsable de
l’Espai Jove del Comú d’Escaldes-Engordany.
A més, el fòrum també oferia visites a espais juvenils i altres
taules de debat per tractar la temàtica des de diferents
vessants.

“COORDINACIÓ RURAL DE CATALUNYA PARTICIPÀ DE LES
JORNADES DE VOLUNTARIAT DE LA SECRETARIA D’ACCIÓ
CIUTADANA”
Els dies 1 i 2 d’octubre es va celebrar a la Casa del Mar de
Barcelona, la IV edició de les Jornades de Voluntariat
organitzades
pel
Departament
de
Governació
i
Administracions Públiques, Secretaria d’Acció Ciutadana. Els
participants de l’edició venien del tercer sector i del
voluntariat.
L’acte fou inaugurat pel conseller de Governació i
Administracions Públiques, Jordi Ausàs i també hi
intervingueren el director general d’Acció Comunitària, Xavier
Garriga, i el subdirector general de Cooperació Social i
Voluntariat, Ramon Vílchez.
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Una de les finalitats de les Jornades era consensuar un document
sobre les bases de l’Agència Catalana del Voluntariat. Aquest
organisme tindria diferents objectius, entre ells, promoure el
voluntariat de les entitats, coordinar les polítiques i actuacions
de voluntariat amb altres administracions, institucions públiques
i agents privats i en cap cas podria substituir el treball que fa la
societat civil.
La directora de Coordinació Rural de Catalunya hi participà. En les
Jornades es va presentar els tallers per debatre sobre la Llei de
l’Agència Catalana del Voluntariat i també es presentà el llibre
Bones pràctiques en actuacions cíviques, comunitàries i de
voluntariat editat per Governació. Una de les actuacions que es
destaca en aquest llibre és la de Coordinació Rural de Catalunya
en el món rural a partir del Programa Per un món Rural Jove i Viu.
El treball es realitzà a partir de tallers, per grups, ens vam reunir
responsables o membres d’entitats del tercer sector i del
voluntariat per tal de debatre quina tipologia d’Agència creiem
que ha de ser, quines són les seves funcions i actuacions.
Després del treball per grups es va fer una posada en comú per
saber l’opinió de la resta de grups, de tot el material cal elaborar
un document que reculli aquesta informació sobre l’Agència
Catalana del Voluntariat.
Les Jornades també van servir per intercanviar experiències entre
associacions, de veure la incidència social del voluntariat i per
establir punts d’interacció entre els diferents sectors del
voluntariat.
21

EL DIARI DIGITAL DE COORDINACIÓ DE CATALYNYA

“COORDINACIÓ RURAL DE CATALUNYA VA ASSISTIR A LA
PRESENTACIÓ DE LES BASES DEL NOU PLA NACIONAL DE
JOVENTUT DE CATALUNYA 2010-2020.”
El passat 1 d’octubre a l’auditori
del Museu d’Història de Catalunya
es va presentar les bases del Pla
Nacional de Joventut 2010-2020.
L’acte estigué moderat per Lluís
Tolosa qui comentà la satisfacció de
veure que després del Pla Nacional
2000-2010, en el que ell hi havia
participat activament, ara es
presentava un nou Pla a deu anys
per continuar treballant les matèries de joventut. I sobretot
puntualitzar la feina feta per la Secretaria de Joventut,
l’Agència Catalana de Municipis (ACM), la Federació Catalana
de Municipis (FCM) i el Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC).
Tot seguit donà la paraula a una de les tècniques de
l’elaboració del document Àngels Piedrola que, de forma
sintetitzada, exposà els 7 reptes els quals es marcaven per
treballar el PNJCat 2010-2020: aconseguir l’èxit en la
trajectòria educativa; millorar la trajectòria laboral; millorar les
oportunitats d’accés a l’habitatge; promoure una vida
saludable; fomentar la participació de la gent jove;
universalitzar la cultura entre la població juvenil i aconseguir
un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible i innovadora. Per assolir els reptes
esmentats, es plantegen un total de 25 compromisos, fruit de
les aportacions dels joves que han participat dels tallers,
xerrades i altres espais de debat on s’ha treballat.
Tot seguit parlà el president del CNJC, el de la FCM i el de
l’ACM. Remarcant la importància del PNJCat i calia des dels
municipis donar-hi suport, així com promoure i donar força a
la feina que fan les associacions.
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Després intervingué el secretari de Joventut, Eugeni Villalbí, que
destacà que cal un treball interdepartamental ja que la joventut
és un tema que afecta a tots els departaments, el document posa
sobre la taula les necessitats d’un treball transversal. També
exposà l’augment de plans locals de joventut que hi ha hagut en
els darrers anys, fet que demostra que en el territori s’està duent
a terme més polítiques sobre la joventut i agrair la participació
dels prop de 10.000 joves, dels experts en polítiques de joventut,
universitats, moviment associatiu i tots els departaments de la
Generalitat.
I recalcà que el PNJCat compta amb un Consell Rector format per
la Secretaria de Joventut, l’Associació Catalana de Municipis, la
Federació Catalana de Municipis i el Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (que representa a totes les entitats juvenils
del país). Aquest Consell serà el responsable de fer l’avaluació
sobre l’execució del nou pla. Un pla ambiciós que són les bases de
treball en les polítiques de joventut durant els propers deu anys.
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“COORDINACIÓ RURAL ÉS PRESENT EN
L’APROVACIÓ DE LA LLEI DE POLÍTIQUES DE
JOVENTUT DE CATALUNYA AL PARLAMENT.”
El Ple del Parlament aprovà
el 22 de setembre de 2010
la Llei de Polítiques de
Joventut que regula l’única
competència exclusiva de la
Generalitat pendent de
desplegar des de l’entrada
en vigor de l’Estatut de Sau, el 1979. Aquesta nova llei
determina que els poders públics han de fer polítiques
específiques per a l’un milió tres-cents mil joves que hi ha
a Catalunya i té com a eixos centrals l’emancipació i la
participació.
Malgrat els entrebancs que hi ha hagut per arribar fins a
l’aprovació de la Llei, finalment, es pot dir que la joventut
ja té una Llei que vetlla pels seus interessos polítics. Més
enllà, d’altres mesures i programes que s’han anat
realitzant els darrers anys.
La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila,
defensà el document exposant “incrementa els recursos
dels professionals de la joventut, fomenta la participació
i endreça i regula les polítiques per als i les joves”.
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“COORDINACIÓ
RURAL
PARTICIPA
A
LA
CONFERÈNCIA ‘CONSTRUINT UN MODEL NACIONAL
DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT PER A CATALUNYA”
La conferència celebrada el 15
de setembre al Palau Robert
de Barcelona hi intervingué la
consellera d’Acció Social i
Ciutadania, Carme Capdevila,
afirmant que el Govern de la
Generalitat havia aportat
solucions a la ‘complexa i
difícil’ situació que viu la
joventut catalana.
Capdevila exposà que s’ha treballat molt en matèria de joventut
en aquests darrers anys i sobretot tenint en compte la situació
tan difícil que han viscut els joves. Per això, destacà el treball fet
per la Llei de polítiques de joventut; l’assoliment de l’Acord
d’Ocupació Juvenil i l’extensió de la Xarxa d’Emancipació.
Tot seguit, intervingué el secretari de Joventut, Eugeni Villalbí, i
posà de manifest el projecte de llei de Polítiques de Joventut, que
ha aconseguit el màxim consens i és una llei esperada des de fa
30 anys.
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CONGRÉS INTERNACIONAL DE
VOLUNTARIAT
S'organitza a Catalunya el Congrés Internacional del
Voluntariat (1 al 7 de desembre)
Entre l’1 i el 7 de desembre de 2010 se celebrarà a
Catalunya el Congrés Internacional del Voluntariat,
coordinat a Catalunya per la Cocat, i sota l’auspici
internacional de la xarxa global CCIVS (Coordination
Committee of International Voluntary Service), vinculada
a la Unesco.

El Congrés reunirà els representants de les principals
xarxes internacionals de voluntariat (CCIVS, Alliance, SCI,
ICYE, NVDA, EAWA, …), representants d’organitzacions de
voluntariat d’arreu del món (més de 80) i representants
del teixit associatiu català (de l’àmbit del voluntariat, i
d’altres àmbits relacionats; fins 30 entitats catalanes), per
a generar un diàleg que aporti aprenentatge, nous
contactes i noves línies de treball comunes en l’àmbit del
voluntariat internacional.
L'organització s’ha marcat com a missió per a aquest
Congrés crear un escenari per al màxim intercanvi i que
sigui un punt de trobada real entre el teixit associatiu
català i el teixit associatiu internacional.
Durant els 3 dies centrals del Congrés (2-4 desembre), es
treballarà sobre 3 eixos principals : bones pràctiques
existents i definició de reptes ; visió comuna global ;
estratègies globals i planificació futura.
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El Congrés tindrà com a acte institucional central la
Conferència Internacional per a un Voluntariat Sostenible,
que se celebrarà el 3 de desembre, en què es
commemorarà anticipadament el Dia Internacional del
Voluntariat, i que donarà el tret de sortida per a a l’Any
Europeu del Voluntariat i l’Any Internacional del
Voluntariat+10. La Conferència incorporarà també
representants d’institucions rellevants en l’àmbit del
voluntariat i el desenvolupament: en l’àmbit internacional,
Unesco, UNV (Voluntaris de Nacions Unides), Consell
d’Europa, EACEA de la Comissió Europea; a nivell local,
Secretaria d’Acció Ciutadana (Dept.Governació), Secretaria
de Joventut (Acció Social i Ciutadania), DGPIOC (VicePresidència), l’Ajuntament de Barcelona, etc.
A més dels actes centrals del Congrés, el programa inclou
una sèrie de seminaris i activitats que en complementen i
enriqueixen la línia principal: des d’un seminari
internacional sobre voluntariat amb persones refugiades i
migrants; fins a unes jornades de sensibilització (Jornades
Nord-Catalunya-Sud) que faran d’altaveu a alguns dels
models de transformació social presents al Congrés, i on es
treballarà per a donar un major impacte també a la població
local. I finalment, la celebració de l’Assemblea General de la
xarxa global de voluntariat CCIVS.
Podeu seguir l'evolució de la preparació del congrés, el seu
desenvolupament, materials i resultats al blog:

congresvoluntariat2010.wordpress.com
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Rosa M. Falgàs,
Presidenta d’ACEFIR
“Cada vegada és més necessari l’aprenentatge al llarg de la
vida“
“Ens preocupa molt la realitat del món rural. Pensem que si
els ajuntaments elaboressin Plans Locals d’Aprenentatge,
els pobles podrien recuperar la seva personalitat sense
deixar d’adaptar-se als reptes de futur. "

1. Quines són les principals línies d’actuació d’ACEFIR
en el territori català? I en l’àmbit nacional? I europeu?
Les línees d’actuació són l’educació, la formació i la
recerca. En definitiva, és treballar per posar a l’abast de
tothom l’aprenentatge al llarg de la vida.
Amb
aquestes línees d’actuació com a objectius cal treballar
simultàniament a nivell local, nacional i internacional.
Nosaltres hem triat 3 aspectes: l’alfabetització, la
planificació de l’aprenentatge i la cooperació.
M’explico:
1. Programa d’alfabetització: a nivell local posem a
l’abast el Mètode d’alfabetització en català. A nivell
nacional hem fet difusió d’aquest Mètode a la
Catalunya Nord, Illes Balears, València, Barcelona,
Tarragona, Tortosa,... a l’àmbit internacional soms
membres de dues Xarxes Internacionals que treballen
per influir en les polítiques sobre l’alfabetització i la
formació de formadors. Des de la seva creació, ara fa 5
anys, participem a LitCam, Conferència Internacional
sobre alfabetització, prèvia a la Fira del Llibre de
Frankfurt.
28

També participem en el programa d’alfabetització de Google.

2. Planificació de l’aprenentatge: a nivell local donem
suport als ajuntaments per elaborar el Pla Local
d’Aprenentatge del Municipi i organitzem Jornades
informatives per a tots els col·lectius implicats; a nivell
nacional estem en contacte amb altres organitzacions
per anar a explicar què és un Pla Local d’Aprenentatge i
a nivell Internacional coordinem o participem en
projectes europeus, preparem visites d’intercanvis amb
altres països, ...
3. Cooperació: assessorem a entitats com preparar un
projecte europeu, fem de pont entre les organitzacions
del nostre país amb organitzacions d’altres països, soms
membres de l’Associació Europea per l’Educació d’Adults
(EAEA), ...
2. ACEFIR com entén el procés educatiu dels joves,
adults i grans? I quines polítiques educatives es
segueixen per arribar aquests col·lectius?
Des d’ACEFIR veiem que cada vegada és més necessari
l’aprenentatge al llarg de la vida, hi ha molts joves amb
fracàs escolar, adults que han de reciclar-se pels canvis de
la nostra societat, sigui per posar-se al dia, sigui per
mantenir o trobar un nou treball i les persones grans a
més de posar-se al dia, han de tenir la oportunitat de
poder aprendre allò que no varen poder aprendre de
joves. Si observem les Universitat veurem que cada any hi
ha més persones jubilades que segueixen algun curs.
La nostra política és, d’una part treballar horitzontalment,
en aspectes de l’educació formal, no formal i informal i
verticalment, des dels col·lectius més vulnerables fins a
incidir sobre les institucions responsables de l’educació i
la formació.
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Elaborem materials per alfabetitzar, organitzem grups
reduïts de conversa en anglès i organitzem cursos per a
tècnics municipals, de biblioteques, museus,... amb les
Diputacions, per ensenyar a elaborar Plans Locals
d’Aprenentatge, conèixer diferents models d’altres
països,...

3. Formeu part de Xarxes Europees que treballen per
l’educació d’adults, com es troba aquest sector en el
nostre territori?
Al nostre país no hi ha una política educativa clara per
adults. Penso que el 1991, quan es va aprovar la Llei
d’Educació d’Adults de Catalunya i que no s’ha
desenvolupat mai, es va perdre la gran ocasió.
Al meu entendre, els responsables de l’Educació
d’Adults al nostre país no han descobert, suposo
perquè no hi ha dedicat massa temps a pensar-hi, la
importància que té. Països com Alemanya, el Regne
Unit, Holanda, els Països Nòrdics, l’educació d’adults
ocupa un lloc destacat en el programa governamental.

Per posar un exemple, en els Països Nòrdics hi ha el
Consell Nòrdic de Ministres (Noruega, Suècia,
Finlàndia, Dinamarca amb Grenlàndia i les Feroe i
Islàndia), i un dels temes destacats és l’Educació
d’Adults. Al nostre país ni tan sols hi ha coordinació
entre Departaments i sabem molt poc del que fan les
altres Comunitats Autònomes.
4. Heu realitzat diferents projectes europeus, un d’ells
LILLA, l’aprenentatge dels adults en l’àmbit rural on hi
vau participar sis països, quins aspectes vau trobar
adients implantar a Catalunya de les altres realitats?
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El projecte LiLla va ser el resultat d’un projecte anterior,
GLOP’S. Aquest primer projecte pretenia conèixer els
diferents models de planificació municipal de l’educació
d’adults a Europa. Com a conseqüència d’aquest projecte,
varem considerar important incidir en el món rural.
Varem constatar que els ajuntaments tenen la
responsabilitat de la formació d’adults ja que són els que
realment coneixen les necessitats de la seva població.
5. Catalunya és un país “rural”, quines són les línies
d’ACEFIR en els àmbits més rurals del nostre territori?
Jo sóc filla d’un petit poble de l’Empordà i sempre m’ha
preocupat la vida dels pobles. He viscut el silenci dels
pobles, durant el dia, a causa de les concentracions
escolars, l’arribada de persones de ciutat que no entenen
la vida en els pobles i volen que tothom s’adapti a ells, ...
Ens preocupa molt la realitat del món rural. Pensem que
si els ajuntaments elaboressin Plans Locals
d’Aprenentatge, els pobles podrien recuperar la seva
personalitat sense deixar d’adaptar-se als reptes de futur.
6. Treballeu amb un gran ventall d’organismes públics,
com adapteu les línies governamentals a la realitat de
les associacions, fan treball de camp i estan en contacte
constant amb la realitat?
En un estudi (recerca) elaborat per l’EAEA sobre les
funcions de les Entitats, varem demostrar que hi ha 4
funcions
bàsiques:
complementarietat,
suport,
anticipació i gestió autònoma. Penso que són les funcions
que fem: complementem i donem suport a recursos de
les diferents administracions, ens anticipem en matèries
que les administracions encara no hi donen resposta i el
fet de ser una entitat autònoma pot, en cada moment,
adaptar el Pla de Treball a les necessitats educatives i
formatives emergents.
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El contacte amb organismes públics és puntual.
Col·laborem quan cal i prou. Som conscients que no
existeixen les ONGs, sinó les QONGs o sigui, les “quasi
organitzacions no governamentals”. ACEFIR no ens
definim per la dependència sinó pels membres que en
formem part, ens definim com a entitat d’iniciativa
social perquè la formem persones de realitats molt
diferents, però que tenim en comú ajudar a que els
recursos educatius i formatius estiguin a l’abast de
tothom i la optimització d’aquests recursos. Cal
col·laborar amb els organismes públics però ni ser-ne
dependents, ni ser delegacions, ni treballar-hi
d’esquenes . Hi ha d’haver un equilibri i a vegades no
és fàcil. Així com la teoria sense la pràctica no és eficaç
i vice-versa tampoc, el mateix passa amb el treball
associatiu i dels organismes públics, tots ens
necessitem, recordem que “la unió fa la força”.
7. Quins són el compromisos que han d’assumir les
administracions en el camp de la formació?
El primer compromís és que els recursos estiguin a
l’abast de tothom. Com ja he dit abans, qui coneix
millor les necessitats formatives de la població són els
ajuntaments i aquests haurien de ser els que gestionin,
organitzin i planifiquin l’educació i la formació dels seus
vilatans.
Les administracions supra-municipals només haurien
de ser les facilitadores de recursos vers els
ajuntaments.

8. Són les noves tecnologies o la “revolució digital”
una eina de futur imprescindible per a la formació o
una barrera d’entrada i d’aïllament per l’aprenentatge
de certs col·lectius?
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Són imprescindibles perquè no podem anar contra
corrent. Tots els invents són bons si se saben utilitzar. El
més difícil és tenir a l’abast totes les tecnologies i saberles utilitzar només com i quan calen. El més important no
és evitar un problema sinó afrontar-lo i resoldre’l. Aquest
ha de ser el repte.
9. El Teletreball és un tema de debat recurrent i en certs
moments es parla de clau de futur pel equilibri
territorial, quina es l’aposta de futur d’ACEFIR en aquest
aspecte?
Tot i que des d’ACEFIR hem apostat per les tecnologies,
per exemple, col·laborem en el programa d’alfabetització
de Google, o hem utilitzat les videoconferències per
connectar professorat i alumnat de diferents països; el
Teletreball no és una qüestió que hàgim tractat en
profunditat perquè no és un dels nostres objectius.
El Teletreball ha de ser un recurs més a l’abast de tothom,
no l’únic recurs. Per això fan falta cursos de formació per
saber com i quan és necessari el Teletreball. Penso que
de moment el Teletreball és per a treballs molt específics
i per persones molt ben preparades. Si no hi ha aquesta
preparació es corre el risc que ja ha passat en molts
ajuntaments, han dedicat espais al Teletreball i per no
saber-los utilitzar, s’han convertit en aules d’informàtica.
Des d’ACEFIR el que intentarem aquest any és organitzar
un espai de consulta per dubtes informàtics. Moltes
persones fan cursos i els queden molts dubtes, volem
ajudar en aquest aspecte.
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10. Heu publicat el mètode d’aprenentatge del català
amb el títol “El nostre món”, què en destacaríeu?
El fet que és l’únic mètode editat per alfabetitzar en
català. Hi ha molts mètodes per aprendre el català les
persones amb estudis, però no per les persones
analfabetes. Fa uns 10 anys, quan ens varem plantejar
alfabetitzar en català no s’entenia, però hi ha 5 motius
molt lògics:
 Si la mainada va a escola catalana i nosaltres
alfabetitzem en castellà, estem creant una barrera
entre pares i fills.
 Per els joves que volen continuar estudiant. Els
estudis superiors són en català, hem de facilitarlos-hi la possibilitat de poder continuar estudiant si
tenen la capacitat i possibilitat de fer-ho.
 Si les persones nouvingudes busquen feina i saben
català, tindran més oportunitat de trobar-ne.
 Per prestigi, ens agrada que una persona
nouvinguda es dirigeix a nosaltres en català,
automàticament les admirem i fins i tot els agraïm
l’esforç que fan.
 Per responsabilitat. Si nosaltres no ensenyem el
català, qui ho farà?
Qui vol utilitzar el nostre Mètode els recomanem que
participin en una sessió de les que fem per aprendre a
utilitzar-lo ja que no és només un llibre per aprendre a
llegir en català.

11. Referent a la formació contínua, quins són els
àmbits que des d’ACEFIR creieu que són Claus per el
futur?
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L’ aprenentatge al llarg de la vida és un dret i un deure de
tothom. La clau és despertar la curiositat i la il·lusió de les
persones per saber. El millor aprenentatge és el que es fa
sense sentir-se obligat, només pel plaer d’aprendre. Fa 32
anys que sóc mestra d’adults i moltes vegades, persones
que venien al Centre per treure un títol o un diploma,
estaven tant angoixats o tenien tanta por al fracàs que els
recomanàvem que primer fessin un curs a on no hi
hagués el risc de fracàs. Els ajudava a l’autoestima a
agafar seguretat, per això és tant important que els
ajuntaments siguin els que programin i que tinguin en
compte que el programa no hi ha d’haver només cursos
ocupacionals. Cal que l’oferta sigui integral amb
ensenyaments formals, no formals i informals. Hi ha
molta oferta però no està estructurada. Per aconseguirho calen espais d’informació, assessorament i orientació
integrals. La gent es perd buscant informació, no hi ha ni
tant sols relació entre departaments de la Generalitat o
entre regidories d’un mateix ajuntament. Preocupa la
manca de relacions entre generacions i després es
munten punts d’informació per a joves, per a gent gran,...
tot separat i sense connexió. Per experiència, els millors
espais són els Centres Cívics, són espais
intergeneracionals i interdisciplinaris.
12. Si el futur educatiu ha de ser un espai on tots els
col·lectius tinguin accés a la informació, amb
professionals que els puguin orientar i rebin
assessorament, en quin punt del camí ens trobem
actualment?
A les beceroles, com he dit al principi, aquest primer punt
bàsic, el de informació, orientació i assessorament
integral encara no existeix. El més greu és que només cal
voluntat política. Els recursos hi són, no calen grans
inversions. Només cal optimitzar els recursos existents.
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Presentació del Mètode d'alfabetització en català.
El Nostre Món a la Fira del Llibre de Frankfurt

Fira del llibre de Frankfurt
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Parcitipació a la Conferència Internacional LitCam -Frankfurt

Participació a la Fira d'Entitats de Girona
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Visita de l'Associació SoCiuS de Bèlgica a Girona

Projecte Grundtvig LiLla - reunió a Noruega
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Reunió Brussel·les Xarxa EUR-ALPHA

Trobada d'Entitats del Països Catalans a Perpinyà
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Carnet Rural
Aquí tenim algunes fotos que ens han fet arribat els
guanyadors/es del sorteig del carnet RuRal. L'Ainoa de
Sobremunt, la Joana d'Ardèvol, l'Olga de Llívia i la Diana de la
Ribera de Cardós s'ho van passar molt bé anant de
campaments!

