
UTOPIA PER A CONTINUAR NAVEGANT, P. 36L’ALIANÇA NOVA I EL MANAMENT NOU, P. 30

ESCOLA, ON VAS?, P. 21EL FUTUR DE LES PENSIONS, A DEBAT, P. 4

p
rim

a
v

e
ra

2
m

17

ACCIÓ, 
FE I 

INSPIRACIÓ

5€

05

Salillum

entrevista a

MIREN
ETXEZARRETA, 
ECONOMISTA

«¿Volem una 
societat que 

ens alimenti bé 
o volem una 
societat que 

sigui nostra?»



2 | primavera 2m17

Opinió

03 - EDITO | DESPULLAR-SE 
DE PODER, REVESTIR-SE 
D’EVANGELI

04  ENS HI ENDINSEM | EL FUTUR 
DE LES PENSIONS, A DEBAT

09 - TRIBUNA A PEU PLA | 
FRONTERES I EVANGELI 
MONS. SANTIAGO AGRELO 
MARTÍNEZ 

10 - INSPIRACIÓ | MIREN 
ETXEZARRETA, ECONOMISTA

16 - COMPARTINT ACO | 
LA REVOLUCIÓ DEL 
DESVETLLAMENT INTERIOR

18 - CONNEXIONS | ELS POBRES 
I POBLES ORGANITZATS, 
PROTAGONISTES DEL CANVI

21 - DOSSIER | ESCOLA, ON VAS?. 

30 - L’EVANGELI ÉS VIDA | 
L’ALIANÇA NOVA I EL 
MANAMENT NOU

32 - L’ESGLÈSIA ES MULLA | LES 
LLARS DEL SEMINARI DE 
LLEIDA 

34 - GERMANS EN CAMÍ | MIJAC: 
«L’ESFORÇ I EL TREBALL EN 
EQUIP DONEN FRUIT»

36 - ALTERECONOMIA | UTOPIA 
PER A CONTINUAR 
NAVEGANT

SUMARI SALILLUM 5



Ets lliure de compartir i adaptar els continguts de Salillum [llevat que indiquem el contrari] 
indicant-ne l’autor i la procedència i distribuint-los amb una llicència igual que aquesta. No 
es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades. Llicència 
de Creative Commons Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa):

 SALILLUM | 3

Edito

UTOPIA PER A CONTINUAR NAVEGANT, P. 36L’ALIANÇA NOVA I EL MANAMENT NOU, P. 30

ESCOLA, ON VAS?, P. 21EL FUTUR DE LES PENSIONS, A DEBAT, P. 4

p
rim

a
v

e
ra

2
m

17

ACCIÓ, 
FE I 

INSPIRACIÓ

5€

05

llum

entrevista a

MIREN
ETXEZARRETA, 
ECONOMISTA

«¿Volem una 
societat que 

ens alimenti bé 
o volem una 
societat que 

sigui nostra?»

L
a 

re
d

ac
ci

ó
 d

’a
q

u
e

st
 n

ú
m

e
ro

 s
’h

a 
ta

n
ca

t 
el

 1
5

 d
e 

m
ai

g
 d

el
 2

0
17

.

N. 5  PRIMAVERA 2017  5€

REVISTA D’ACCIÓ, FE I INSPIRACIÓ

Salillum és una publicació semestral d’Acció 
Catòlica Obrera que informa sobre temes 

vinculats amb l’Església de Jesús i el món del 
treball i que es distribueix entre la militància, 
simpatitzants i subscriptors. L’opinió d’ACO 
la trobareu a l’editorial, la resta d’opinions 

seran responsabilitat de les persones entre-
vistades o autors dels articles.

Editor: Acció Catòlica Obrera.  
C/ Tapioles, 10. 08005 Barcelona.  
T. 93 505 86 86. www.acocat.org

Consell de redacció: Joan Francesc Cánovas, 
Quim Cervera, Ton Clapés, Montse Forcadell, 
Joan Andreu Parra, Àngela Rodríguez, Cèlia 

Santiago.

Consell editorial: Fina Faidella, Sònia Herrera, 
Josep Pascual, Mercè Solé, Xavier Such.

Col·laboradors: Josep Maria Canals,  
Montse Claveria.

Rúbrica: Santiago Agrelo.

Fotografia contraportada:  
Anna Surinyach.

Fotografies:  
Joan Guerrero, Joan Andreu Parra,  

Mercè Solé.

Il·lustració: Fabio Almeida.

Correcció lingüística:  
Josep Pascual.

Traducció:  
Helena Antó, Ignasi del Blanco,  

Ramon Porti, Conxi Yuste.

Disseny original: David González.

Maquetació: Enric Vidal.

Impressió: Cevagraf, sccl

Dipòsit legal: B1782-2015

ISSN: 2385-5762

ACCIÓ CATÒLICA OBRERA    

C/ Tapioles, 10        08005 Barcelona    

T 93 505 86 86        www.acocat.org

Amb el suport de

Despullar-se de poder, revestir-se d’Evangeli

L
’Església de Constantí ha escrit moltes pàgines de 
glòria, però s’ha allunyat del perfum de l’Evangeli», 
llegíem en un article del marista Lluís Serra publicat 
a Catalunya Cristiana. Certament, un dels pecats 

que tenim a l’Església és l’aferrament al poder. I això —hem 
d’admetre-ho— no es circumscriu només als àmbits jeràrquics, 
sinó que també passa en organitzacions eclesials diverses, 
moviments apostòlics inclosos..

Ens costa admetre la pobresa de les nostres estadístiques, 
la migradesa de la nostra influència... Només cal veure 
l’admiració que desperten entre alguns laics i clergues els 
agressius mètodes d’evangelització de preveres com James 
Mallon, que recentment han fet conferències a casa nostra. 
S’enyoren, potser, temps de Cristiandat passats? Potser 
convindria tenir més present allò que recollia la Gaudium et 
spes: «L’Església renuncia a privilegis i només demana llibertat 
per a predicar l’Evangeli» (GS 78).

«”En tens prou amb la meva gràcia. En la feblesa es manifesta 
plenament el meu poder.” [...] Per tant, accepto de bon grat 
les febleses, les injúries, les adversitats, les persecucions i les 
angoixes per causa de Crist. Perquè quan soc feble és quan 
soc realment fort» (2Co 12,9-10). La fortalesa de la feblesa de 
la qual parla sant Pau s’entén millor i es pot viure com un do 
si acollim l’Esperit de Jesús que ens convida a donar glòria 
a Déu des de la pobresa, la senzillesa i la confiança (Cf. Is 
40,29-31).

«L’Esperit no té paraula ni missatge propi, sinó que ajuda a 
comprendre i estendre el missatge de Jesús i del seu Regne», 
ens recorda el teòleg Víctor Codina al seu llibre recent Sueños 
de un viejo teólogo. I, al mateix llibre —que us recomanem—, 
ens recorda aquestes preguntes del franciscà i bisbe Santiago 
Agrelo (que, per cert, escriu un article al número que teniu 
a les mans): «¿Ens adonem que és l’Esperit del Senyor el 
que ens està tancant algunes portes, mentre ens insinua 
camins nous? ¿Ens adonem que el que ens està passant no 
és senzillament la conseqüència d’una crisi, sinó que és part 
important del designi de Déu sobre la nostra vida?»

Que l’Esperit ens ajudi a albirar aquestes noves portes que 
s’obren. 
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Per: Àngela Rodríguez
Fotos: Marea pensionista, CCOO i cathopic.com 

Ja fa anys que s’aixequen 
moltes veus per posar en 
dubte la viabilitat de l’actual 
sistema de pensions públiques. 
Uns discursos interessats que 
han revifat sobretot arran de 
la gravetat de la darrera crisi 
econòmica, les conseqüències 
de la qual encara estem patint. 
Però les prediccions més 
negatives no tenen per què 
complir-se, si ens fixem en els 
arguments dels experts que 
hem consultat.

El sistema públic de pensions 
a l’Estat espanyol es basa 
en un model de repartiment, 
solidari i sostenible. «Solidaritat 
entre generacions o solidaritat 
entre persones grans i joves 
és la paraula clau», segons el 
catedràtic de Dret del Treball 
i de la Seguretat Social a la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Eduardo Rojo 
Torrecilla, que ho resumeix 
així: «Les persones grans han 
cotitzat durant la seva vida 
laboral per tenir dret a una 
pensió digna una vegada 
finalitzada aquesta, les seves 
cotitzacions han servit perquè 
altres persones treballadores 
anteriorment poguessin 
percebre la seva pensió, i ara els 

LA PRECARITZACIÓ 
LABORAL 
CONDICIONA LA 
SOSTENIBILITAT DEL 
SISTEMA PÚBLIC 
ACTUAL

EL FUTUR DE 
LES PENSIONS, 
A DEBAT

La plataforma Marea 
pensionista organitza diferents 
mobilitzacions ciutadanes en 
defensa de les pensions.

Treball
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Ens hi endinsem

Social, i per això tota persona 
treballadora ha de tenir dret a 
una pensió, al marge de quina 
sigui la seva quantia, però 
que en qualsevol cas li ha de 
permetre gaudir d’una vida 
digna». Un punt en què també 
coincideix la responsable 
d’anàlisi econòmica i Seguretat 
Social de la Secretaria 
de Socioeconomia del 
sindicat CCOO a Catalunya, 
Gina Argemir: «És un dret 
emparat per la Constitució 
i és llei. Igual que el Govern 
pressupostàriament ha fet 
l’esforç per pagar el rescat 
bancari, si arribat el moment 
no hi ha prou fons a la 
Seguretat Social per pagar les 
prestacions, s’haurà de trobar 
la manera de fer un esforç per 
treure aquests recursos i pagar-
los».

Precarització

Ara bé, la sostenibilitat del 
nostre sistema de pensions ha 
de comportar reformes, en el 
sentit que els ingressos per 
les cotitzacions a la Seguretat 
Social estan disminuint 

que arriben a l’edat de jubilació 
saben que poden comptar amb 
les cotitzacions d’aquells que 
estan al mercat de treball per 
garantir la seva pensió».

Però, ¿és possible que en un 
futur no gaire llunyà, més 
aviat a mig termini, estiguin en 
perill les pensions de jubilació? 
En aquest punt, els experts 
consultats són unànimes: s’ha 
de garantir l’actual model 
perquè és un dret avalat per 
l’article 41 de la Constitució 
espanyola. Segons el catedràtic 
Eduardo Rojo, la Constitució 
«ordena l’establiment d’un 
règim públic de Seguretat 

progressivament, per culpa 
sobretot de la precarització 
de les condicions laborals. «La 
reforma laboral aprovada pel 
Govern del PP va expulsar del 
mercat de treball molta gent 
i resulta molt fàcil acomiadar 
i substituir feines estables 
per precàries. Per aquest 
motiu tenim un problema de 
manca d’ingressos», sosté 
Gina Argemir, que afegeix que 
«també hi ha un problema 
de despesa, ja que ara estem 
gastant molt més en les 
pensions, perquè hi ha més 
pensionistes, que cobren una 
mica més que abans».

També comparteix aquesta 
tesi Joan Junyent, membre del 
Seminari d’Economia Crítica 
Taifa: «En moments de crisi 
com l’actual, s’ha destruït una 
quantitat important de llocs 
de treball i els que han quedat 
són més fràgils i més precaris, 
per la qual cosa el sistema de 
pensions pot tenir problemes 
de liquiditat».

EL FUTUR DE 
LES PENSIONS, 
A DEBAT

Assemblea de delegats de 
CCOO i UGT el 23 de febrer 
passat amb el lema “Ocupació, 
salaris i pensions dignes”.

Eduardo Rojo, UAB: 
«No hem de 
permetre ni podem 
permetre acceptar 
que pugui fer 
fallida el sistema de 
pensions»
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A més a més, el sindicat 
aposta per un pla de xoc per 
recuperar tres milions de 
llocs de treball i per la lluita 
contra el treball submergit, 
que no genera cotitzacions. En 
opinió de Gina Argemir, «tant 
la patronal com l’Estat, com 
a agents presents al Pacte 
de Toledo, estan focalitzant 
el problema en la despesa 
i diuen que estem gastant 
massa, però els sindicats 
considerem que estem 
ingressant poc a tot el sistema 
fiscal espanyol».

Obtenir més ingressos

També coincideix en el fet 
que s’ha d’eixamplar la base 
d’ingressos del sistema 
l’economista Joan Junyent, 
que assenyala que «si hi ha 
més treballadors i amb millors 
salaris això redunda en millors 
pensions; però, ¿per què limitar-
se a les cotitzacions socials 
per a finançar les pensions? 
Cada cop es parla més de com 
la robotització de l’economia 
destrueix llocs de treball i ja hi 

En aquesta línia, CCOO ha 
impulsat una campanya per 
donar resposta als falsos mites 
sobre les pensions públiques 
i per proposar mesures per 
incrementar els ingressos de 
les arques de la Seguretat 
Social. Aquestes mesures 
anirien des de l’augment 
de les bases màximes de 
cotització amb la supressió 
dels topalls i l’equiparació de 
les bases de cotització dels 
autònoms al règim general, 

fins a aportar els recursos que 
manquin del propi sistema 
de Seguretat Social per via 
dels Pressupostos Generals 
de l’Estat, però per prendre 
aquesta mesura caldria 
aprovar una reforma fiscal. 

ha economistes que aposten 
per impostos específics per tal 
que els robots contribueixin a 
les finances públiques». Però 
un pilar bàsic per garantir 
que el model continuï sent 
sostenible és que continuï sent 
públic: «La crisi financera de 
la darrera dècada ha obert 
els ulls a molts que confiaven 
més en la solvència d’entitats 
financeres que no pas dels 
estats. Però el que hem vist és 
que han hagut de ser els estats 
els que han acabat rescatant les 
entitats financeres!», recorda 
l’economista del Seminari Taifa.

Tampoc no hem d’oblidar 
que des de fa més de dues 
dècades hi ha una ofensiva 
per deteriorar la imatge dels 
sistemes públics de pensions 
i incentivar la contractació 
de plans de pensions privats. 
Gina Argemir afirma que «ens 
insisteixen massa amb la idea 
que ens hem de fer un pla de 
pensions privat, però aquest 

Davant un escenari demogràfic 
d’augment de l’envelliment i el 
sobreenvelliment (es calcula que 
el 2040, el 25% de la població 
tindrà més de 65 anys) cal 
assegurar la protecció social.

Gina Argemir, 
CCOO: 
«Els plans de 
pensions privats no 
són cap garantia»

Treball
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Discriminació de gènere

A banda d’aquest panorama 
general, hem de ser conscients 
que hi ha col·lectius com 
el de les dones que encara 
pot resultar més perjudicat, 
ja que en l’àmbit laboral 
hi ha una discriminació de 
gènere important. Junyent 
ho resumeix així: «Les dones 
perceben salaris més baixos 
que els homes per una mateixa 
tasca, treballen en sectors 
que per la seva condició 
de feminitzats tenen unes 
pitjors condicions salarials 
i laborals i a més es troben 
amb carreres laborals més 
curtes i més irregulars. Tot 
això, evidentment, es trasllada 
al sistema de pensions en 
forma d’un menor temps de 
cotització, unes cotitzacions 
més baixes i, per tant, una 
major dificultat d’accés a 
una pensió i prestacions més 
baixes».

Sigui com sigui, el cert és 
que, si en algun moment 

pensió de jubilació hagin 
de compatibilitzar aquesta 
amb una feina per hores per 
garantir-se la subsistència, com 
ja passa a Alemanya. Sobre 
aquesta qüestió, el catedràtic 
Eduardo Rojo considera que 
«la possibilitat de conciliar 
una feina remunerada amb 
una part de la pensió no ha de 
fer-nos oblidar en cap cas que 
aquesta ha de ser una opció 
voluntària, mai una sortida 
a la qual s’hagi d’accedir 
davant la impossibilitat de 
rebre una pensió digna». 
L’economista Joan Junyent 
opina que «aquesta és una 
de les estratègies usades 
pels detractors dels sistemes 
públics, però la realitat és 
ben diferent ja que el mercat 
laboral expulsa els treballadors 
de més de 50 anys, però alhora 
els obliga a acceptar tot tipus 
de feines precàries per tal de 
complementar la seva pensió. 
No es tracta d’altra cosa que 
d’abaratir els costos laborals 
de les empreses a costa dels 
propis treballadors».

no és una garantia que, el dia 
que et jubilis, realment tinguis 
un rendiment com el que 
podries imaginar-te, ja que un 
sistema privat de pensions està 
molt lligat a la vulnerabilitat 
i als daltabaixos del mercat 
financer i no t’ofereix les 
garanties que et dona el 
sistema públic».

Fins i tot s’ha especulat 
molt amb la possibilitat 
que, en un futur no gaire 
llunyà, els beneficiaris d’una 

Joan Junyent, 
Seminari Taifa: 
«Per què limitar-se 
a les cotitzacions 
socials per a 
finançar les 
pensions?»

Un dels àmbits d’acció són els 
ajuntaments als quals s’estan 
proposant mocions a favor de 
les pensions.

Ens hi endinsem
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la direcció de les reformes que 
s’han dut a terme en aquest 
país les darreres dècades i és 
que, malgrat que els experts 
intentin presentar el debat de 
les pensions com una qüestió 
tècnica, aquesta en realitat és 
una qüestió ben política».  

El catedràtic de l’UAB Eduardo 
Rojo sosté que «acceptar que 
pugui fer fallida el sistema 
significaria acceptar que estem 
incomplint totalment el mandat 
constitucional, cosa que no 

es pot posar en qüestió la 
sostenibilitat del nostre model 
de pensions, no hauria de 
ser per sempre. En opinió de 
Gina Argemir, el problema de 
finançament serà temporal, tot 
i que tindrà el seu zenit entre 
els anys 2040 i 2050, «quan 
les generacions nascudes 
durant el baby boom arribaran 
a l’edat de jubilació». Ara 
bé, «les generacions que 
vinguin darrere no tindran 
aquest problema». Per aquest 
motiu, segons Argemir, 
«hem de fer ara les reformes 
necessàries per poder superar 
aquest impàs que pot ser 
més dificultós en matèria de 
finançament, però després el 
sistema està garantit».

Per tant, què ens pot oferir 
el futur pel que fa al sistema 
de pensions? En opinió de 
Joan Junyent, del Seminari 
d’Economia Crítica Taifa, «els 
canvis no seran possibles sense 
una lluita política que reverteixi 

hem de permetre ni podem 
permetre».

I la ciutadania, ¿pot fer alguna 
cosa per evitar que el model 
d’una Seguretat Social pública 
s’esgoti? Des de CCOO, 
Gina Argemir creu que «els 
ciutadans i ciutadanes hem de 
prendre consciència que ens 
hem de mobilitzar per defensar 
allò que és nostre i que no ens 
poden treure». Però ella no 
pensa que s’hagi de mirar cap 
a l’horitzó amb pessimisme: 
«Crec que la gent que ara 
sembla que ha llançat la 
tovallola, quan arribi a l’edat de 
jubilació pot fer una revolució. 
Una cosa és pensar ara que no 
cobraràs, i una altra és trobar-te 
amb la necessitat, que t’arribi el 
moment i que només et donin 
200 euros o veure que no et 
pots jubilar fins als 70 anys. Hi 
ha la protesta quan hi ha una 
necessitat real. Hem de lluitar 
per mantenir els nostres drets i 
lluitar contra els tòpics». 

Gina Argemir, 
CCOO: 
«Ens hem de 
mobilitzar per 
defensar el que és 
nostre»

Imatges de la concentració 
“Salvem les pensions” del passat 
18 de maig, coordinada a tot 
l’Estat.

Treball
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Mons. Santiago 
Agrelo Martínez

bisbe de Tànger 
(nomenat per Benet XVI 
el 2007), és franciscà 
i doctor en teologia 
pel Pontifici Ateneu 
Anselmià de Roma

I sobretot, no s’adonen que 
han quedat cecs, que no han 
començat a creure, ja que no 
han vist Déu en els germans, 
no han reconegut Crist en el 
necessitat, no han vist Llàtzer 
ajagut a la porta de casa.

Si haguessin començat a 
veure-hi, llavors sabrien que la 
resposta a les seves preguntes 
no acaba en cent milions, sinó 
en TOTS: Hem d’acollir-los a 
tots. 

Molt a desgrat meu, des de fa 
anys la meva veu s’ha tornat 
companya del camí que fan 
els emigrants subsaharians per 
arribar a Espanya a través de 
les fronteres del sud.

La geografia i la política han 
fet del territori de la meva 
diòcesi un territori de frontera, 
amb una barrera natural –el 
mar Mediterrani i l’estret de 
Gibraltar–, i dues barreres 
artificials –les tanques de les 
ciutats autònomes de Ceuta i 
Melilla.

Tant l’una com les altres –la 
natural i les artificials– són 
trampes mortals on queden 
atrapats milers d’emigrants, 
homes, dones i infants en 
cerca de futur, tant se val que 
es digui pa com que es digui 
pau.

Atrapats: que vol dir acorralats, 
vexats, humiliats, obligats a 
assumir un món de sofriments 
que ningú no acceptaria 
d’infligir a criminals en una 
presó; empesos a acceptar 
malalties, mutilacions i mort.

Com a pastor d’aquesta 
Església, em veig obligat a 
denunciar amb totes les forces 
i gairebé amb totes les meves 
paraules la violació continuada 
dels drets dels emigrants en 
aquestes fronteres que són 
part de la meva vida.

I un es troba amb la sorpresa 
–desagradable– que les 
denúncies provoquen rebuig, 
no entre els polítics –que no 
s’ocupen de penes alienes–, 
sinó entre homes i dones que 
es declaren cristians i que 
veuen en l’emigrant, no el 
germà que Déu els ha donat, 
sinó l’amenaça que l’egoisme 
els pinta: «Que potser vol 
suprimir les fronteres, vostè? 
No hi ha feina per a nosaltres, ¿i 
encara hem de rebre més gent?, 
què vol?, que encara hi hagi 
més aturats? Vostè diu: “Podem 
compartir amb l’emigrant la 
mica de llenya i el poc pa que 
tenim”. Amb quants emigrants, 
hem de compartir el nostre pa? 
Cent mil? Cent milions?»

Els qui es fan aquestes 
preguntes, ni tan sols s’adonen 
que veuen l’emigrant com una 
possessió seva, en disposen 
com si es tractés d’una cadira 
o un electrodomèstic, l’estan 
rebaixant a la condició de 
mercaderia de la qual els amos 
poden disposar.

Ni tampoc s’adonen que 
aquestes preguntes no les fa la 
fe en el Déu de nostre Senyor 
Jesucrist, sinó la fe en el déu 
diner.

En els comptes del diner, qui 
no comparteix, hi guanya. En 
els comptes de Déu, qui no 
comparteix, hi perd.

FRONTERES 
I EVANGELI

Opinió
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«HEM DE SER
AMOS DEL
NOSTRE DESTÍ: 
SOM ÉSSERS 
PENSANTS I 
DECISORIS»

Miren Etxezarreta 
(Ordizia, Guipúscoa, 
1936) ens atén en un 
bar de la Vila Olímpica 
de Barcelona abans 
d’anar a buscar a 
l’escola un dels dos 
nets que té. Continua 
molt ocupada en 
les seves causes 
(«l’anticapitalisme 
i, concretament, 
la formació de 
les militàncies 
en la necessitat 
d’entendre la societat 
en què vivim per 
a transformar-
la») i anuncia que, 
amb 81 anys fets, 
anirà retirant-se 
progressivament.

Aquesta «marxista 
heterodoxa» va néixer en una 
família basca de comerciants 
en la qual el pes de la dona era 
notable. Aquesta empremta 

cada cop més inconvenients 
en el capitalisme madur que, 
a mesura que es consolida, 
s’endureix. Veig, d’una banda, 
una elit de treballadors molt 
formats i qualificats —amb 
bones condicions laborals, 
però amb unes pressions i una 
competitivitat tremendes— i, 
de l’altra, una gran massa 
de treballadors sense cap 
perspectiva (temporals, 
precaris, amb sous molt 
baixos…). Caminem cap a una 
societat bipolar respecte al 
treball i sempre amb un gran 
exèrcit de reserva. S’està 
configurant una societat per 
a joves, guapos, agressius, 
intel·ligents, en definitiva, gent 
destacada. I em pregunto: què 
en farem, de la gent normal 
i corrent? Això pot canviar si 
canviem la correlació de forces.

El cineasta David Trueba ha 
escrit: «Els ciutadans, quan són 
consumidors, no es recorden 
del vincle brutal de la seva 
manera de comprar amb el 
mercat laboral, i quan són 
treballadors, s’estimen més 
ignorar el renovat panorama 
mercantil i emparentar el futur 
amb la nostàlgia.» Què n’opina, 
d’aquest vincle? 
És una frase que reflecteix 
molt bé el que està passant. 
No em sorprèn gens l’auge de 
l’extrema dreta. El Brexit es una 
insatisfacció de classe que es 
reflecteix d’aquesta manera. 
En altres èpoques aquesta 
insatisfacció es reflectia en la 
lluita política i social. Ara la gent 
està tan desanimada perquè la 
lluita política i la social no porten 
enlloc, sobretot la primera. 
Llavors busquen qui els doni 
noves seguretats (teòriques) i 
l’extrema dreta ho fa. La gent ho 
està perdent tot: desafecció amb 
la política, canvi de costums i de 
valors, temor davant del futur 
i davant del treball. Tot el seu 
univers trontolla. I en no veure 
cap seguretat en el futur, tornen 
a la nostàlgia.

se li nota. Es reconeix 
deutora d’haver passat per 
la JOC («m’ha influit en un 
cert sentiment religiós i de 
preocupació pels altres») i ha 
estat cristiana practicant fins 
a gran («ho reconec com una 
part de qui soc i com penso»). 
La seva vida professional ha 
transcorregut sempre a la 
universitat (és catedràtica 
emèrita d’economia aplicada 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona).

Vivim una època de 
transformació del treball 
i encara no coneixem la 
influència que hi tindran 
l’automatització, la 
digitalització, la demografia, 
les exigències mediambientals, 
les situacions de desigualtat… 
Com se l’imagina, el treball, en 
un futur pròxim? 
Soc pessimista respecte al futur 
del treball. Si bé les tecnologies 
i el coneixement podrien servir 
per a millorar moltíssim les 
condicions del treball, pesa 
més la relació social. No hi 
veig cap millora, al revés, 
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no són «blue-collar workers» 
[literalment treballadors de 
‘coll blau’, considerats obrers 
manuals]. Aquesta consciència 
es difumina completament, 
i el consum també hi porta. 
Sembla que ens identifiquem 
més amb la funció de 
consumidor que no pas amb 
la de treballador. El treball es 
veu com una cosa inevitable i 
el consum com una cosa que 

tu pots triar. I a més també hi 
contribueixen la intensitat de la 
propaganda i la publicitat.

Els sindicats viuen un 
temps dolorós, de crisi i 
d’autoredefinició. Quin paper 
han de fer i quines preguntes 
convé que es facin? Quines 
opcions hi ha per a aprofundir 
en la força de la col·lectivitat 
dels treballadors? 
Em sento tan lluny dels 
sindicats actuals que no se 
m’acut què dir-los. Encara que 
hauria de distingir entre els 
grans (CCOO i UGT) i els petits 
(que defensen interessos més 
sectorials). Ara bé, allà on hi ha 
treballadors hi ha d’haver algun 
mecanisme d’autodefensa 
dels treballadors, fins i tot en 
cooperatives autogestionades, 
però han de ser molt diferents 
del que hi ha ara. Vivim en un 
període de canvis tan grans 
que cal replantejar-ho tot. 
L’únic segur és que continuarà 
l’explotació del treball per part 
del capital. Però les normes, les 

vinculacions, les legitimacions, 
les lleialtats, tot això està 
canviant a una velocitat i 
magnitud tan grans que és molt 
difícil saber realment por on cal 
tirar. El que no podem fer és 
parar-nos, vet aquí la dificultat. 
És com caminar enmig d’un 
terratrèmol social d’una 
magnitud enorme i avançar 
cap a una societat diferent. Ës 
dificilíssim. Per això cal tenir 

tres o quatre idees bàsiques 
de per on vols anar. També cal 
anar molt amb compte amb 
les jerarquies i el poder a les 
organitzacions populars. El 
poder és perillosíssim.

El papa Francesc denuncia 
«una economia sense cara i poc 
humana que mata». Considera 
que els treballadors veuen 
l’Església com una aliada? 
No en tinc ni idea, perquè dels 
pocs treballadors que conec cap 
no té una consideració especial 
cap a la religió, i això del papa 
Francesc els cau força lluny.

Els treballadors, amb una 
organització del treball cada 
cop més fragmentada, amb 
més subcontractació entre 
empreses i cada vegada més 
informalitat en les relacions 
laborals, ¿estan perdent la 
consciència de classe? 
Tinguem present que la 
salarització de contractes 
indefinits i treball per a tota 
la vida ha durat només 50 

anys. I no ens fem il·lusions, 
de consciència de classe no 
n’hi ha hagut tampoc mai 
tanta, una mica més que 
ara, sí. Indubtablement ara 
hi ha molt poca consciència 
de classe a causa de tots 
aquests canvis. Per exemple, 
el mite de l’emprenedoria i 
els autònoms, que són noves 
formes d’explotació i porten a 
la pèrdua del sentit de classe. I 
hem de dir que els treballadors 
no som cap meravella: quan 
certs sectors en certes èpoques 
han tingut un determinat nivell 
econòmic, la gent ha volgut 
treure’s de sobre el nom de 
treballador. Avui encara, 
d’«obrer» no se’n diu ningú, 
diran que són de classe mitjana.

De fet, a l’ACO, hi ha un debat 
i de vegades la O d’«obrera» 
es qüestiona. 
No m’estranya. Els milers 
i milers de teleoperadors 
del món, què son? Estan 
explotadíssims, però no 
porten una granota blava, 

«[La del futur] serà 
una societat bipolar 
respecte al treball 
i sempre amb un 
gran exèrcit de 
reserva»

Treball
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Miren Etxezarreta forma part i n’és 
impulsora del Seminari d’Economia Crítica 
Taifa, tot un viver d’experts en economia 
que ajuden a deconstruir el capitalisme.

solament els treballadors, sinó 
també tots els grups d’interès, 
clients, proveïdors…). L’altra 
alternativa és la presa del poder 
per canviar-lo des de dalt, però 
no hi crec ni remotament.

Cada vegada hi ha 
economistes més influents a la 
universitat (Cristina Carrasco, 
Amaia Pérez Orozco…) que 
van introduint conceptes 
de l’economia feminista, 
com l’economia de la cura, i 
que atribueixen al caràcter 
patriarcal el comportament 
de l’economia. Como ho veu 
vostè? 
Veig amb simpatia reflexionar 
sobre coses que ens afecten 
i aquí hi incloc la major part 
del pensament feminista. Però 
l’anàlisi que fan em sembla que 
queda curt, en molts casos no 
tenen present que el sistema 
que ens oprimeix a tots, dones 
i homes, és el capitalista. 
Cal situar l’opressió de la 
dona en el marc d’un sistema 
que ens oprimeix a tots. 
Afortunadament, cada cop hi 
ha més grups feministes que 
van en aquesta línia: vinculant 
capitalisme i patriarcat pots 
avançar en profunditat.

un trencament. Quan parlo 
de «sistemes de producció 
alternatius», muntar aquest 
tipus d’iniciatives pot ser molt 
útil si es fan clarament com 
a assaigs modestos d’una 
forma de producció diferent. 
Les cooperatives no sols s’han 
de crear per defensar-te, cal 
tenir una visió clara del que 
vols fer. Al Seminari Taifa hem 
publicat un informe sobre les 

alternatives [Reflexionando 
sobre las alternativas, 
consultable a http://informes.
seminaritaifa.org/informe-09/]. 
Avui dia no podem pensar en 
un sistema de producció potent 
alternatiu, però sí que hi ha 
possibilitats d’un tercer sector, 
de cooperatives, de l’autogestió 
ampliada (en què participen no 

NOVES ECONOMIES

L’economia social i 
solidària (ESS) va guanyant 
espais, lentament però 
progressivament. Tanmateix, 
el seu pes en el conjunt de 
l’economia continua sent 
residual. Hi veu cap solució al 
capitalisme globalitzat? 
Tinc molt de respecte per 
la gent que es dedica a 
l’economia social; es dediquen 
amb molt bona voluntat a 
aconseguir coses alternatives, 
però no un canvi de sistema. 
Tinc sentiments oposats amb 
l’ESS perquè em temo que es 
queden força curts en l’anàlisi 
i en el projecte, cosa que 
no és fácil de fer en aquest 
món tan amarat i impregnat 
de capitalisme. L’economia 
social és un intent, però hi ha 
debilitats: en molts casos no 
és sinó un intent de resoldre 
les problemàtiques dels que 
hi participen i, a més, no són 
obertament anticapitalistes, 
tracten de pal·liar els mals del 
capitalisme. Així doncs, correm 
el risc d’absorbir energies i 
gent que podria estar fent unes 
altres coses un xic més radicals 
que permetin avançar cap a 

«Un dels problemes 
gravíssims en el 
capitalisme és 
que les decisions 
les prenen molt 
poques persones»

«¿Volem una 
societat que ens 
alimenti bé o volem 
una societat que 
sigui nostra?»
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FISCALITAT I 
PROTECCIÓ SOCIAL

Un dels seus camps d’estudi 
és la redistribució de la 
riquesa i la fiscalitat. Ara bé, 
vostè va més enllà i proposa 
una altra manera de produir 
més justa. 
En el capitalisme és impossible 
la redistribució, ni tan sols amb 
el sistema fiscal —que des de 
l’aparició del neoliberalisme 
pels anys 70 s’ha deteriorat 
enormement—, perquè no hi 
pot haver gaire substància a 
redistribuir. Amb tot i això, 
la redistribució secundària 
és molt important i hem de 
lluitar per la redistribució; 
soc una gran partidària dels 
drets socials (salut, educació, 
transport, habitatge). Hem 
de lluitar alhora en dues 
direccions: per defensar i 
millorar la redistribució actual 
(la despesa pública) i, alhora, 
perquè sigui un instrument per 
a canviar la societat. Valoro 
molt la feina de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, 
però si no canviem el sistema 
d’organitzar l’habitatge en la 
societat, no es podran resoldre 
els problemes.

Així doncs, com a societat, 
hem d’apoderar-nos més? 
Hem de ser amos del nostre 
destí: som éssers pensants 
i decisoris. Es parla molt 
que el capitalisme actual 
està generant desigualtat i 
pobresa: això és cert i hi estic 
absolutament en contra. Però 

no es parla tant d’un dels 
problemes gravíssims del 
capitalisme: que les decisions 
les prenen molt poques 
persones (què es produirà, 
com, on…). No som gens 
amos de les nostres pròpies 
decisions, i em preocupa que 
això no ens preocupi. ¿Volem 
una societat que ens alimenti 
bé o volem una societat 
que sigui nostra i en la qual 
participem?

Europa, malgrat les erosions 
del sistema de protecció social 
per les retallades, continua 
sent un oasi en aquest punt 
(només el 20% dels ciutadans 
del món tenen un sistema de 
protecció social complet). 
La ciutadania, ¿valorem 
prou l’Estat del benestar i la 
necessària contribució per a 
mantenir-lo? 
En absolut, no el valorem. 
Sobretot els joves consideren 
que és la cosa més natural, un 
fet obvi i que sempre ha estat 
així. Els més grans el valoren 
una mica més, però no tant com 
caldria. I en general no es valora 
la importància que cal contribuir 
per això i finançar-ho. La manera 
com parlem dels impostos és 
molt reveladora; tothom vol 
pagar menys impostos. Cal molt 
més debat sobre «impostos per 
a què i pagats per qui»: aquí són 
els treballadors i consumidors 
els qui paguen impostos, i el 
capital, no. Cal tenir en compte 
que el consum no és només 
individual, hi ha un consum 
col·lectiu que és més important 
i ens permet accedir a unes 
bones escoles, hospitals…

Vostè sosté que «al 
capitalisme no li interessa 
que hi hagi serveis socials ben 
subministrats». ¿És una batalla 
perduda en aquest context 
econòmic? 
No vull pensar que les coses 
són inevitables: les podem 
canviar. Una de les coses que 
més m’amoïna del jovent és la 
facilitat amb què diuen: «És el 
que hi ha.» És veritat, però cal 
treballar per canviar les coses. Si 
les coses no canvien, els serveis 
socials es reduiran al mínim 
(això ha passat amb les pensions 
públiques a Anglaterra o amb 
l’educació). El que és realista 
és pensar que o aconseguim 
canviar o anem en la direcció 
que imposa el capital, per dues 
raons: el capital no vol gastar 
en res que pugui evitar i intenta 
trobar àmbits de benefici a tot 
arreu [el Seminari Taifa en parla 
a l’informe La desposesión de 
la vida cotidiana, consultable a 
http://informes.seminaritaifa.
org/informe-11/]. És veritat que 
el pal de paller serà l’explotació 
laboral, però també està 
absorbint en altres àmbits com 
ara la diversió, la cultura…, que 
progressivament van sent molt 
importants.

PODER POPULAR

Vostè va fer costat al 15-M i el 
va assessorar. Quin record en 
guarda, d’aquell moment? Què 
en queda, d’aquell moviment? 
És un record d’entusiasme i 
d’esperança, de pensar que 
d’allà en podria sortir tota 
una manera de fer, aquesta 
que necessitem en el moment 
actual. Crec que n’han 
quedat moltes coses: molts 
petits grups que fan coses 
diferents fent-les com volen. 
Les persones només veiem el 
nostre període de vida, però 
la dinàmica de transformació 
social és molt més llarga, de fet 
comença abans d’Espàrtac.  

«Allà on hi ha 
treballadors hi 
ha d’haver algun 
mecanisme 
d’autodefensa»

«El sistema que 
ens oprimeix a tots, 
dones i homes, és 
el capitalista»

Treball
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El president de Telefónica, 
José María Álvarez-Pallete, 
ha dit: «Si no fem res davant 
el que està passant, tindrem 
una distribució tan desigual 
de la riquesa que arribarà un 
gran moviment populista per 
a oposar-s’hi.» Vostè defensa 
la força del poder popular i no 
ser tolerants ni passius davant 
segons quines injustícies. Com 
vèncer la «força del sofà»? 
Com no cremar-se en aquests 
processos d’apoderament que 
necessàriament són llargs? 
Si tingués aquesta resposta 
seria la profeta del futur. En 
aquesta frase es veu que 
temen el risc d’un conflicte 
violent. No és per casualitat 
que augmentin la repressió 
i les forces policials amb el 
terrorisme, la despesa militar... 
Estan preocupats i crec que 
voldrien tornar-ne a pal·liar 
una mica les conseqüències. 
Poden anomenar-lo com 
vulguin, aquest moviment 
(«populista»); quan amb 
80 anys dic que soc 
anticapitalista, alguns em 
miren amb estranyesa. Però un 
gran moviment popular seria 
important mogut per aquesta 
voluntat transformadora de 
crear una societat diferent. 
El cert és que es parla 
de desigualtat, però mai 
d’injustícia, és una paraula 
proscrita. El poder popular és 
l’única força, i en necessitarem 
molta, capaç de canviar això. 
Però com que el món és molt 
gran, no espero pas que tots 
ens posem d’acord. Espero 
que cadascú, en el seu àmbit 
d’autonomia, cada grup 
allà on sigui, intenti actuar, 
treballar i plantejar les coses 
d’una manera anticapitalista, 
harmònica i justa. Al regne 
del cel, quan hi arribarem? 
Ves a saber, queda molt lluny. 
Però crec que tot el procés de 
treballar en aquesta direcció, 
en ell mateix, ja és una petita 
transformació. 

Les societats són millors 
gràcies a aquesta lluita 
permanent i continuada. 
Recordem maneres de fer 
noves que van començar el 
maig del 68, a Gènova el 92…, 
hi ha tot un afany de respondre 
a la injustícia i a la inhumanitat 
que suposa el capitalisme. Això 
no està reglat, ha de fer-se en 
la pròpia lluita i recerca d’una 
societat diferent. El 15-M és 
una part d’aquest fil trencat. 
Quan jo era jove i volies fer 
alguna cosa, t’apuntaves a la 
JOC, a un partit… i hi havia un 
enquadrament. Ara això no 
funciona així, hi ha molts més 
grups petits de gent fent el 
que ells volen fer. No és l’ideal: 
els manca formació, visió, 
voluntat, esforç… Però això hi 
és. Vull visualitzar un futur en 
què totes aquestes iniciatives 
petitíssimes, treballant en 
xarxa, descobriran formes 
noves de fer política i 
transformar la societat. Són 

la llavor. Per això dono tanta 
importància als moviments 
socials, a les marees, als 
moviments per la dignitat. 
Per aquí anem pel bon camí. 
Hi ha gent de bona voluntat 
que van portant l’impuls dels 
moviments socials als partits 
tradicionals. Això és una 
pèrdua. És a través de formes 
noves de fer transformació 
social com descobrirem formes 
noves de fer política. Podemos 
i la CUP han completat el gir 
i ja són als parlaments, en les 
formes antigues de fer política.

«Cal anar molt amb 
compte amb les 
jerarquies i el poder 
a les organitzacions 
populars»

«El poder popular 
és l’única força, i en 
necessitarem molta, 
capaç de canviar 
això»

La Miren ha desenvolupat tota la 
seva trajectòria professional a la 
universitat.



16 | primavera 2m17

Per: Joan Andreu Parra  |  Fotos: Camí Endins

La Meri Cases, l’Hilario Ibáñez, 
en Dani Gómez-Olivé i la 
Marta Digón són dues parelles 
del barri de Sant Andreu de 
Barcelona —coneguts de l’ACO 
perquè alguns en són militants, 
i d’altres, simpatitzants—, que 
van decidir impulsar Camí 
Endins. Aquesta associació vol 
ajudar a educar la interioritat 
per fer experiència interior i 
descobrir qui som, i es dirigeix 
tant a petits com a adults.

Aquest projecte neix la 
primavera del 2013 en un sopar 
d’amics. «Després d’aquella 
trobada en van venir d’altres 
i, lentament, vam destil·lar 
aquelles primeres intuïcions en 
algunes certeses que ens han 
acompanyat», recorden. Ens 
confien algunes d’aquestes 
intuïcions: el viatge de vida 
és més complet si realment 
connectem amb qui som; 
tothom pot arribar a connectar 
amb la seva interioritat i la 

descoberta d’aquest món 
interior es pot educar.

«Hi ha tants itineraris possibles 
per orientar el camí interior com 
persones. I hem constatat que 
no hi ha millor guia que una 
mateixa», raonen. Així, doncs, 
amb aquest punt de partida 
Camí Endins facilita tot un ventall 
de recursos educatius per ajudar 
a desvetllar aquest món interior.

TALLERS I 
FORMACIONS PER 
A ADULTS, GRUPS I 
FAMÍLIES

Les dues famílies que piloten 
Camí Endins aporten allò que 
saben fer: experiència, habilitats 
d’acompanyar, intel·ligència 
intuïtiva, visió i estratègia, 
comunicació... «La funció de 
cadascuna està en relació amb 
aquella capacitat que té i vol 
aportar al projecte», relaten.

LA REVOLUCIÓ DEL 
DESVETLLAMENT 
INTERIOR
CAMÍ ENDINS OFEREIX RECURSOS  
A PETITS I GRANS PER CONNECTAR 
AMB L’ESSÈNCIA DE QUI SOM

Els tallers de Camí Endins són accessibles 
a tothom i amb dinàmiques molt senzilles. 
Els participants, quan acaben, expressen 
«un profund agraïment per les descobertes 
personals i familiars.»

Social
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Compartint ACO

La proposta es concreta en un 
itinerari amb tres parades:

· L’atenció plena per aprendre 
a alentir i assaborir l’aquí 
i l’ara, amb l’objectiu de 
prendre consciència que 
som, més enllà dels nostres 
pensaments, sentiments, 
emocions…

· El silenci per assossegar 
el soroll intern que ens 
descentra i així donar espai al 
nostre ésser de saviesa.

· La meditació per practicar 
l’atenció plena i el silenci i 
així deixar que l’ésser flueixi 
amb tota la seva potencialitat 
i possibilitat.

RECERCA INTERIOR 
QUE RECONNECTA

«Ens motiva continuar en 
aquesta recerca interior, no 
com a aïllament respecte als 
altres i l’entorn, sinó justament 
al contrari: és com més 
ens trobem amb els altres 
i experimentem que som 
unitat», defensen.

El propòsit de viure en unitat 
constant guia Camí Endins: 
«No distingim si som creients o 
no. Ens sentim profundament 
agraïdes del nostre recorregut 
vital. El camí de Jesús de 
Natzaret, com el d’altres 
mestres de saviesa i místics, 
¿no ha sigut en si mateix 
un camí endins? Sovint per 
influència cultural ens hem 
anat construint una identitat 
farcida de categories: soc filla, 
soc mecànic, soc mare, soc 
cristià, etc. D’un dia per l’altre 
alguna d’aquestes categories 
(o totes) poden caure. El 
que queda és l’essència», 
argumenten.

Les companyes de Camí Endins 
expliquen els beneficis de fer 
aquesta experiència personal 
i familiar: «El desvetllament 
interior en ell mateix ja pot ser 
revolucionari: la transformació 
del present, de l’ara i l’aquí. 
A més, connectar amb una 
mateixa ens revela que tots 
som u. Això dona, com a 
conseqüència ineludible, la 
compassió amb tot i tothom. 
L’acció, per tant, neix d’aquesta 
profunditat.». 

Més informació a: 

www.camiendins.org

L’entitat ofereix recursos i 
acompanyament a adults, grups i 
famílies en aquest desvetllament 
interior.
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Per: Cèlia Santiago  |  Fotos: MTCE

Ja n’hi ha hagut tres, de 
trobades dels Moviments 
Populars amb el papa Francesc, 
l’última el novembre de l’any 
passat. Es tracta de reunions 
en què unes 150 persones 
conversen entre elles i amb 
el Papa per situar a l’agenda 
global el clamor de les classes 
populars, que, a la pràctica, 
promouen l’organització dels 
exclosos per construir des 
de baix l’alternativa a una 
globalització excloent.

«Les trobades són un espai de 
germanor entre organitzacions 
de base dels cinc continents 
i l’Església mateixa», ens 

explica Manolo Copé, un dels 
participants, coordinador del 
Moviment de Treballadors 
Cristians Europeus. La «cultura 
de la trobada» —distintiva 
del pontificat de Francesc— 
sobrevola aquestes reunions 
i un propòsit: «Que els 
moviments populars plantin 
cara per la dignitat humana, 
per la natura, per la justícia 
social i pel treball digne.»

Manolo Copé destaca l’impuls 
que Francesc dona a aquesta 
plataforma: «Dins l’Església 
n’és el valedor principal, 
sense menystenir el suport 
i l’alè del cardenal Turkson 

ANALITZEM EL FRUIT DE LES TROBADES DELS MOVIMENTS 
POPULARS AMB EL PAPA FRANCESC

ELS POBRES I POBLES 
ORGANITZATS, 
PROTAGONISTES  
DEL CANVI

i el dicasteri per al servei 
del desenvolupament humà 
integral.»

UN LLENGUATGE COMÚ 
EN LA DIVERSITAT

A l’última trobada hi havia 
representats més de 65 
països: «Quin goig! Escoltar i 
dialogar. Compartir i fer festa. 
Celebrar i proposar, amb tota 
la naturalitat del món», detalla 
Copé. Tot plegat, doncs, en el 
marc d’una barreja intensa de 
cultures, religions i ideologies. 
«Es constatava com sindicalistes 
africans, treballadors del 
reciclatge llatinoamericans, 
dones kurdes, defensors de 
la natura a l’Amèrica Central, 
bisbes italians o africans 
parlaven un mateix llenguatge.»

Manolo Copé es refereix a un 
llenguatge comú que no és el de 
l’idioma, sinó «el de la proposta 
—per aconseguir Terra, Sostre 
i Treball des d’uns paràmetres 
diferents dels que ofereix 
l’economia neoliberal— i el de la 
denúncia de tot allò que allunya 
de la possibilitat de viure amb 
aquests tres elements.»

«L’obsessió del Papa pel diàleg 
a tots els nivells es concreta en 
aquest àmbit de les trobades de 
moviments populars», ens diu 
Manolo Copé.
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TERRA, TREBALL I 
SOSTRE

Copé no dubta a destacar que 
Terra, Treball i Sostre «són els 
tres elements que vertebren les 
lluites dels moviments populars 
a tot el planeta, de les quals —
afegeix— el Papa no n’ha estat 
mai al marge.» En aquest sentit 
va anar l’aportació, senzilla i 
molt profunda, de Pepe Mújica, 
l’expresident de l’Uruguai: «Va 
parlar de la globalització, de les 
desigualtats que provoca i de la 
necessitat d’una transformació, 
sobretot personal. També va 
reflexionar sobre la cultura: 
insistia que no es pot construir 
una cultura solidària a partir de 
valors capitalistes. Per això ens 
animava a construir una cultura 
que doni suport a la generació 
d’una altra economia, una altra 
política, una altra societat.».

A la trobada hi va haver també 
un espai per a homenatjar 
l’hondurenya Berta Cáceres, 
portaveu de la primera trobada 
de moviments populars i que 
van assassinar el març de l’any 
passat «per haver promogut 

processos de canvi, per haver 
defensat la natura, l’aigua, contra 
els projectes miners, davant dels 
abusos. Per això es va convertir 
en una màrtir de la terra.»

CONCLUSIONS DELS 
TREBALLS

Els treballs es van estructurar 
al voltant de tres eixos. A 
l’eix «Poble i democrácia», 
es va proposar «impulsar 
mecanismes institucionals 
que garanteixin l’accés efectiu 
dels moviments populars, les 
comunitats originàries i el 
poble a la presa de decisions 
polítiques i econòmiques.» 
De fet, es va poder constatar 
que encara hi ha dèficits de 
participació a molts llocs del 
món amb democràcies formals.

Respecte a l’eix «Territori i 
natura», «es va rebutjar la 
privatització de l’aigua i es va 
exigir que fos considerada un 
bé de domini públic.» També 
es va proposar «prohibir la 
patent i manipulació genètica 
de totes les formes de vida. 
Es va ratificar la defensa de 
la soberania alimentària i el 
dret humà a una alimentació 
sana per posar fi als greus 
problemes nutricionals que 
pateixen milions de persones», 
detalla Copé.

A l’últim eix de treball, 
«Refugiats i desplaçats», es 
va insistir en la necessitat de 
«construir ponts entre els 
pobles i es va proposar la 
construcció d’una ciutadania 
universal que, tot reconeixent 
les identitats originàries, fossin 
capaces d’enderrocar els murs 
de l’exclusió i de la xenofòbia, 
i d’acollir dignamente les 
persones que es veuen 
obligades a abandonar la llar», 
conclou Manolo Copé. 

Es va homenatjar l’activista 
Berta Cáceres, portaveu de la I 
Trobada, assassinada fa un any, 
amb una pancarta amb un dibuix 
seu, recordant algunes paraules 
seves i les seves lluites.

El Moviment Mundial de Treballadors 
Cristians participa des de l’inici en el comitè 
organitzador de les Trobades i vol promoure’l 
en l’àmbit europeu tal com s’està començant 
a fer en altres llocs (Argentina, EUA...).

Connexions
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#ConsellACO «Jo faig que tot sigui nou»
Del 19 al 21 de maig l’ACO ha celebrat a Begues l’XI Consell. 
En aquests dies s’ha culminat tot el procés participatiu, primer 
individual (amb l’enquesta) i després en grup (amb el resum de 
l’enquesta, l’estudi del Document d’Identitat i la memòria del Pla de 
comunicació). En el Consell s’ha dividit el treball en tres àmbits —Fe i 
eclesialitat, Iniciació i Organització—, s’han definit les línies de treball 
per als tres anys vinents i s’ha elaborat una declaració final. 

«El futur del treball que 
volem», de l’OIT
L’Organització Internacional del 
Treball ha obert un debat mundial 
per definir el futur del treball a 
l’entorn de quatre eixos: Treball 
i societat, Treball decent per a 
tothom, Organització del treball 
i la producció i Governança del 
Treball. La voluntat és renovar, en 
la Conferència Internacional del 
Treball que se celebrarà el 2019 
—coincidint amb el seu primer 
centenari— el mandat de l’OIT amb 
aquestes noves aportacions. 

Foto: Sal i Llum

Foto: SaliLlum

Llibres prims, però substanciosos
Més de quinze anys de voluntariat en un hospital 
psiquiàtric omplen la retina i el cor amb moltes 
històries. L’amic David Masobro les condensa amb 
cura i espiritualitat, acompanyades de citacions 
escaients, al llibre La casa de les petites alegries 
(CPL, 2017).

Jacint Carbonell i Torrents és un esperit inquiet que 
ha publicat Veure-hi des del cor (Fundació Torre del 
Palau, 2016). Hi trobem les experiències i reflexions 
de l’autor sobre la Paraula de Déu, meditades 
llargament en el silenci i compartides en les trobades 
a la comunitat del Mas Blanc (Osona). 

Foto: SaliLlum

50è aniversari mort Joseph Cardijn
El dia 25 de juliol s’escau el 50è aniversari de la mort del cardenal belga 
Joseph Cardijn, fundador de la Joventut Obrera Cristiana (JOC) i matriu, 
a la vegada, de l’ACO. «La JOC va fer una gran aportació a l’Església pel 
que fa al sentit de missió i de no separar la fe de la vida. Com també en el 
protagonisme dels laics. I com s’ha reconegut, va tenir molta incidència en 
el Concili Vaticà II», va recordar el consiliari Jordi Fontbona a la ponència 
«El Consell i les tres Veritats de Cardijn», que va fer el 14 d’abril passat en el 
marc de la celebració de la Setmana Santa a Can Bajona (Solsonès). 
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El món de l’educació 

s’està repensant de 

dalt a baix. Si bé és cert 

que l’educació mai 

no ha estat una bassa 

d’aigües tranquil·les, 

la globalització i el 

desembarcament de les 

noves tecnologies estan 

accelerant aquest procés. 

Iniciatives diverses —la 

més destacable, Escola 

Nova 21— impulsen 

una altra manera 

d’adquirir coneixements 

i desenvolupar 

competències, redefinir 

les relacions i els rols 

alumne-mestre... Al 

dossier també comptem 

amb les aportacions de la 

militant Mercè Basté, que 

ens explica el que és una 

Unitat d’Escolarització 

Compartida, i de Lluna 

Sepulcre, docent en 

una escola pública 

innovadora.

Fotos: Joan Guerrero, 
del llibre de Joan Domènech
Francesch, Mirades a l’educació 
que volem (2005).

Escola, on vas?
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d’assolir els nens i nenes i 
no simplement continguts 
teòrics. Cal que els nostres 
joves en acabar la secundària 
obligatòria siguin competents 
en tots els àmbits del 
coneixement —tecnològic, 
lingüístic...— per, tal com diu 
la definició, aconseguir el 
desenvolupament integral de la 
seva personalitat.

Avui tenim més eines, la 
tecnologia ens dona infinitat 
de recursos, la societat està 
en canvi constant, no podem 
restar quiets, hem de posar 
la vista en l’actiu més gran 
de tots: els infants a qui 
hem de proporcionar eines 
per al seu futur, ara per ara 
absolutament desconegut. 
Sabem que el coneixement és 
sinònim de progrés econòmic 
i social i ens fa cultes i lliures; 
cal que educadors, famílies 
i societat treballem plegats 
per aconseguir aquests 
canvis innovadors en els 
aprenentatges: metodologies 
actives, treball cooperatiu, 
Escola Nova 21...

Però per a innovar cal invertir 
i, amb dades del Departament 

d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya a la 
mà, el procés s’està produint 
a l’inrevés: s’ha retallat la 
inversió [vegeu requadre al 
final]. No es pot demanar als 
educadors treballar amb noves 
metodologies si primer no 
tenen accés a conèixer-les, no 
es pot ensenyar el que no se 
sap. Calen hores de dedicació 
i la voluntarietat té límits físics 
i psíquics; els docents sovint 
estan «cansats» de retallades i 
de desprestigi professional.

NECESSITAT DEL CANVI

«Fins fa poc encara servia 
el model d’escola creat per 
la societat industrial a finals 
del segle XIX, però el que 
ens ha servit a nosaltres 
ja no serveix en el món 
actual. Com  preparar els 
alumnes per a aquest futur 
incert?», es pregunta Esteve 
López Gázquez, professor 
de música en excedència i 
actualment dedicat a formar 
claustres de professors 
en noves metodologies 
de l’aprenentatge amb la 
Fundació Trilema.

De fet, el model d’escola, 
històricament, ja s’ha trobat 

Si busquem el terme 
«educació» al diccionari hi 
trobem: «Acció intencional 
de transmissió a un individu 
d’una sèrie de normes, 
coneixements, destreses, 
actituds, valors individuals 
i col·lectius o formes de 
cultura, per a aconseguir el 
desenvolupament integral de 
la seva personalitat i la millora 
contínua.» (DIEC 2)

I és clar que en l’actualitat 
el concepte no canvia, sinó 
que el que realment s’està 
promovent és un canvi en la 
metodologia de l’aprenentatge 
tenint com a puntal fonamental 
les competències que han 

No es pot 
demanar als 
educadors 
treballar 
amb noves 
metodologies 
si primer no 
tenen accés a 
conèixer-les

Esteve López: 
«Tot canvi 
costa i hem de 
fer un esforç 
per dialogar i 
raonar amb els 
alumnes, però 
hem de ser els 
professors els 
primers a creure 
en aquests nous 
models»
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en altres cruïlles de canvi: 
«Si fem una ullada al passat, 
trobarem exemples d’altres 
renovacions educatives que 
han nascut per la necessitat 
de donar resposta als canvis 
que s’han produït en el món. 
Ara es repeteix la història», 
sosté Paloma Llaquet, 
sotsdirectora d’Infantil i 
Primària de l’escola Virolai, 
un centre innovador situat 
per sobre del Parc Güell de 
Barcelona.

«Cal reorientar l’educació —
continua Llaquet— i donar-li 
un enfocament pedagògic 
que vagi més enllà. Ens cal 
fer una reflexió profunda en 
cada comunitat educativa, 
sumant esforços, treballant en 
xarxa i apostant amb il·lusió 
pel canvi.» En conseqüència, 
aquesta tasca implica 
escoles, docents, famílies, 
institucions..., en definitiva, 

el conjunt de la societat 
perquè «tenim el compromís 
d’educar nois i noies amb les 
competències necessàries no 
només per adaptar-se al món, 
sinó per millorar-lo!», assegura 
Llaquet.

Aquest debat intens sobre els 
mètodes, mitjans didàctics 
i formes d’aprenentatge 
està patint, però, «certes 
amnèsies sobre les finalitats 
de l’educació», tal com indica 
Tere Iribarren (post «Educar, 
una nova aventura», blog 
de Cristianisme i Justícia, 
24/04/2017). La religiosa 
subratlla que «és preocupant 
que en alguns cercles, la 
institució educativa estigui 
més interessada per qüestions 
tècniques de bona gestió de 
centres que per les finalitats 
de l’educació; més per les 
receptes d’organització de 
centres que pels objectius de 

l’ensenyament; més per criteris 
formals de rendiment que pel 
creixement de l’alumne; més 
pels aspectes burocràtics 
de la instrucció que per les 
qüestions de sentit; més per 
la defensa de la llibertat dels 
pares que per una escola per a 
tothom.»

QUINES ESCOLES S’HI 
ESTAN POSANT?

«El procés de canvi és general, 
tot i que evidentment encara 
hi ha ritmes diferents. Però, 
per primer cop, tothom 
parla d’educació; els pares 
ja no només es conformen 
amb un número al final del 
trimestre o del curs», destaca 
Esteve López. En efecte, a 
Catalunya s’està produint tot 
un moviment de renovació 
educativa al qual cada vegada 
s’estan afegint més escoles.
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«Els centres educatius 
estan veient la necessitat 
de replantejar-se el que vol 
dir i el que suposa tenir una 
educació de qualitat. Això 
fa que s’estiguin creant 
diverses xarxes que propiciïn 
el compartir, l’enriquiment 
i l’aprenentatge entre les 
escoles, com és el cas d’Escola 
Nova 21. Aquest moviment ha 
agafat tal dimensió, que fins i 
tot diverses institucions estan 
posant els mitjans per ser 
agents facilitadors del canvi, 
com és el cas del Consorci, 
Rosa Sensat, l’ICE de la UAB 
i Escola Nova 21 formant 
les Xarxes pel canvi o el 
Consell Escolar de Catalunya, 
impulsat per la conselleria 
d’Ensenyament, debatent 
sobre el futur educatiu a través 
del programa Ara és Demà», 
explica Paloma Llaquet.

Esteve López observa que hi 
ha escoles que fa anys que 
han iniciat aquest procés 

d’innovació pedagògica i 
«ja tenim dades, evidències 
d’aprenentatge real dels 
alumnes: no tenen problemes 
afegits o més dificultats dins 
el món universitari o laboral, 
al contrari, són alumnes 
que saben gestionar millor 
les emocions, treballar en 
equip, adaptar-se a les noves 
situacions...».

CONEIXEMENTS VS 
COMPETÈNCIES

Un dels aspectes que s’està 
reenfocant en el debat 
és el pes que cal donar 
als coneixements i a les 
competències: «Avui dia la 
construcció dels coneixements 
es fa de diferent manera i guiat 
per les competències. Abans 
s’aprenia des d’una única font 
de coneixement, com era 
el llibre o el mestre, i el que 
comptava com a prioritari 
era tenir molt coneixement 

emmagatzemat. Ara, saber per 
saber no té sentit si no hi ha 
una aplicació, una transferència 
competencial», destaca 
Llaquet.

En aquesta reflexió s’observen 
algunes dificultats ja que alguns 
docents es plantegen com una 
dicotomia els coneixements i 
les competències. A escoles 
com Virolai han revisat i 

Esteve López: 
«Per primer cop, 
tothom parla 
d’educació; 
els pares ja 
no només es 
conformen amb 
un número al 
final del trimestre 
o del curs»
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establert uns continguts 
mínims «que consideràvem 
imprescindibles adquirir. 
A partir d’aquí, t’adones 
que treballant de manera 
competencial, l’adquisició 
de continguts s’incrementa 
exponencialment», explica 
Llaquet.

Esteve López coincideix que 
coneixements i competències 
no són termes oposats: «Les 
competències no s’aprenen, 
s’entrenen, ja que són les que 
et permeten posar en joc els 
continguts que hem après. Per 
tant, els continguts s’aprenen i 
les competències s’entrenen.» 
Per a López, en l’educació és 
clau combinar les habilitats 
cognitives relacionades amb 
el domini de continguts 
(l’adquisició de coneixements 
de l’educació tradicional) 
com també «dominar les 
habilitats no cognitives, 
per exemple, la motivació, 
l’autocontrol, la perseverança, 
l’ètica en el treball, l’empatia, 
responsabilitat, obertura 
a noves experiències, 
extraversió, capacitat de 
treballar amb altres, la 
metacognició, la resiliència, 
la capacitat d’afrontar els 
problemes...».

Igualment és cert que s’està 
generant tota una inflació 
de literatura al voltant de 

Amb tot, Esteve López també 
posa de relleu que per als 
alumnes que es troben a la 
meitat de la seva vida escolar, 
«pot provocar rebuig, estrès 
i distanciament. Tot canvi 
costa i hem de fer un esforç 
com a professors per dialogar 
amb ells, raonar, argumentar, 
però evidentment hem de ser 
nosaltres, els professors, els 
primers a creure en aquests 
nous models.» I ens posa un 
exemple: «Fa molts a anys 
que les escoles han incorporat 
l’aprenentatge cooperatiu a les 
aules, però moltes vegades no 
rutlla perquè el mateix claustre 
de professors no funciona com 
un equip.»

Un altre aspecte que està 
en qüestió és la utilització 
de l’examen com a única 
eina d’avaluació (la «nota») i 
l’entrada en joc d’altres ítems 
com l’autoregulació: «Els 
alumnes han d’entendre la 
importància de l’autoregulació 
del procés d’aprenentatge, 
amb una avaluació vista de 
forma positiva per ajudar-los 
a construir els seus camins. 
Alguns investigadors creuen 
que l’autoregulació hauria 

la innovació educativa que 
cal saber discernir i posar al 
seu lloc: «Hi ha molta gent 
que confon transformació i 
innovació amb la litúrgia que 
hi ha al voltant d’aquest tema. 
I col·loquen els valors d’allò 
que fan, no en els elements de 
profunditat, sinó exclusivament 
en allò que es visualitza», 
precisa el catedràtic de la UB, 
Joan Mateo (La Revista de 
Blanquerna-URL, n. 36, gener 
2017).

ALUMNES I NOUS MODELS 
D’APRENENTATGE

És comú a tots aquests nous 
models d’aprenentatge el fet 
de posar l’alumne en el centre 
i fer-lo protagonista. Aquest 
enfocament permet que 
l’alumne desenvolupi una sèrie 
d’habilitats i competències que 
li serviran per a la vida. Llaquet 
en destaca algunes:

• Tenir un alt grau 
d’autoconeixement, que sigui 
capaç d’identificar els seus 
punts forts i els seus punts 
de millora.

• Ser capaç de reflexionar 
sobre com aprèn per 
autoregular-se.

• Tenir una capacitat de 
superació personal davant 
les dificultats o problemes i 
ser capaç de treballar amb 
esforç.

• Tenir uns valors ben sòlids 
que l’ajudaran a tenir la 
capacitat d’adaptar-se 
davant un món incert i 
canviant.

• Adquirir la capacitat 
d’aprendre al llarg de la vida.

• Estar motivat per afrontar 
reptes nous.

• Saber treballar 
col·laborativament.

• Desenvolupar les 
competències bàsiques i 
transversals.

S’està generant 
tota una inflació 
de literatura 
al voltant de 
la innovació 
educativa 
que cal saber 
discernir i posar 
al seu lloc Paloma Llaquet: 

«Abans s’aprenia 
des d’una 
única font de 
coneixement, 
com era el llibre 
o el mestre. Ara, 
saber per saber 
no té sentit si 
no hi ha una 
aplicació, una 
transferència 
competencial»
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de ser considerada com un 
indicador més important que el 
coeficient intel·lectual», explica 
Esteve López.

EL PROFESSORAT, AGENT 
DEL CANVI

En aquests processos de canvi 
metodològic es posa a prova la 
cohesió dels equips docents de 
les escoles. A l’escola Virolai, 
per exemple, «les propostes de 
millora venen recollides de la 
reflexió i anàlisi que es fa dins 
els mateixos equips docents i 
és l’equip directiu qui, com a 
motor, fa d’impulsor i li dona 
forma en coherència amb el 
projecte educatiu del centre.» 
D’aquesta manera s’assegura 
la vinculació i implicació dels 
professors en el procés de 
canvi.

Ara bé, «això no vol dir que no 
hi hagi algun professor a qui 
facin por els canvis i a qui doni 
inseguretat el replantejament 
de la seva acció docent. En 

aquests casos, l’equip directiu 
ha d’establir estratègies 
d’acompanyament que li 
facilitin l’adaptació al canvi i 
li siguin útils, com la formació 
efectiva i de transferència, 
les visites de contrast a altres 
centres, compartir les bones 
pràctiques, l’aprenentatge 
entre iguals, l’acceptació del 
risc d’error que pot comportar 
tot canvi o l’avaluació 
professional», puntualitza 
Llaquet.

UNA ADMINISTRACIÓ QUE 
ACOMPANYA

Esteve López té clar que 
el paper de l’Administració 
«hauria de representar el 
mateix paper del professor 
amb l’alumne, de facilitador; 
donar eines, espais, formació, 
recursos als professors, 
concretar millor tot el sistema 
educatiu.» I assenyala tot 
un camp de millora «en la 
poca connexió entre el saber 
acadèmic que es transmet a 

la universitat i el saber pràctic 
que s’adquireix a l’aula; entre 
els coneixements culturals, 
pedagògics i metodològics; 
entre la formació inicial 
i la permanent; entre la 
tasca tutorial del professor 
universitari i la del mestre 
d’escola; i, en definitiva, entre 
la universitat i l’escola, amb la 
seva pertinent reflexió sobre 
la pràctica per separat o de 
forma compartida.»

Per tal que el canvi educatiu 
sigui sistèmic, Paloma Llaquet 
destaca que de l’Administració, 
a més de participar en el debat 
—com ja ho està fent a través 
de les diferents institucions que 
la representen—, se n’espera 
«una actitud oberta, que reculli 
les veus dels especialistes i les 
propostes pedagògiques que 
com agents del canvi educatiu 
s’estan acordant, perquè 
s’incorporin al Pacte Nacional 
per l’Educació, per aconseguir 
la qualitat educativa que tots 
esperem en el nostre país, 
sense entrebancs polítics».
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El «miracle» dels
pans i els peixos

«La despesa en educació a Catalunya 
està molt per sota de la mitjana de la Unió 
Europea.» Aquesta és la frase que encapçala 
una radiografia global demolidora sobre 
l’educació catalana («Set dades de l’educació 
catalana que potser no coneixies: entre les 
retallades, els profes precaris i la immigració», 
El Crític 11/01/2017). En efecte, Catalunya és 
un dels països que ha fet un ajustament molt 
intens de la despesa en educació (2,8% del 
PIB el 2013, molt lluny de la mitjana de la Unió 
Europea i amb una reducció del 17,5% en el 
període 2009-2012).

Aquestes dades expliquen que menys 
professors (71.000 docents a l’escola 
pública) s’hagin d’ocupar de més alumnes 
i amb un escandalós percentatge del 32% 
en qualitat d’interins i substituts; i també 
que la menor despesa pública es tradueixi 
en una major càrrega per a les famílies (les 
famílies catalanes han augmentat el 56% la 
despesa familiar educativa entre el 2004 i el 
2014 ). Un exemple paradigmàtic és l’escola 
bressol (etapa no obligatòria), que ha sofert 
la desinversió pública més forta i que, en 
els casos que ha estat possible, ha estat 
assumida per les famílies.

Entre les tendències apuntades, també hi 
ha la demogràfica: el nombre d’alumnes 
matriculats a tots els nivells educatius (fins 
a la secundària) continua creixent però aviat 
tocarà sostre perquè ja s’estan notant els 
efectes de la reducció de la taxa de natalitat 
(la matriculació a educació infantil minva 
cada curs).

Els elements bàsics
per al canvi

La neurociència ha estat un dels camps que 
en els darrers anys més ha avançat: «Aquests 
estudis ens diuen que un aprenentatge eficaç 
ha de ser holístic, experiencial, centrat en 
l'estudiant, social, reflexiu i expressiu. Però en 
realitat, dins de la nostra història occidental, 
ja fa molts anys que tenim presents aquests 
elements; Aristòtil mateix ja deia que 
aprenem fent, o més a prop nostre, Vigotsky 
concretava que els alumnes desenvolupaven 
l'aprenentatge mitjançant la interacció social», 
observa Esteve López Gázquez, formador 
de professors en noves metodologies de 
l’aprenentatge amb la Fundació Trilema.

La sotsdirectora d'Infantil i Primària de 
l’escola Virolai, Paloma Llaquet, ens proposa 
aquesta llista d’elements bàsics per al canvi:

• Definició del propòsit educatiu de cada 
escola, identificant els propis diferencials

• L’equitat

• El treball en xarxa i l’obertura a l’exterior

• La millora contínua

• La resposta als nous reptes

• La innovació i el canvi com a mitjans

• L’alumne com a protagonista real de 
l’aprenentatge

• Bones pràctiques en context i reals

• El rol del professor

• Replantejament de l’organització d’horaris, 
espais, currículum, recursos...

• Il·lusió, motivació, esperança..., actitud 
transformadora

• Lideratge de l’equip directiu

• Equip impulsor

• Formació transferible a l’aula

• L’ensenyament-aprenentatge competencial

• L’avaluació competencial
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Els sentiments 
i les emocions, 
protagonistes 
en els processos 
d’aprenentatge

Per Lluna Sepulcre 
Vidal, mestra tutora de 
l’escola Congrés Indians i 
coordinadora de cicle mitjà

De petita vaig tenir la sort d’anar 
a una escola amb un projecte 
pedagògic innovador, i també 
d’haver estat molt respectada 
i escoltada a casa meva. Penso 
que per aquest motiu, en la 
meva vida adulta i sobretot 
professional, en els primers anys 
a l’escola tradicional, em sentia 
en una profunda contradicció 
entre el que feia en el meu dia 
a dia amb els infants i el que 
sentia que havia de fer. Durant 
aquells anys mai vaig deixar de 
buscar com poder aturar les 
veus d’aquesta contradicció 
i acompanyar d’una manera 
més propera i respectuosa els 
infants.

Aquesta recerca em va portar 
a conèixer Congrés Indians 
en el seu segon any de vida. 
Recordo que, quan vaig anar a 
visitar l’escola, des de l’equip 
de mestres em van proposar 
que anés a passar tot un dia 
amb elles i els infants, perquè 
el que passava allà dins s’havia 
de viure i sentir.

Des d’aquell dia meravellós 
de febrer (ara fa ja més de 5 
anys) em vaig adonar que si 
l’escola Congrés Indians no 
t’enamora quan la coneixes és 
que no és el teu lloc. Jo me’n 
vaig enamorar profundament 
i encara avui ho estic. Me’n 
vaig enamorar pel respecte 
absolut cap a la infància, fent 
lícit cada sentiment i emoció 
dels infants, deixant-los plorar, 
córrer, riure, jugar amb l’aigua 
un dia de pluja... Amb adults 
que acompanyen, sense jutjar 
ni premiar, deixant temps 
perquè les coses passin i els 
vincles es vagin teixint de 
forma segura i sana.

Tot això no seria possible sense 
un entorn respectuós amb 
l’infant: un mobiliari acollidor i 
càlid; un espai de migdia que 
respecti que si estic malament 
i no vull menjar ningú no m’hi 
obliga; uns materials que 
permetin la manipulació i 
l’exploració; un horari flexible 
i poc segmentat que permet 
un treball globalitzat en què 
els àmbits d’aprenentatge 
estan interrelacionats i tots són 
igualment importants, sense la 
predominància de la llengua o 
les matemàtiques; uns informes 
amb una mirada del que l’infant 

aporta, posant l’accent en el 
que fa i no en el que no fa; unes 
sortides quinzenals a espais 
naturals; i una confiança plena 
dels adults que habitem l’escola 
en els processos de vida i en la 
capacitat innata de l’ésser humà 
per aprendre. Així com unes 
famílies i un equip de mestres i 
educadors/es que s’impliquen 
i participen de manera activa 
en l’educació dels seus fills 
i filles i infants, sentint que 
tots plegats naveguem en la 
mateixa direcció, que no és una 
altra que vetllar per la seguretat 
física, intel·lectual i emocional 
dels seus fills i filles.

En la meva opinió, a tota 
aquesta llista d’exemples (que 
no es més que una petita 
fracció del que representa tot 
aquest moviment) hi podem 
posar l’etiqueta d’Educació 
Viva i Activa, Educació 
respectuosa o simplement 
acceptar i adonar-nos que els 
temps estan canviant i ja no 
podem negar l’evidència de la 
importància dels sentiments i 
les emocions en els processos 
d’aprenentatge.

«Es pot obligar a aprendre, 
però no a sentir-se 
commogut», Alain Bergala.
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aprenentatge que són bàsics 
per a aconseguir els objectius 
proposats:

· Els tallers permeten crear 
un clima de treball en què 
els adolescents se senten 
còmodes: l’organització, 
la maquinària, el propi 
local i les relacions que 
s’estableixen contribueixen 
a assolir aquest objectiu. 
Els alumnes s’incorporen als 
tallers com a “aprenents”, 
sota el guiatge del mestre de 
taller, i amb l’ajuda constant 
del seu tutor/a. L’adolescent 
a poc a poc canvia el seu rol 
i els aprenentatges que va 
fent comencen a interessar-li 
cada vegada més.

· L’aprenentatge basat en 
la manipulació. En els 
tallers l’alumne aprèn de 
la seva pròpia experiència. 
Es comença “fent” i 
s’aprèn “fent”. És feina de 
l’educador/a afegir-hi els 
elements més reflexius que 
porten a saber el “perquè”.

· L’adaptació curricular 
possibilita també un canvi 
en la percepció que tenen 
de si mateixos, transformant 
el seu negativisme de 
base, el fracàs (“jo no ho 
sé fer”) en expectatives 
positives de futur. Propiciar 
experiències d’aprenentatge 
satisfactòries, en què els 
adolescents comproven que 
són capaços d’aprendre, és 
imprescindible per a assolir 
l’èxit educatiu. 

B. El Pla d’acció tutorial 
Una tutoria que cerca la relació 
personal amb els nois i noies, 
acompanyant-los constantment 
i al llarg de tot l’horari escolar.

C. El treball per projectes 
Aquesta metodologia deriva 
de la filosofia pragmàtica que 

estableix que els conceptes 
s’entenen mitjançant les 
conseqüències observables i 
que l’aprenentatge implica el 
contacte directe amb les coses.

Els principis, l’estructura, 
l’organització i la metodologia 
que s’utilitza a la UEC permet 
articular de forma natural el 
treball per projectes.

D. L’aprenentatge servei 
L’aprenentatge servei (APS) 
és una proposta educativa 
que combina processos 
d’aprenentatge i de servei a la 
comunitat en un únic projecte 
ben articulat en el qual els 
participants aprenen alhora 
que treballen en necessitats 
reals de l’entorn amb la finalitat 
de millorar-lo.

Es parteix d’una concepció 
de l’aprenentatge basada en 
l’exploració, l’acció i la reflexió 
per destacar l’aplicabilitat i 
utilitat del coneixement.

En conclusió, la UEC és una 
veritable oportunitat per a molts 
adolescents que necessiten 
una forma d’aprendre diferent. 
En aquest sentit, és un repte 
per als educadors/es, ja que 
cal ensenyar també d’una 
forma diferent. La UEC és un 
espai on es possibilita d’una 
forma natural l’atenció a cada 
alumne perquè tots som 
diferents. Des de sempre, la 
UEC ha treballat amb aquestes 
“noves metodologies” que, 
efectivament, possibiliten 
l’èxit d’un grup d’alumnes 
exclosos del sistema educatiu 
“normalitzat” i destinats al 
fracàs. Cal fer una reflexió 
seriosa sobre la necessitat de 
crear espais educatius plurals 
i diversos, on les diferents 
propostes d’ensenyament-
aprenentatge siguin vistes com 
espais d’inclusió i facilitadores 
d’itineraris educatius reeixits.

La UEC:  
Un recurs per 
a lluitar contra 
l’absentisme i el 
fracàs escolar

Per Mercè Basté,  
directora Centre Esclat

El Centre Educatiu Esclat és 
una entitat sense ànim de lucre 
que promou diversos projectes 
adreçats a infants, joves i adults 
de l’Hospitalet de Llobregat. 
La UEC (Unitat d’Escolarització 
Compartida) n’és un. Es tracta 
d’un recurs educatiu que lluita 
contra l’absentisme i el fracàs 
escolar. Els eixos metodològics 
que caracteritzen el treball 
educatiu de la nostra UEC són 
quatre:

A. L’adaptació curricular 
Tenint com a referència el 
currículum de l’ESO i les 
característiques de l’alumnat 
de la UEC, plantegem una 
adaptació del currículum en 
la qual s’augmenten hores de 
tecnologia, visual i plàstica, 
i es redueixen les hores de 
matèries instrumentals. Els 
continguts de les instrumentals 
es treballen transversalment en 
tots els tallers que conformen 
el currículum de la UEC.

Aquesta adaptació curricular 
ens permet fer uns canvis en 
el procés d’ensenyament-
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Per: Josep M. Canals, Cartoixa de Santa Maria de Montalegre (Tiana)  |  Fotos: Joan Andreu Parra

L’ ALIANÇA NOVA  
I EL MANAMENT NOU

L’aliança nova

Les lectures que anem 
escoltant en tota la 
cinquantena pasqual fan 
referència a la renovació, 
novetat, restabliment, 
restauració, aliança nova, 
manament nou, vida nova, 
home nou, nova Jerusalem, cel 
nou i terra nova, temps nous, 
cor nou, esperit nou.

L’aliança de Déu amb la 
humanitat s’expressa primer 
d’una manera externa i 
material, circumcisió, taules 
de la llei, sacrificis de víctimes 
i al llarg de la història de la 
salvació es va interioritzant 
«vosaltres sereu el meu poble 
i jo seré el vostre Déu», per 
convertir-se més endavant 
en «jo seré el vostre Pare i 
vosaltres sereu els meus fills».

La nova aliança no està escrita 
en taules de pedra, sinó en cors 
de carn. En el seu comiat Jesús 
declara: «Aquest calze és la nova 
aliança en la meva sang vessada 
per vosaltres.» L’aliança del Sinaí 
havia estat segellada per la sang 
de víctimes, la nova aliança que 
realitza i perfecciona l’antiga 
fou segellada en la creu per la 
sang de Jesús, víctima perfecta, 
summe sacerdot perfecte, 
mitjancer de la nova aliança.

Tota l’obra de la redempció 
és una gran renovació. Però la 
nova creació de què parlen els 
profetes és, en primer lloc, una 
renovació de l’home i a través 
d’ell es renova tot l’univers. Diu 
l’Apocalipsi: «Tot ho faig nou» i 
acaba amb aquestes paraules: 
«Heus ací que jo renovo totes 
les coses. Jo sóc l’Alfa i l’Omega, 
el Principi i la Fi» (Ap 21,5-6.).

Claustres i interior del recinte 
de la cartoixa de Santa 

Maria de Montalegre (Tiana). 
Fundada el 1415, és l’única 

cartoixa habitada a Catalunya. 
Els monjos hi viuen en cel·les a 

l’entorn del claustre i fan una 
opció de lliurament a l’estudi 

i a la pregària en un règim 
estricte de silenci i de clausura, 
combinat amb petits espais de 

vida comunitària.

Fe
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L’Evangeli és vida

conèixer tot allò que he sentit 
del meu Pare. No m’heu 
escollit vosaltres a mi; sóc jo 
qui us he escollit a vosaltres i 
us he confiat la missió d’anar 
pertot arreu i donar fruit, i 
un fruit que duri per sempre. 
I tot allò que demanareu al 
Pare en nom meu, ell us ho 
concedirà. Això us mano: que 
us estimeu els uns als altres.»

L’ ALIANÇA NOVA  
I EL MANAMENT NOU

El manament nou  
(Jn 15,9-17)

«Tal com el Pare m’estima, 
també jo us estimo a 
vosaltres. Manteniu-vos en 
el meu amor. Si guardeu 
els meus manaments, us 
mantindreu en el meu 
amor, tal com jo guardo els 
manaments del meu Pare i 
em mantinc en el seu amor.

»Us he dit tot això perquè 
la meva joia sigui també la 
vostra, i la vostra joia sigui 
completa. Aquest és el meu 
manament: que us estimeu 
els uns als altres tal com jo 
us he estimat. Ningú no té 
un amor més gran que el qui 
dóna la vida pels seus amics. 
Vosaltres sou els meus amics 
si feu el que jo us mano. Ja 
no us dic servents, perquè 
el servent no sap què fa el 
seu amo. A vosaltres us he 
dit amics perquè us he fet 

Per comprendre la sublimitat 
i profunditat d’aquest 
manament nou ens fixarem en 
aquesta cita joànica:

- No es tracta d’una pura 
simpatia o d’un amor 
qualsevol, és el mateix amor 
trinitari del Pare i del Fill 
concretat a fer la voluntat 
de Déu i romandre en el seu 
amor.

- Aquest manament és nou 
perquè porta a la plenitud 
de l’alegria, expressada en la 
salutació del Ressuscitat, la 
pau, la misericòrdia, el perdó. 
Hauríem de pregar amb el 
salm «Doneu-me, Senyor, la 
llum de la vostra mirada», 
per il·luminar la nostra vida i 
l’entorn en què vivim.

- L’amistat de què parla Jesús 
es fonamenta en la intimitat 
trinitària i en l’elecció que Ell 
fa de nosaltres.

- La força de l’oració i la seva 
eficàcia rau a fer-la en nom 
de Crist.

- No és simplement un 
consell o una exhortació, 
és un manament nou que 
serà, al llarg del temps, la 
característica dels cristians: 
«Mireu com s’estimen». 
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Per: Montse Claveria, directora de la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom  |  Fotos: Llars del Seminari de Lleida

socials es va fer realitat en dos 
anys i mig. L’objectiu principal: 
oferir un espai (dinou pisos 
socials en règim de cessió d’ús 
temporal un màxim de tres 
anys) i espais comunitaris, amb 
acompanyament personalitzat 
i un marc de convivència 
perquè famílies desnonades 
i/o en risc d’exclusió social 
es puguin refer i inserir-se 
normalment a la societat.

El motor del voluntariat

Tot va ser possible: organitzar-
nos, donar veu a tothom 
que d’una manera o altra 
es va implicar a construir 
progressivament el projecte 
de les Llars del Seminari. 
Parlem d’un centenar llarg de 
voluntaris, que des de llocs 
diferents van posar al servei 
del projecte les seves habilitats 
professionals i la seva grandesa 
humana. Parlem del suport 
de les institucions lleidatanes 
i de la Generalitat. Parlem 
d’empresaris de Lleida i d’altres 
indrets. Parlem de donacions 
econòmiques de particulars, 
donacions d’artistes, aportació 
d’idees, d’organització d’actes 
de molts tipus..., tot va fer 
possible construir el somni i fer-
ho de forma col·laborativa, és a 
dir, entre tots i totes.

Tot va començar amb 
l’espurna del bisbe Joan 
Piris el desembre del 2012, 
que després d’assistir a una 
assemblea de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) decideix posar al servei 
de les famílies afectades una 
part de l’edifici del Seminari de 
Lleida, que està en desús.

Al voltant de la idea ens 
apleguem persones sensibles, 
creients o no, per canviar 
aspectes que sentim injustos 
i que cal i volem transformar, 
cadascun des del nostre 
projecte de vida. Una iniciativa 
d’Església que es va desplegar 
com una explosió davant 
la necessitat de fer alguna 
cosa en un moment de crisi i 
davant tantes situacions que 
ens feien pujar els colors de 
vergonya i protesta activa; 
una iniciativa que ens va unir 
i permetre treballar en equips 
de voluntaris, gestant un somni 
fet realitat amb la inauguració 
l’abril del 2015. A hores d’ara, 
amb gairebé dos anys de vida 
amb famílies vivint a les Llars, 
dues ja s’han promocionat i 
han pogut deixar lloc per a 
unes altres.

La proposta del bisbe Joan de 
convertir una part de l’edifici 
del Seminari en habitatges 

L’edifici és propietat del bisbat 
de Lleida, cedit per cinquanta 
anys a la Fundació Entre Tots i 
per al Bé de Tothom, que amb 
el seu Patronat sosté i impulsa 
el projecte de les Llars del 
Seminari.

El segon moment després de la 
inauguració va ser la selecció i 
incorporació de famílies.

Ho hem fet en diferents fases, 
al nostre estil, amb calma, 
intentant personalitzar cada 
intervenció: acollida, reunions, 
seguiment, plans individualitzats 
amb la treballadora social, 

DEL CLOS I EL SILENCI A UN ESPAI DE VIDA INDIVIDUAL, 
FAMILIAR I COMUNITÀRIA

EL SEMINARI DE LLEIDA 
ES RECONVERTEIX EN 
PISOS SOCIALS

Fe

L’aportació solidària de l’ACO 
d’aquest curs ha estat per les 
Llars del Seminari de Lleida
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L’Esglèsia es mulla

normes de convivència de la 
comunitat de veïns... Establint 
la cadena. Els de la primera 
fase, sis famílies acollides 
pels voluntaris, i a partir de la 
segona fase d’incorporació 
amb cinc famílies més, les 
primeres famílies esdevenen 
els voluntaris que reben 
i acompanyen, orienten, 
comparteixen, ajuden els 
nouvinguts a la comunitat.

Dinou habitatges d’uns 50 m2 i 
un total de 76 allotjaments, vuit 
rentadores comunitàries (dues 
per compatir cada cinc famílies), 
sala comuna, terrats compartits.

L’estructura de funcionament 
es fa en dues dimensions: A/ 
gestió equip directiu format per 
quatre voluntaris, treballadora 
social contractada, comissió de 
manteniment i B/ creació de set 
comissions de treball, en què 
hi ha sempre veïns i voluntaris 
treballant braç a braç i amb 
temes que han anat sorgint.

A les Llars, avui hi viuen quinze 
famílies, amb un total de 26 
adults i 20 menors d’edat que 
han trobat un espai digne on 
recuperar-se mínimament de 
batzegades de la injustícia  que 
els ha dut a una societat mig 
perduda de valors, desigualtats 

d’oportunitats, carències d’allò 
més bàsic per a l’ésser 

humà: un sostre i tenir 
accés a aprendre 

que una altra 
manera de 

fer les 

coses és possible, mirant també 
l’altre, adquirint habilitats socials 
i aprenent eines per moure’s 
en aquesta societat en part 
individualista i egocentrista.

Comunitat i fraternitat

Les Llars del Seminari de 
Lleida no són cap invent 
extraordinari. La seva 
singularitat és el “plus” que 
té amb l’acompanyament 
individualitzat i familiar, la 
dimensió comunitàri, compartir 
el que som en un intercanvi 
d’aprenentatge mutu i sempre 
des de la fraternitat i respecte 
a les diferents cultures, 
religions i procedències. 

A les Llars tampoc fem 
activitats superoriginals, 
intentem normalitzar, 
quotidianitzar, reafirmar, 
equilibrar la dignitat de 
cada persona en totes les 
seves dimensions, superant 
estereotips, egoismes, 
individualitats...

Desitgem que les famílies 
puguin deixar les Llars amb 
un bagatge personal més 
ple, havent desenvolupat 
més les seves potencialitats 
i l’experiència vital 
d’aprenentatges emocionals, 

d’habilitats socials, el sentiment 
que no tot és injust, que no 
estan sols, que tots podem, 
ells també, estendre aquesta 
manera de fer allà on ens porti 
la vida.

Des de les Llars no podrem 
resoldre totes les qüestions 
que afecten tantes carències, 
especialment la manca 
de treball i tot el que això 
comporta: preocupacions, 
inquietuds, desànim... Ho 
sabem. Alhora, ser conscients 
d’aquesta realitat és el que 
ens impulsa a seguir somiant 
i plantejar-nos, en aquest 
moment, alternatives des de la 
Comissió Laboral. Estem en un 
moment que volem fer un pas 
endavant en aquest sentit. Què 
en sortirà? No ho sabem. Sí que 
sabem que volem continuar 
somiant i treballant plegats i 
esperançats per trobar i tirar 
endavant alguna alternativa de 
treball digne.

El miracle dia a dia és veure el 
creixement de les persones, 
l’evolució que fem tots plegats 
des d’un canvi de mirada més 
positiva de nosaltres mateixos i 
de l’altre.

Això és d’Església? Diem un SÍ 
rotund; doncs, seguim.  
Som-hi!. 
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Per: Joan Francesc Cánovas  |  Fotos: MIJAC

Aquest és el lema de la 
campanya del MIJAC dels 
darrers dos anys que coincideix 
amb la celebració del seu 40è 
aniversari. Més de vint centres 
a les diòcesis de Barcelona, 
Terrassa, Lleida, Vic, Tarragona 
i Mallorca, uns 400 nens 
d’entre 6 i 14 anys i un centenar 
d’animadors i consiliaris donen 
sentit a aquest moviment 
d’Acció Catòlica que té com a 
finalitat l’evangelització a partir 
del protagonisme de l’infant.

El moviment s’organitza a partir 
de la revisió de vida que fan els 
infants en els grups sobre els fets 
quotidians que viuen i les accions 
que fan. Revisió de vida en 
quatre fases: veure, jutjar, actuar 
i celebrar, que són guiades pels 
animadors i consiliaris. En el 
dia a dia del moviment també 
tenen un rol important l’estudi 
d’Evangeli i la campanya (eix 
vertebrador de l’acció educativa 
que parteix dels problemes i 
situacions comunes dels infants 
en un medi determinat).

Els infants i Jesús, els 
autèntics protagonistes

L’estructura organitzativa és 
semblant a la d’altres moviments 
d’Acció Catòlica, però amb la 
particularitat que els propis 
infants en són els responsables i 
prenen un paper rellevant en la 
presa de decisions i en la forma 
en què s’organitzen. Jesús és 
especialment rellevant en la 
dinàmica educativa de la revisió 
de vida i en la celebració que 
l’acompanya.

Neix a mitjan anys 70

El MIJAC neix en plena 
transició democràtica quan 
l’arquebisbe de Barcelona 
Narcís Jubany impulsa la 
creació d’un moviment infantil 
d’Església amb el prevere i 
missioner Enric Grases, de 
Barcelona, i amb Pere Pujolràs, 
de Girona, a partir de les 
parròquies que rebien una 
revista anomenada MIJAC i que 
oferia recursos per als joves 
que treballaven la fe dins de les 
parròquies. La proposta va ser 
acceptada per alguns grups 
dels bisbats de Barcelona i 
de Girona i d’aquesta manera 
es constitueix el MIJAC. 
Ràpidament hi entraran els 
bisbats de Vic i de Lleida 
i el 1978, en una trobada 
a Manresa, redacten les 
«Conviccions i el Reglament de 
funcionament del Moviment» 

com a moviment d’infants 
d’àmbit català que assumia 
la tasca evangelitzadora de 
l’Església i on ja quedava 
clar que el seu treball era 
diferent de la feina que fan les 
organitzacions de lleure o de 
colònies. El 1979 s’hi adhereix 
la diòcesi de Mallorca i el 1986 
la de Tarragona.

Els posibles nous lemes d’aquest curs.

MIJAC:  
«L’ESFORÇ I EL TREBALL 
EN EQUIP DONEN FRUIT»

Fe

L’equip CAJIM al consell de gener 
preparant el Veure del lema.

Assemblea d’inici de curs del MIJAC en què es 
va fer el canvi d’Equip Permanent.
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Germans en camí

És el consiliari d’un centre 
del MIJAC a Mataró i fa més 
de 30 anys que en Jordi Espí 
va conèixer el moviment. 
Actualment n’és el consiliari 
catalanobalear i el diocesà de 
Barcelona. Parla del moviment 
amb convenciment i pensa que 
la seva feina actual és ajudar a 
consolidar el camí recorregut i 
treballar perquè es fomenti el 
sentit de responsabilitat dels 
infants.

Quins considera que són els 
principals reptes que té el 
MIJAC avui? 
Globalment portar la veu dels 
infants a l’Església i que sigui 
escoltada i valorada. Ara bé, 
si hem de parlar de reptes 
més concrets, et diria que 
aspectes com la continuïtat 
dels animadors en el temps els 
considero bàsics.

Però suposo que els canvis de 
la societat en els darrers anys 
també us han afectat. 
Ara el MIJAC té una estructura 
consolidada però comparteix 
la fragilitat del conjunt de 
l’Església, com per exemple 
arribar a la gent jove, agafar 
compromisos a llarg termini...

Què considera que podria fer 
l’Església pel MIJAC? 
Primer de tot que es valorés 
que existeix aquest moviment 
perquè a vegades podem tenir 
una capacitat d’arribar allà on 
per exemple la parròquia no 
pot arribar. Per moltes persones 
podem ser el seu contacte o 
lligam amb l’Església.

Els infants són un dels grans 
oblidats de l’Església? 
No hi ha una Delegació de 
Pastoral Infantil. L’infant a 
l’Església és més objecte que 
subjecte. Es pensa més en el jove 
que ha de ser en un futur que no 
en l’infant que és en l’actualitat. 
Sembla que tan sols se’l tingui 

present quan es prepara per fer 
la primera comunió.

I per tant... 
Seria interessant que 
l’Església es cregués més 
que l’infant pot ser un agent 
evangelitzador dins dels seus 
ambients (família, escola, barri, 
parròquia...).

Vas conèixer el MIJAC fa 30 
anys... 
Sí, quan era seminarista i em 
va cridar l’atenció pel paper i la 
concepció que el MIJAC tenia 
de l’infant i el paper que tenia 
l’infant dins del moviment.

I què has pogut descobrir 
durant aquests anys? 
Els infants t’ofereixen un 
testimoni constant. A més, 
soc dels que penso que els 
nens i nenes que passen pel 
MIJAC moltes vegades es 
caracteritzen per tenir un sentit 
d’iniciativa i una desimboltura 
molt especial. La seva forma 
de vincular el missatge de 
Jesús amb el que fan és molt 
especial.

Quina és la relació que té el 
MIJAC amb la catequesi de 
primera comunió? 
Catequesi i MIJAC poden ser 
realitats complementàries. A la 
catequesi es fa una presentació 
de la fe més estructurada. Al 
MIJAC es treballa la fe d’una 
forma més vital i activa.. 

JORDI ESPÍ:  

«SERIA INTERESSANT QUE L’ESGLÉSIA 

ES CREGUÉS MÉS QUE L’INFANT POT 

SER UN AGENT EVANGELITZADOR»
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Per: Joan Andreu Parra  |  Fotos: L’Olivera

L’Olivera neix el 1974 a 
Vallbona de les Monges 
impulsat pel pare Josep Maria 
Segura, escolapi, i tres noies 
més amb la idea de «viure 
en comú, fer una comunitat 
cristiana i buscar solucions 
col·lectives a les dificultats 
del món rural», recorda en 
Carles. El context, aleshores, 
era el d’unes terres que deu 
anys abans s’havien abandonat 
i, per tant, el d’una comarca 
molt empobrida. Dos anys 
més tard decideixen convertir-

«L’èxit és continuar sent vius.» 
Aquesta frase amb ressonàncies 
de Pere Casaldàliga ens la 
diu Carles de Ahumada Batlle 
(Barcelona, 1948). En Carles, 
director de la cooperativa 
L’Olivera i president del 
Consell Rector, es refereix a la 
supervivència d’aquest model 
d’empresa que pretén donar 
feina, integrar les persones amb 
capacitats diferents i «intervenir 
en el desenvolupament local, 
en definitiva, tenir efecte positiu 
sobre l’entorn.»

se en cooperativa per ser un 
format que reunia participació, 
democràcia, treball d’equip...

L’Olivera té dues ànimes: 
la part productiva, 
«fonamentalment feina 
agrícola, vinya i olivera en 
sistema ecològic, fent vi i oli 
amb celler i molins propis, 
tant el grup de Vallbona com 
el de Can Calopa [vinyes de 
l’Ajuntament de Barcelona en 
una masia de Collserola]», per 

UTOPIA

A la cooperativa conviuen dues 
àrees, la de negoci (producció 
de vi i oli de qualitat) i l’atenció 
social (allotjament i teràpia 
ocupacional de discapacitats 
psíquics)

L’OLIVERA, UN PROJECTE QUE COMBINA LA PRODUCCIÓ DE VI I 
OLI AMB LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB CAPACITATS 
DIFERENTS

PER A CONTINUAR
NAVEGANT

Educa
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Altereconomia

un costat. I la part d’atenció 
a les persones, per un altre: 
«La idea originària és crear 
un grup de treball, en el qual 
tothom pot fer alguna feina ni 
que tingui capacitats diferents: 
junts podem viure, treballar i 
fer equip.»

A mesura que les 
administracions legislen i 
defineixen programes, la 
cooperativa s’hi va adaptant: 
«Amb el temps, hi ha gent que 
es va fent gran o que no pot 
treballar i els donem resposta 
incorporant-los al servei de 
teràpia ocupacional», observa 

de Ahumada. L’específic del 
projecte de Can Calopa és 
atendre «gent més jove que 
està molt desemparada, amb 
dificultats de ciutat o que venen 
d’escoles d’educació especial. 
La idea és iniciar-los a l’activitat 
laboral i que adquireixin hàbits 
per després poder anar a una 
feina més formal.»

LA PETJADA DEL 
MONESTIR

A L’Olivera diuen que són un 
«lloc d’acollida tant de les 
persones amb discapacitat 

com de les que s’acosten a 
visitar-nos.» Tota una proclama 
que remet a l’hospitalitat de 
la regla benedictina. No en 
va, la cooperativa va créixer 
a l’empara del monestir de 
Vallbona de les Monges: 
«El monestir hi va influir 
relativament —rememora 
Carles de Ahumada—, era 
un centre important al qual 
veníem molts universitaris 
en aquella època. L’acollida 
ve del plantejament inicial 
de comunitat oberta i en els 
textos del grup fundador es 
pot llegir que el poc que tenim 
ho repartirem.»

«Això sempre s’ha mantingut —
continua en Carles—; coincidim 
amb la idea del Císter i ho 
considerem un element clau de 
qualsevol grup cristià. Ara bé, a 
partir d’un determinat moment, 
la part confessional va deixar 
de ser condició per incorporar-
se a l’equip i actualment 
som un grup de persones de 
confessions diverses, tot i que 
els elements de fons s’han 
mantingut.»

DE AHUMADA I ELS 
VINCLES AMB EL 
MOVIMENT OBRER

Carles de Ahumada es llicencia 
com a enginyer industrial 
a final de la dictadura i 
coincideix amb alguns dels 
plantejaments que part del 
moviment universitari manté 
amb el món obrer: «Venia de 
conèixer l’espiritualitat de 
Carles de Foucauld, el Pradó, 
capellans obrers (Joan Ramon 
Cinca, Miquel Elhombre...). 
En aquell moment, com a 
opció de classe, treballo a 
La Maquinista, faig de peó 
agrícola al Prat, com a obrer a 
una fàbrica de ceràmica, faig 
recollida d’escombraries a 
domicili. Vaig viure als barris 
de la Mina, la Catalana...»

A L’Olivera estan en el procés que la segona generació de socis vagi 
assumint el relleu en les responsabilitats de la cooperativa.
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L’Olivera s’encreu en el camí 
d’en Carles després d’una 
temporada al Sàhara: «La 
intenció era fer de pagès i 
no fer gaire soroll; llavors 
començo a treballar amb 
un pagès gran. Coneixia el 
pare Segura i el projecte 
de L’Olivera, que havíem 
visitat prèviament amb el 
Moviment d’Universitaris 
Cristians. M’hi vaig incorporar 
progressivament, primer 
portant els comptes i amb més 
intensitat a partir de la mort, el 
78, del Segura.»

CAPACITATS 
DIFERENTS I 
GOVERNANÇA

El punt de partida de L’Olivera 
és que totes les persones 
poden ser sòcies de la 
cooperativa: com a socis de 
treball (els que tenen sou) o 
com a socis col·laboradors 
(els que no en tenen). «Com 
a filosofia està bé, però és 
complicat. Tots participem 
en la cooperativa al mateix 
nivell, però a la pràctica 
les capacitats diferents 
condicionen la comprensió 
dels processos. És un 
procés que costa molt: com 

s’incorporen, com participen 
aquestes persones. És un tema 
que cal resoldre: un desig, 
més que una realitat, però ho 
intentem», admet de Ahumada.

Demanem a en Carles que 
posi els llums llargs i imagini 
L’Olivera d’aquí a cinc anys: 
«Continuarem en la línia que 
estem fent, possiblement 
replicant algun model o 

ajudant altres a replicar aquest 
model. No sabem si creixerem 
gaire més; és una reflexió que 
tenim fa dies.» «Aquesta —
conclou— és una experiència 
que va començar amb molta 
utopia i somnis i hem passat 
moltes tempestes, com molts. 
Els números són el que són, 
justos, permeten anar fent. 
Cap empresari dedicaria tantes 
hores pel resultat que tenim.». 

Ajudar a tirar endavant projectes 
semblants que comencen és un 
dels motors de L’Olivera, i per 
això, dediquen temps a rebre 
moltes visites.

Educa
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«¿Volem una 
societat que ens 
alimenti bé o volem 
una societat que 
sigui nostra?»

Busquem, amb humilitat, contribuir a 

il·luminar el món del treball i la vida, 

amb la mirada que Jesús proposa: 

humanitzant i estimant, 

comprometent-nos amb els pobres i en 

situacions que ens envolten.

Salillum es publica gràcies a la 

col·laboració desinteressada de diverses 

persones que s'ocupen de redactar i 

corregir textos, il·lustrar i fotografiar. Els 

costos corresponen a la impressió i 

enviament.
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