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PRESENTACIÓ
Text: Josep Alcoceba

La revista de la XCD s’emmarca dins del projecte que té com
a objectiu, d’una banda, identificar les entitats i moviments
socials del sud de Catalunya i conèixer com s’articulen entre
si mateixos i amb els respectius governs locals i nacionals.
I de l’altra, més estratègica, concloure com es pot millorar
aquesta articulació i, així, aconseguir un impacte més gran en
els projectes i campanyes duts a terme per les entitats, i també
augmentar i millorar la distribució dels recursos econòmics atribuïts al territori. Aquest increment de recursos apel·la directament al fons específic que correspon al territori, del qual sí que
disposen altres zones de Catalunya.

al seu alter ego de l’any 2000, quin és el destí d’aquests ODS
i quin és el cost d’aquest viatge. També sabrem què és l’economia social i solidària de la mà de Jesús Gellida, entendrem
la importància dels boscos com a sistemes imprescindibles per
a la biodiversitat del planeta gràcies a les reflexions de Marc
Torrents i, com farem en cada revista, us oferirem tres entrevistes per conèixer persones o projectes de casa nostra. En aquesta
primera edició hem volgut compartir l’experiència dels amics
de l’Associació Quilòmetre Zero i la seva mentoria social,
l’Aprenentatge i Servei de la URV i l’experiència i reflexions de
dos professors del Centre Penitenciari Mas d’Enric.

La decisió de com i en què s’inverteixen els recursos, quines
activitats formatives i de sensibilització són necessàries per al
territori, quines mancances i quins continguts es volen cobrir
són només alguns exemples de les possibilitats i potencialitats
que pretén resoldre el present projecte. La Xarxa de Cooperació
al Desenvolupament del Sud de Catalunya (XCD), nom que
pren tant la revista com el web del projecte, és només un canal,
una eina proposada per fer aquest procés d’apoderament per
part dels agents socials del territori.
L’Agenda 2030 fa referència directa a la coresponsabilitat compartida entre els agents tradicionals i els nous agents necessaris
per assolir els ODS. Per aquest motiu, al llarg del projecte de
la XCD no només es donarà veu a les entitats socials, sinó que
intervindran altres protagonistes provinents del món acadèmic,
empresarial i de moviments socials.

Finalment, i després d’intentar explicar teòricament què és
l’Agenda, intentarem traduir-la a la realitat, fer-la tangible,
conèixer com la ciutadania s’apoderarà dels ODS i les metes
proposades. Francesca Traglia en el seu article ens assenyala el
paper clau que tenen les ONG com a entitats catalitzadores i
facilitadores d’aquest procés. L’autora observa una ciutadania
catalana poc apoderada i ho atribueix a la manca d’informació
i coordinació. I és en aquest punt on projectes com el de la
XCD poden representar un paper estratègicament clau. A partir
d’ara i durant els propers mesos serà feina de les entitats socials
del sud de Catalunya pensar i exigir com ha d’evolucionar
aquest projecte per convertir-lo, entre tots i totes, en una entitat
de segon grau creïble, amb el qual tothom s’identifiqui i hi
vulgui participar. Tenim l’oportunitat, les capacitats, els recursos
i la flexibilitat per fer-ho possible. Doncs aprofitem-ho. Aquest
és el gran objectiu.

En aquesta primera edició s’ha cregut oportú fer, abans de
res, una anàlisi profunda de l’Agenda 2030 i dels ODS, per
entendre’n l’origen, el perquè es parla d’un gran canvi respecte

Aquest projecte es durà a terme a la Universitat Rovira i Virgili i
és finançat l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
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EDITORIAL
Anàlisi de l’Agenda 2030
Text: Josep Alcoceba
En l’Assemblea General del 25 de setembre del 2015 es van aprovar els disset
Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) i les 169 metes que configuren la
nova Agenda 2030. Quatre anys més tard
s’analitzen els primers passos de la implementació d’aquesta Agenda, la qual és
considerada com a complexa pel context
canviant en què es va dissenyar i en què
s’ha de dur a terme, i molt ambiciosa pels
propòsits transformadors que proposa, que
requereixen un canvi d’entitat en la política de molts països i en el rol dels agents
socials. Un caràcter ambiciós, conseqüència també per l’herència dels Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).
Tot i que és possible establir amb precisió els motius que originen aquesta nova
Agenda, resulta molt més difícil determinar-ne la meta final: com se n’avaluaran
els resultats, com s’adaptaran els Objectius
a cada realitat de cada economia local i
nacional, com es faran els controls previs
per saber si es va pel bon camí, etc.
Aquestes són algunes de les qüestions
pendents de resoldre i que dificulten la
quantificació del cost econòmic d’aquesta
Agenda. Hi ha, però, agències que s’han
atrevit a fer unes primeres estimacions i,
tot i les importants diferències entre si,
totes n’extreuen la mateixa conclusió:
només amb l’Ajuda Internacional NO es
pot finançar l’Agenda 2030.
S’elimina, doncs, definitivament el concepte d’ajudocentrisme, segons el qual
l’Ajuda tenia el rol central per aconseguir
tots els objectius de la comunitat internacional. Aquest nou full de ruta reconeix
que amb l’Ajuda no s’aconseguirà cap dels
Objectius i que, per tant, es necessiten
6

altres recursos, altres agents. I aquesta, ara
sí, és potser la característica més important
d’aquesta nova Agenda, singularitat que
obre un debat difícil però necessari en el si
de la comunitat internacional: el plantejament del nou rol dels agents tradicionals i
el fet de fer-ne partícip al sector privat com
una eina estratègica i fonamental per assolir els ODS. La importància de les aliances
necessàries per assolir nous Objectius treu
pes als donants tradicionals i dona responsabilitat als moviments socials i als nous
agents de l’Agenda.
En la propera edició de la revista estudiarem a fons les noves eines de finançament
proposades tant per Nacions Unides com
per l’OCDE, analitzarem quines són,
quines implicacions tenen i què s’haurà
d’exigir als nostres governs locals i nacionals. Abans, però, i aquesta és la proposta
d’aquest article, cal entendre el context
en què s’ha configurat l’Agenda 2030,
l’efecte disruptiu que ha suposat el canvi
de Govern dels Estats Units, les principals
diferències entre ambdues agendes (i els
respectius ODM i ODS) i, finalment, el
perquè s’ha de continuar lluitant per assolir el 0,7%, no només per la quantia sinó
per la qualitat, entenent com a qualitat el
destí que es dona als recursos invertits sota
aquest concepte.

A la web de la XCD trobareu entrevistes amb diferents professionals del món de l’arquitectura, la geografia i la sociologia
parlant del repte i impacte que tindrà l’esperat creixement de la població urbana.

EL CONTEXT DE L’AGENDA 2030:
L’EFECTE DISRUPTIU EN EL MOMENT DE LA SEVA ELABORACIÓ
En línies generals, el govern d’Obama va
tenir un efecte eminentment positiu per
al sistema de cooperació multilateral. Un
govern amb una clara línia d’obertura
política i de distensió entre la comunitat
internacional. En aquest context la comunitat internacional va apostar pels ODS i
l’Agenda 2030: una Agenda integradora,
que requereix grans acords multilaterals
per resoldre assumptes comuns i transversals com, per exemple, el del medi
ambient.
Tot això ajuda a entendre l’efecte disruptiu
que ha suposat l’entrada al poder de Donald Trump. Amb la seva arribada guanya
una plataforma nacionalista en què, sota
el discurs de l’American first, es rebutja
tot allò que comporta desavantatges per
als Estats Units. El nou president americà
va arribar al poder amb un discurs molt

dur contra els immigrants, primer amb
els d’origen musulmà i després amb la
comunitat hispànica. Un govern que en
l’àmbit nacional aconsegueix dues grans
fites que ajuden a entendre, encara més, la
seva estratègia: la baixada dels impostos,
cosa que suposa un gran estalvi tant per a
fortunes i corporacions i grans retallades
en educació i despesa social, i la creació d’un nou banc de desenvolupament,
el Build Act, creat en un temps rècord i
que s’entén com una eina geoestratègica
per frenar l’avanç de la Xina pel que fa a
desenvolupament.
Per tant, durant el procés d’elaboració
de la nova Agenda, el context internacional va passar de tenir un govern amb un
clar esperit de distensió política en què,
a més, s’esperava que després arribaria
la primera dona presidenta dels Estats
Units, a la proclamació de Trump. Un nou
govern que suposa el trencament d’alguns
acords pel que fa a sostenibilitat mediambiental, la política ianqui dels friends and
enemies, l’augment de la inversió militar

per part dels mateixos Estats Units i la
pressió exercida per la resta de socis de
l’OTAN, l’enduriment de l’embarg a Cuba,
el suport a governs com Israel i l’Aràbia
Saudita, i al Brexit, aquest últim amb una
possible estratègia al darrere d’afeblir la
Unió Europea.
L’exemple de l’adveniment d’aquest
nou govern, per molts no esperat, durant l’elaboració de la nova Agenda ha
de servir d’exemple per a la comunitat
internacional per entendre la complexitat
de l’escenari en el qual es treballa. L’assoliment dels Objectius dependrà, entre
d’altres, de saber contextualitzar-los, bé
tenint la capacitat de reacció i adaptabilitat a cada realitat econòmica i de desenvolupament tant en l’àmbit local, nacional
com internacional. La realització, de nou,
d’un exercici simplista i gairebé naïf de
l’escenari mundial dels anys vinents comportarà el no assoliment dels Objectius, i
les conseqüències d’aquest fracàs serien
irreversibles per al nostre planeta.
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L’ESCENARI DE
L’AGENDA 2030
A continuació es proposa un exercici de
comparació entre els ODM i ODS, no
pel que fa al contingut, sinó pel que fa a
l’escenari en què s’han de dur a terme:
Heterogeneïtat dels actors
S’abandona la percepció del món com un
territori on només hi ha dues realitats: per
un costat, un grup de països molt rics i,
per l’altre, un grup de països molt pobres.
Tot i que evidentment hi ha un grup de
països molt rics i un grup de molt pobres,
hi ha una gran escala de països pel mig
i, per tant, la tipologia de problemes als
quals s’han d’enfrontar és molt diversa i
depèn del nivell de desenvolupament de
cada país.
Estratègia transversal
L’objectiu del desenvolupament ja no
només és una eina que cal dissenyar en
l’àmbit nacional, sinó que necessita una
acció coordinada amb el conjunt del sistema internacional.
Escenari multipolar
L’enfocament tradicional (i paternalista)
s’explicava només en el món bipolar anteriorment descrit i justificadament obsolet.
Si als inicis dels anys noranta ens trobàvem amb un escenari mundial amb un clar
protagonisme occidental i econòmicament
(i militarment) encapçalat pels Estats Units,
molts estudis1 preveuen que d’aquí a tres
dècades tindrem un escenari mundial
liderat per la Xina, on l’Índia ocuparà el
tercer lloc i Turquia estarà en el top ten
mundial. És a dir, al llarg dels anys vinents
continuarem vivint un canvi en el paradigma mundial, que passarà d’un domini
clar occidental a un d’oriental. La nova
Agenda ha de respondre a aquest escenari
multipolar, on apareixen nous països (a
més dels tradicionals) amb la capacitat i
voluntat de tenir veu en la configuració
d’aquesta estratègia i definició i adaptabilitat dels objectius.

1

Es necessita una millor redistribució dels
fruits del desenvolupament.
Més de dues terceres parts de la població
mundial considerada com a pobra viu
en països de renda mitjana2 (les línies de
pobresa se situen en 3,20 USD per als
països de renda mitjana-baixa i 5,50 USD
per als països de renda mitjana-alta). Tot
i la simplificació d’aquesta afirmació,
sembla evident que hi ha un problema de
redistribució dels fruits del progrés i del
desenvolupament, tant en l’àmbit internacional com en l’àmbit nacional.
Població mundial eminentment urbana.
Actualment la gran majoria de la població
mundial viu en zones urbanes, una xifra
que segons les Nacions Unides arribarà al
66% de la població mundial l’any 2050.
Un augment que suposa un canvi evident
en el repte de la participació social, amb
una població més formada, amb opinió
i seguretat amb les seves pròpies capacitats i que, per tant, voldrà ser partícip
de l’estratègia de creixement de les seves
economies i societats.
Problemes comuns
Si bé l’anterior Agenda es basava en els
principis de convergència i divergència
(la meta és fer convergir el bloc de països
molt pobres cap al bloc de països rics),
aquesta estratègia ja no és vàlida. S’entén
que no hi ha problemes característics
d’unes economies determinades, sinó que
ens trobem amb un conjunt de problemes transversals en totes les economies
que, això sí, afecten a escala diferent: la
sostenibilitat mediambiental, les pressions migratòries i l’atur juvenil són només
alguns d’aquests exemples.

ambient) i l’ODS8 (ocupació). Aquesta singularitat, tot i que evident, dificulta i molt
l’estratègia conjunta de la nova Agenda i
la seva estimació econòmica.
Creixement sostenible
S’exigeix un model de creixement sostenible als països en desenvolupament, ja que
el model de creixement seguit pels països
occidentals és insostenible per al nostre
medi ambient. L’explotació de recursos
que històricament han dut a terme aquests
països no es pot tornar a donar. Però, es
coneix realment com ha de ser aquest model de creixement sostenible? L’evolució
en l’assoliment de l’Agenda ha de donar
resposta a aquesta qüestió.
Les TIC
I, finalment, no es pot pretendre entendre
el context de l’Agenda 2030 sense parlar
de les TIC. Ja fa anys que la tecnologia va
permetre millorar l’accés a la informació
climatològica, millorar l’accés als serveis
d’atenció mèdica en línia, millorar la
previsió de malalties gràcies a l’ús de les
dades massives, millorar la inclusió social
amb la formació en línia, millorar l’eficiència energètica fent-la més assequible i
sostenible, etc.

Objectius transversals.
Si en els ODM cada objectiu tenia el seu
propi camí per assolir-se, els Objectius
de l’Agenda 2030 són transversals, i és
impossible focalitzar-los només en un. Per
exemple, no es pot dissenyar l’estratègia
per assolir l’ODS 2 (fam zero) sense tenir
en compte, entre d’altres, l’ODS 13 (medi

Dades extretes de wawamu stats i presentades per l’economista al desenvolupament Jaime Atienza durant el curs “Agenda 2030 i el Futur del Finançament al Desenvolupa-

ment organitzat el passat mes de juny”.
2

Conclusions de l’informe publicat per Nacions Unides el passat 10 de juliol de 2019: “New data challenges traditional notions of rich and poor”.

8

EVOLUCIÓ DE L’AOD NETA EN TERMES RELATIUS AL PRODUCTE INTERN BRUT
0,7%
Espanya
Països del CAD

GRÀFICA 1. En aquesta gràfic es compara el compromís del 0,7% (línia vermella) amb els resultats assolits tant per l’Estat Espanyol (línia groga)
com per la mitjana dels països del Comitès d’Assistència al Desenvolupament de l’OCDE (Línia verda). Font: OCDE

EL COST ECONÒMIC DE
L’AGENDA 2030
Les mateixes dificultats que es tenen per
definir l’estratègia i l’adaptabilitat dels
Objectius i metes a cada realitat econòmica es veuen per intentar pressupostar
econòmicament el cost total de l’Agenda
2030. Tal com s’explicava abans, la forquilla entre els autors és molt ampla, i els
casos més optimistes giren al voltant duna
estimació d’uns 600.000 milions de dòlars
i d’altres de 3 bilions de dòlars. Segons la
UNCTAC, per exemple, el cost de finançament de l’Agenda oscil·la entre els 1,9 i
els 3 bilions de dòlars. L’OECD, en canvi,
l’estima en 2,5 bilions.
El que queda clar, però, és que en tots
els casos aquesta necessitat econòmica
superarà amb escreix els 140.000 milions
de dòlars amb què es calcula actualment
l’Ajuda Oficial al Desenvolupament
(AOD). El canvi, doncs, en el paradigma

del finançament dels ODS ha de ser substancial. I, de fet, el mateix Banc Mundial
va publicar l’any 2015 un estudi referent
a aquesta necessitat de canvi en l’informe
titulat From billions to trillions3.
I això genera la necessitat, tot i les controvèrsies evidents que se’n desprenen,
d’incloure recursos privats en l’assumpció
dels ODS. I aquesta relació ja no es pot
separar.
Hi ha moltes fórmules per trobar la complementarietat entre fons privat i públic,
i la importància de l’apoderament dels
Objectius està en debats com aquest,
en la definició de com es vol que es faci
aquesta complementarietat: com s’utilitza
el capital públic per atraure les inversions privades? Com es fa aquest control
de qualitat? Es vol que els fons públics
serveixin per reduir el risc i fer els mercats
més atractius? Quin ha de ser el paper de
l’RSC de les nostres empreses? Tenim la
capacitat d’exigir a les nostres empreses la

mateixa conducta dins i fora de les nostres
fronteres?
José Antonio Alonso, catedràtic en
Economia Aplicada per la Universitat
Complutense de Madrid, al·lega que
el repte està a treballar per canviar les
regles de joc i combatre, per exemple,
els aspectes relacionats amb la fiscalitat
de molts països:
1.

Avançar en cooperació fiscal per
aconseguir que les empreses tributin
als països on duen a terme les seves
activitats i així deixin de practicar
l’estratègia de rebaixar la pressió
fiscal com a eina de captació d’inversions.

2.

Lluitar contra les evasions fiscals per
evitar que les grans fortunes d’aquests
països posin el seu capital en altres
països.

3

From billions to trillions: transforming development finance post-2015 financing for development: multilateral development finance. Publicat el 2 d’abril de 2015.

4

Estudi encàrrec de la Secretaria General de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (SEGID) en el context de presentació de la III Conferència Internacional de Fi-

nançament per al Desenvolupament a Addis Abeba. Document presentat al març del 2015 sota el nom “Movilizando los recursos y los medios de apoyo para hacer realidad
la agenda de desarrollo post-20152”.
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Segons Alonso, hi ha suficients fluxos
financers per finançar l’Agenda, fins i tot
per arribar a les estimacions més exigents.
El repte està en la capacitat d’alinear tots
aquests actors.
Resulta clau entendre que els països i
donants internacionals han de treballar
per millorar la capacitat de finançament
domèstica dels països receptors, en concret de les seves institucions públiques, i
aconseguir així una mobilització més gran
d’aquests recursos recaptats.

ÉS LA FI DE L’AJUDA OFICIAL
AL DESENVOLUPAMENT?
No. Rotundament no. Tal com defensa el mateix Alonso l’Ajuda Oficial al
Desenvolupament (AOD) s’ha de continuar defensant per aconseguir una ajuda
estable i amb capacitat redistributiva.
S’ha de treballar per una ajuda amb un
impacte correctiu perquè, per definició,
està pensada per promoure el desenvolupament i, pel fet de ser d’origen públic,
tenir sempre rendició de comptes. A més,
en tractar-se de recursos públics, té un cert

grau de discrecionalitat, i això permet inversions d’alta rendibilitat social però amb
poc marge de benefici, és a dir, permet
treballar en sectors que el mercat ha pogut
deixar apartats. Per tot això, tot i haver
perdut pes en termes relatius respecte al
finançament privat i total dels països, és
important defensar l’AOD.
Per tant, no només s’ha de continuar
exigint l’assoliment dels mínims històricament acordats i mai assolits (gràfica 1) sinó
també en el seu destí i en la rendició de
comptes.
Es conclou, doncs, que l’única certesa
de l’Agenda 2030 i dels ODS és el punt
de partida, el perquè són necessaris i les
conseqüències de l’herència dels ODM.
El catedràtic en Estructura Econòmica,
Jose Luis Sampedro, simplificava aquesta
situació dient que un altre món no és que
fos possible, és que era segur. De nosaltres
depèn quin. La dificultat consisteix, doncs,
a evitar que tots els esforços i voluntats
destinats en els ODS quedin només en
paper mullat. I per això cal la implicació de la societat civil, tant dels agents
socials tradicionals com dels nous sectors
als qual apel·la directament aquesta
Agenda, sobretot del sector privat i dels
moviments socials. En tots els casos, un

rol nou que no s’ha de veure emmarcat
dins de l’estratègia comercial de l’empresa
o govern de torn (quantes vegades s’ha
vist la utilització dels RSC o dels departaments de cooperació com una eina
popularment coneguda com a “rentat de
cara”?), sinó entenent els ODS com una
estratègia transversal. És feina, doncs, de
les empreses i dels governs la incorporació
d’aquesta estratègia. De la mateixa manera
que també és feina dels moviments socials
exigir-ne la difusió, l’adaptabilitat i l’avaluació.
S’ha de tenir un pla de treball pragmàtic
i adaptat a cada realitat, entenent que
aquests canvis requereixen temps i que
s’han d’establir petites fites avaluables
abans del suposat examen final l’any
2030. No hi ha altra manera d’aconseguir-ho.

AOD OFICIALMENT NETA DEDICADA A LA DESPESA DE REFUGIATS DINS DEL TERRITORI
Xifres en USD Americans

Els països membres del CAD i la UE

Els pïsos membres del CAD però no de la UE

GRÀFICA 2. Evolució història sobre la despesa en la rebuda de persones refugiades feta pels països del CAD. Aquesta despesa, tot i produir-se dins
dels pròpies fronteres, es declarada com AOD. Aquesta inversió fa referència al cost pel manteniment temporal de les persones refugiades, no als
del procés d’integració. Destaca l’augment atribuït pels països de la UE.
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5

17 de novembre de 2019
Sortida i arribada Port de Tarragona
Modalitats:
Cursa individual de 10 km
Cursa de relleus de 10 KM (5+5 km)
Caminada no competitiva
www.urv.cat/cursasolidaria
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AVRIL LOMBARDI
Tècnica de l’APS de la URV

“Un dels objectius de l’APS és que l’estudiant desenvolupi una
competència ètica cap a la societat i que aquesta la pugui
visualitzar com un element clau per al seu futur professional”
Text: Josep Alcoceba

Han passat gairebé set anys
d’ençà que la Universitat
Rovira i Virgili va ser pionera
en la institucionalització de
l’Aprenentatge Servei (APS),
una eina pedagògica que combina estudiants, professorat i
entitats socials. Avril Lombardi
(Montevideo, 1989), tècnica de
l’APS de la URV, ens explica
com ha evolucionat aquesta
metodologia dins i fora de la
Universitat, com l’han percebut
la societat i la mateixa comunitat universitària, on ha tingut
més èxit, quins són els reptes
pendents i també si encaixen
amb els ODS.
Es parla molt de reptes com a
societat, d’innovació en la metodologia educativa, d’objectius
transversals, etc. L’APS potser
ens ajuda a traduir tot aquest
argot sovint massa genèric i
efímer. És més, la connexió
directa que hi ha entre les
demandes d’entitats socials i la
col.laboració de l’estudiantat
pot ajudar a transformar uns
ensenyaments sovint massa
congelats en el temps.
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Què és l’Aprenentatge Servei (ApS)?
És una metodologia educativa que vincula
en un mateix projecte aprenentatges acadèmics amb acció social o, com nosaltres
en diem, servei a la comunitat. L’APS té
com a objectiu desenvolupar aprenentatges curriculars al mateix temps que s’ajuda
a la societat a través de col·laboracions
amb entitats socials.

I per què decideixes vincular-te professionalment a l’APS?
Em va semblar molt interessant vincular el
món social amb el de la universitat i col·
laborar amb totes les sinergies que d’aquí
en podien sorgir. A més, jo he estudiat
Educació i Antropologia Social i Cultural.

Es tendeix a pensar que l’impacte en entitats de caràcter social només pot arribar
d’estudiants de disciplines socials però,
veient projectes de l’APS, entenem que no
és així.
Es relaciona molt l’acció social i solidària
amb titulacions únicament de caràcter social quan sabem que les necessitats al món
són infinitament diverses: assistencials,
culturals, ambientals, etc. Per aquest motiu, la Universitat, amb totes les disciplines
que té, hi té un paper clau. Igualment cal
saber que l’APS va tenir des d’un primer
moment, inclús abans d’institucionalitzar-se, programes dins i fora de l’àmbit
social. Un dels objectius de l’APS és que
l’estudiant desenvolupi una competència

ètica cap a la societat i que pugui visualitzar aquesta eina com un element clau per
al seu futur professional. S’ha d’entendre
que fem el que fem tindrem impacte en la
societat, el que hem d’avaluar és si serà
positiu o negatiu.

“S’ha d’entendre que
fem el que fem tindrem
un impacte en la societat, el que hem d’avaluar
és si serà positiu o no”

Però has vist alguna evolució dins i fora
de la Universitat en la percepció que
l’APS ha d’incloure disciplines tècniques
i diferents de les estrictament socials?
Sí que ho he vist però insisteixo en el
fet que, ja en les primeres experiències
d’APS a la URV, es comptava amb la
presència de professorat de Dret i d’Enginyeria Química, entre d’altres. Si ens
fixem en la resta d’universitats espanyoles, potser sí que trobarem un APS molt
més centrat en graus de caràcter social.
Tot i això, la tendència general és ampliar
horitzons.

L’any 2012 va ser un any clau per a la institucionalització de l’APS dins de la URV.
Sí, l’APS va ser impulsat per un grup de
professors i professores que van treballar

Estudiants participants en l’APS de l’assignatura de Sociologia del grau de Treball Social.

en la la institucionalització d’aquesta
metodologia. La URV va ser pionera a l’Estat espanyol a fer-ho, convertint aquesta
metodologia com a eina transversal a tots
els centres i àmbits de coneixement.

L’Agenda 2030 i els ODS poden ser una
oportunitat de creixement? Aquesta
Agenda inclou nous agents per a la transformació social i treu pes a d’altres de
més tradicionals en aquest àmbit com les
mateixes entitats socials i ONG.
Potser sí però pensa que un dels requisits
per participar en l’APS és ser una entitat
sense ànim de lucre o que treballi per al
bé comú. Per tant, continuem treballant
amb ONG, fundacions, hospitals, biblioteques, etc. L’objectiu és que els destinataris
dels projectes siguin, principalment, persones en situació de vulnerabilitat social o
en risc de formar-hi part.

“La URV va ser pionera
en l’Estat espanyol a
institucionalitzar l’APS”

Però l’Agenda 2030 ens parla de la necessitat d’innovar per assolir els diversos
objectius i fites que conté. Unes innovacions que han de sorgir tant en l’àmbit
institucional, amb aquest repartiment del
pes de la responsabilitat, com en l’àmbit

tecnològic i educatiu. I és precisament en
aquest últim on l’APS pot representar un
paper clau.
L’APS es percep moltes vegades com una
nova eina que ajuda, de la mà d’entitats
i professorat, a generar noves solucions
a problemes socials. A més, actualment
tenim projectes centrats en la implantació
de noves tecnologies a escoles i dispositius
mòbils amb finalitats docents.

Quin és el paper d’aquesta metodologia a
escala internacional?
L’Aprenentatge i Servei és una iniciativa
que prové dels Estats Units (Service-learning) molt ben arrelada tant als Estats
Units com al Canadà.
Per aquestes societats, el concepte
del community engagement està molt
desenvolupat. Nosaltres el que hem fet
ha estat adaptar aquesta metodologia
a la nostra realitat, redissenyant-la i
adaptant-la a les nostres necessitats i
situació com universitat, societat i al
nostre context cultural.

Per tant, els Estats Units i el Canadà són
els països de referència.
Sí. A Europa, tot i haver arribat més tard, la
implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per moltes
universitats està ajudant a visualitzar l’APS
com una iniciativa vàlida que cal desenvolupar.

I quina és la percepció actual de l’estudiant? Veu aquesta metodologia com una
oportunitat a una sortida professional real
o, simplement, com un complement social, alternatiu a la trajectòria tradicional i
lògica de la seva formació acadèmica?
Un dels nostres objectius clau és la formació d’estudiants socialment responsables.
Per exemple, tenim el cas d’un estudiant
d’Enginyeria Informàtica que va fer un
projecte de treball fi de grau basat en la
creació d’un joc per a persones amb paràlisi cerebral. Aquest estudiant va entendre
que les noves tecnologies han de donar
resposta també a persones amb paràlisi
cerebral, a partir de qüestions com l’accessibilitat. Hem d’entendre que no importa
quina titulació tinguis per tenir impacte a
la societat, perquè totes la tenen. El que
s’ha d’avaluar és si aquest impacte serà
positiu o no.

“Un dels nostres objectius clau és la formació
d’estudiants socialment
responsables”

La sinergia entre societat i empresa que es
pot generar amb aquesta metodologia pot
ajudar a la modernització dels continguts
de la formació acadèmica, tradicionalment més rígids al canvi. És a dir,
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Activitat inclosa dins de l’APS de l’assignatura Infància i Salut del grau d’Educació Social.

l’experiència dels estudiants pot ajudar a
la modernització del sistema educatiu.
Aquesta metodologia serveix per portar
els coneixements teòrics al camp de la
realitat. La Universitat té tres funcions:
la docència, la recerca i la funció social.
I l’objectiu principal de l’APS és satisfer
aquesta funció social de la Universitat,
responent a les demandes de les entitats amb els coneixements teòrics dels
estudiants.

Professorat, entitats o estudiants. Qui
inicia la demanda d’un projecte d’APS?
Tots tres casos. L’APS és molt heterogeni, flexible i viu i, per tant, tenim moltes
maneres d’accedir als protagonistes. Des
de la Universitat creem una oferta de
necessitats concretes d’entitats socials
del territori. D’altres vegades és el mateix
professorat i les entitats qui acudeixen a
nosaltres perquè els interessa incorporar
la metodologia a la seva docència o en els
seus projectes.

Parlem sempre de graus i màsters?
També ho estem incorporant a programes
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de doctorat. Tant a grau com a màster,
l’APS es pot incloure en qualsevol assignatura, al treball final o en les pràctiques
externes. Com dèiem abans, en molts
graus és el professorat qui vol engegar
una iniciativa amb un component social i
solidari en les assignatures.

que no és un treball que acaba en un
calaix guardat, sinó que realment respon
a una necessitat que ens ha transmès una
entitat. Són estudiants que estan treballant,
investigant en algun camp que tindrà un
impacte real i directe als usuaris i això els
suposa una gran motivació.

“Els estudiants que trien
vincular els treballs fi de
grau o màster a l’APS
entenen que aquesta
metodologia respon a
una necessitat real de la
societat”

El mercat de projectes socials és un altre
l’escenari per conèixer l’APS.
Ja portem 6 edicions i, efectivament,
aquest suposa un punt de trobada entre
entitats, professorat i estudiants. Amb el
mercat aconseguim que les entitats entrenin a la universitat. Normalment el fem al
mes de maig perquè és un moment estratègic per treballar de cara al curs vinent.

El fet que els estudiants, siguin de grau o
màster, decideixin incloure aquesta metodologia al treball final és un clar símptoma que l’alumnat no es pren l’APS com
un complement o una anècdota dins de
la seva trajectòria acadèmica, sinó que el
percep com una sortida professional real.
Els estudiants que trien vincular els treballs
final de grau o màster a l’APS entenen

Un mercat itinerant per les diferents seus
de la URV.
Hem intentat anar al màxim de campus
que tenim a la Universitat, aprofitant
precisament que la URV té una incidència
molt important en el territori.

Associació Quilòmetre Zero, GEPEC, la
Jove Cambra de Tarragona són només alguns exemples d’entitats que han arribat
al territori. Un exemple de la pluralitat
de camps interessats en l’APS.
Cada curs intentem incorporar noves
entitats i nous camps: entitats socials,
culturals, ambientals, etc. Aquest any,
per exemple, hem inclòs dues cooperatives perquè ens interessa oferir l’APS a
a la Facultat d’Enologia. Hem creat una
oferta per a ells, treballant amb cooperatives de vins ecològics i que treballen amb
col·lectius amb discapacitat intel·lectual.

Si l’any 2011 vàreu aconseguir 14 projectes, només 6 anys després, el 2017, ho
vàreu fer amb més de 100 projectes i 135
entitats.
S’ha d’entendre l’impacte que va tenir
la institucionalització de la metodologia
l’any 2012. En 7 anys portem més de 500
projectes a través de 147 assignatures i 49
titulacions acadèmiques diferents.

Fem l’exercici contrari, en què es pot
millorar l’APS, en quin camp o disciplina

s’hauria de potenciar més?
Tenim molts reptes… Hem d’aconseguir
més incidència en el camp de les enginyeries, en què , tot i tenir presència, és
més petita si la comparem amb altres
centres. També hem de millorar la nostra
influència en els programes de doctorat,
tot i que actualment tenim dos potencials
doctorands que poden incloure l’APS.
S’ha de continuar treballant en l’estratègia
d’ampliar els projectes en nous àmbits de
coneixement.

Al principi de l’entrevista ens explicaves com havies conegut l’APS, i ara, per
tancar, et preguntem què t’ha aportat
aquesta experiència.
Doncs m’ha aportat molt, tant en l’àmbit
personal com professional. Ampliar coneixements en l’àmbit social, cultural i ambiental del territori, conèixer moltes entitats,
veure com treballen i quines necessitats
concretes tenen, detectar interessos per
ambdues parts i, en definitiva, ser partícip
d’allò en què hi crec molt i treballar-hi,
que és la connexió entre societat i universitat.

Imatge d’una de les activitats incloses en l’APS del grau de Fisioteràpia.
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OPINIÓ

L’economia social i solidària
com a alternativa
Text: Jesús Gellida
Politòleg i investigador social

Politòleg, investigador social i escriptor, col·laboro amb la publicació mexicana Pensamiento
Libre, sóc analista polític al Canal 21 i escric periòdicament al Diari de Tarragona i a diaris
digitals del Camp i les Terres de l’Ebre, i en Rebelion.org.
Participo en l’associació Entrepobles, així com en altres organitzacions sociopolítiques de la
ciutat de Tarragona. També he participat activament des dels seus inicis en la plataforma Stop
Mare Mortum Tarragona, a la campanya “No al TTIP ni CETA” i, amb anterioritat, tant en el
15M com en la Plataforma en Defensa dels Drets Públics i a les Marxes de la Dignitat. He col·
laborat amb el Fòrum Social Català així com en les campanyes del moviment antiglobalització,
contra la guerra, el deute extern i a favor del consum responsable, la sobirania alimentària, per
la justícia social i a favor del dret a l’autodeterminació de tots els pobles.
Sóc llicenciat en Ciències del Treball i en Ciències Polítiques i de l’Administració, Màster en
Cooperació al Desenvolupament per la Universitat Jaume I, Màster Europeu en Treball i Políti·
ca Social per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Anàlisi Política per la UOC.
Sóc col·legiat com a politòleg al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) i,
actualment, doctorand en sociologia a la UAB.
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L’actual model econòmic capitalista neoliberal es basa en l’acumulació, la propietat privada, la sobreproducció i l’hiperconsum. Una economia de mercat dominant que precaritza la vida,
genera desigualtats i depreda el medi ambient. Davant d’aquest
model d’economia competitiva, una alternativa possible ja existent és l’economia social i solidària (ESS).
L’ESS és el conjunt d’activitats socioeconòmiques, formals o
informals, individuals o col·lectives, que beuen de la influència
del moviment cooperatiu i que actuen orientades per valors com
l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat. L’existència de multitud
de conceptes i termes que envolten l’ESS fa que la seva definició
sigui un concepte en construcció, dinàmic i divers. En aquest
sentit, a continuació fem una aproximació conceptual amb més
profunditat.
Per Fernàndez i Miró (2016), l’ESS és “un conjunt d’iniciatives
socioeconòmiques els membres de les quals, de forma associativa, cooperativa, col·lectiva o individual, creen, organitzen i desenvolupen democràticament i sense que necessàriament tinguin
ànim de lucre, processos de producció, d’intercanvi, de gestió,
distribució d’excedent, moneda, de consum i de finançament
de béns i serveis per satisfer necessitats. Promovent relacions
de solidaritat, cooperació, donació, reciprocitat i autogestió;
defensant els béns comuns naturals i culturals i la transformació
igualitària de l’economia i la societat; amb la finalitat del bon
viure i la sostenibilitat i la reproducció de la vida del conjunt de
la població”. Definició que es va consensuar per a la proposta
de Llei d’economia social i solidària de Catalunya, però que
encara no ha estat aprovada.
Segons Garcia Jané (2014), l’ESS és el “conjunt de pràctiques
que donen primacia a la satisfacció de necessitats humanes per
sobre del lucre, gestionen la seva activitat de manera democràtica i estan compromeses amb el seu medi natural i social, en la
perspectiva de la transformació social”.

“L’economia social i solidària és una
alternativa ja existent al model
d’economia competitiva”
Suriñach (2016) planteja que l’ESS “cal entendre-la com un
ecosistema de moviments i fenòmens interconnectats entre ells,
no pas com una suma de processos aïllats. És a dir, l’ESS cal
entendre-la des del paradigma orgànic, complex i integrador,
tant pel que fa a la vinculació dels àmbits econòmic, social i
ambiental de la vida, com pel que fa a la vinculació existent
entre les diferents pràctiques i iniciatives socioeconòmiques
existents. Hi ha una gran diversitat de corrents de pensament
que, d’una o altra forma, i com a conseqüència que al final
tots ells estan buscant objectius molt similars, cal delimitar de
cara a donar-los més potencial com a conjunt. El paraigües per

a fer-ho és, o es planteja que sigui precisament, l’economia
social i solidària”.
Segons la Red Intercontinental de Promoción de la Economía
Social Solidaria (RIPESS), l’ESS és una alternativa al capitalisme i
als sistemes econòmics autoritaris controlats per l’Estat. En l’ESS,
la gent comuna té un rol actiu per determinar el curs de totes
les dimensions de la vida humana: econòmica, social, cultural,
política i ambiental. L’ESS existeix en tots els sectors de l’economia producció, finances, distribució, intercanvi, consum i governança. L’ESS anhela transformar el sistema social i econòmic
incloent els sectors públics i privats, així com el tercer sector.
En l’ESS no es tracta només de reduir la pobresa, sinó també de
superar les desigualtats, que abasten totes les classes socials.
L’ESS té la capacitat d’utilitzar les millors pràctiques del sistema
present (com l’eficiència, ús de la tecnologia i coneixement) i
de canalitzar-les cap al benefici de la comunitat, en funció dels
valors i objectius del moviment de l’ESS.
Per la seva banda, la Red Estatal de la Economía Social y Solidaria (REAS), declara que l’ESS és un enfocament de l’activitat
econòmica que té en compte les persones, el medi ambient i el
desenvolupament sostenible i sustentable, com a referència prioritària, per sobre d’altres interessos. L’ESS prioritza la satisfacció
de les necessitats humanes per sobre del lucre, en què la pròpia
activitat econòmica es gestiona de forma democràtica i compromesa amb el medi natural i el seu entorn social.
La Xarxa d’Economia Solidària (XES), en el seu Informe del
mercat social 2018 a Catalunya, estableix que l’ESS “és un
concepte i una pràctica en construcció, i és difícil trobar una
definició comunament acceptada pels diferents moviments
socials, agents institucionals i àmbits acadèmics que hi treballen o la practiquen. En el que sí que sembla haver-hi un cert
consens, com ens expliquen J. C. Pérez de Mendiguren i E.
Etxezarreta, és en la multidimensionalitat del concepte, que
recull almenys tres dimensions complementàries: (I) la dimensió teòrica com a paradigma alternatiu sobre l’economia i que
parteix de la crítica al capitalisme, (II) la dimensió de proposta política de transformació social i, per tant, de moviment
social emancipador, i (III) una tercera dimensió més enfocada
a definir un tipus específic de pràctiques organitzatives i
empresarials per satisfer necessitats que busca funcionar amb
lògiques diferents de les de les empreses mercantils tradicionals” (Suriñach, 2016).
Finalment, la Xarxa de Municipis d’Economia Social i Solidària
(XMESS) entén l’ESS com el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, col·lectives però també individuals,
que prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres
i/o d’altres persones per sobre del lucre; quan són col·lectives,
la propietat també ho és i la gestió és democràtica; actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat,
la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i
apunten cap a la transformació de l’economia i la societat; i són
independents dels poders públics.
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Així doncs, independentment de la seva fórmula jurídica —o de
la seva absència—, les iniciatives que conformen l’ESS comparteixen uns elements comuns o eixos vertebradors que en
defineixen el caràcter transformador:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La gestió democràtica i participativa.
L’orientació a les necessitats humanes.
El compromís amb la comunitat.
La recerca del bé comú i la creació i distribució equitativa
de la riquesa.
El foment de la qualitat i la sostenibilitat de la vida i del
medi ambient.
L’equitat de gènere i el repartiment de les tasques de cura.
El respecte a la identitat cultural pròpia i el foment de la
interculturalitat.
L’arrelament territorial i l’economia de proximitat.
La creació de mercat social a partir de la intercooperació entre la producció cooperativa, l’estalvi i les finances
ètiques, la distribució i comercialització justa i el consum
responsable.
Les pràctiques de l’autogestió, el treball col·lectiu, l’ajuda
mútua, la solidaritat, la donació, la reciprocitat.

Valors i principis per trencar amb la societat individualista, competitiva i consumista en què vivim, que només crea
decepció, frustració i desinterès en la política —entesa com
el conflicte en la gestió del bé comú. Des d’aquest punt de
vista, una economia al servei del benestar de les persones, en
un món on els recursos són limitats, només serà possible amb
una ciutadania polititzada en un sentit ampli i no limitat al de
la política institucional. Una ciutadania que es preocupi per la
col·lectivitat, que es pregunti els perquès de les desigualtats del
món en el que vivim i es qüestioni les relacions de poder en la
societat actual. En aquest sentit, és imprescindible fomentar els
mecanismes de participació en la vida pública per fer una política al servei del bé comú, al servei de la majoria de la població
davant dels interessos d’una minoria privilegiada. Treballar de
forma cooperativa és una prioritat davant de la competitivitat
que incentiva l’actual economia neoliberal.

“És imprescindible fomentar els
mecanismes de participació
en la vida pública per fer una
política al servei del bé comú”
Cal destacar, també, que trobem iniciatives de l’ESS presents en
tots els sectors d’activitat econòmica, des de l’energia fins a la
cultura o l’alimentació, passant per les finances i la comunicació. Multitud d’iniciatives de producció, comercialització, consum i finançament que adopten la forma de cooperatives i altres
empreses de propietat col·lectiva, d’associacions dedicades al
camp social o al desenvolupament local, de xarxes d’intercanvi,
d’horts comunitaris, de sistemes de gestió comunal, etc. Un
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conjunt d’àmbits molt diversos i heterogenis, però amb l’objectiu comú d’aturar el procés d’empobriment de la societat i de
transformar-la a través de la gestió democràtica i participativa,
de l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la
comunitat.
L’ESS està liderada des de moviments socials, col·lectius i ciutadania en general i és independent respecte als poders públics;
no obstant això, les administracions públiques han de prendre
consciència i tenir voluntat política per crear les condicions
per fomentar-la. La qüestió és si els poders públics continuen
reproduint la competència a través del model neoliberal o si
promocionen la cooperació per a una vida digna i sostenible.
Es tracta, doncs, de recuperar la funció originària de l’economia
i posar-la al servei de les persones, per gestionar els recursos
equitativament i explotar-los de manera sostenible, assajant un
nou model socioeconòmic més just, democràtic i solidari.

“Els poders públics continuaran
reproduint la competència a través
del model neoliberal o
promocionaran la cooperació per una
vida digna i sostenible?”
Un altra economia que, en definitiva, ens permet plantar la
llavor del canvi per construir un model econòmic i social que
tingui les persones i el planeta al centre del model econòmic i
productiu.
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MARINA CLAVERÍAS

Coordinadora de projectes de l’Associació Quilòmetre Zero

“La universitat ha de tenir un paper fonamental
en l’èxit de la mentoria social”

Text: Josep Alcoceba

A què dedicar-se professionalment, anar o no a la universitat,
què estudiar-hi, esbrinar el
talent d’un mateix, emancipar-se de casa, etc. Decisions
complicades que hem de prendre tots. Decisions que, qui més
qui menys, hem pres havent
demanat consell a algú amb qui
confiàvem, el nostre referent.
Ara imaginem tots aquests
processos però en una ciutat
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que no coneixem, on potser ni
tan sols parlem el seu idioma. I
encara més, probablement sota
uns estigmes que ens dificultaran
el procés d’adaptació a aquesta
ciutat.
L’Associació Quilòmetre Zero ens
proposa això, ser el mentor, el
referent per a algun d’aquests
alumnes o joves que necessiten
aquesta figura. Marina Claverías

(Tarragona, 1991), coordinadora
de projectes de l’Associació, ens
explica els orígens d’aquests
projectes, l’evolució d’un enfocament més assistencialista a un
d’acompanyament, la instauració
i creixement a la ciutat de Tarragona i el paper clau que hauria
de tenir la universitat per assolir
aquest projecte, tal com passa en
altres ciutats del món.

Què és i per què neix l’Associació Quilòmetre Zero?
Neix per la iniciativa d’un grup de persones que l’any 2013, i de manera voluntària, volien fer front a una situació de
desigualtat flagrant que s’estava produint
a la ciutat. D’aquí sorgeix el projecte
Esmorzar i al Col·le, iniciativa de caràcter
molt assistencial i preludi de la nostra
Associació.
Aquesta situació de desigualtat s’estava
produint sobretot als barris.
El projecte s’inicia concretament a Bonavista, que és on es va detectar un grup
d’infants que anaven al col·legi sense
esmorzar. El projecte consistia a fer entrepans i portar-los al col·legi per a aquests
nens. Així s’assegurava que tots els infants
tinguessin l’esmorzar.
Com arribes al projecte?
La meva arribada coincideix amb el canvi
d’enfocament d’aquesta iniciativa, que
passa a ser un projecte fonamentalment
assistencialista a un d’acompanyament a
nens i nenes en situació de vulnerabilitat,
sobretot amb infants d’origen migrant. I
arran d’això es decideix implementar el
projecte Rossinyol, el qual ja existia arreu
del territori.

“Amb el voluntariat
aconseguim fer partícip
a molta gent de
problemàtiques i
situacions que no estan
a prop de conèixer”
Aposteu molt per la relació entre voluntariat i mentoria social com a eines de
sensibilització i de suport en el desenvolupament de projectes socials comunitaris.
Prioritzem el voluntariat perquè entenem
que és una eina molt important de transformació. Amb el voluntariat aconseguim
fer partícip molta gent de problemàtiques
i situacions diverses que, si no fos pel
voluntariat, no estarien tan a prop de
conèixer. Per això, el nostre pla de treball
insisteix molt en la mentoria social.
Mentoria social.
És una eina d’intervenció social que
promou la relació entre voluntariat i

persones en situació de vulnerabilitat.
Aquest voluntariat té l’especificitat que la
persona voluntària no només assisteix en
un projecte i moment puntual, sinó que ho
fa al llarg d’un període de temps, i genera
impacte en l’altra persona.
I així s’aconsegueix establir un vincle
entre ambdues parts.
Exacte, un vincle amb l’altra persona o
grup de persones. L’objectiu de treballar
en mentoria social és que s’estableixin
relacions bidireccionals d’aprenentatge
mutu.
L’èxit del voluntariat de llarga durada
és, doncs, la implicació personal amb el
projecte.
Sí. Nosaltres treballem l’acompanyament,
la formació del voluntariat. I no només ho
fem explicant que és i que no és el voluntariat, sinó que també explicant que és ser
una persona de referència per algú durant
un temps determinat.
Vàreu començar amb el projecte Rossinyol però actualment també treballeu
amb dos altres projectes: Grow up i Ambtu. En què consisteix cadascun?
El projecte Rossinyol relaciona infants
d’origen migrant i/o en situació de vulnerabilitat social de sisè de primària o
primer de l’ESO amb voluntaris estudiants
universitaris o de cicle formatiu de grau
superior. Al projecte Grow up els infants
són de tercer i quart de l’ESO i els mentors
són joves majors de 18 anys, siguin o no
estudiants però experts en alguna matèria
concreta. El projecte Ambtu vincula joves
tutelats i tutelades d’entre 17 i 23 anys,
moment que s’han d’emancipar, amb
mentors majors de 30 anys.
El projecte Grow up està, doncs, més
orientat a l’alumnat una vegada surt del
col·legi, en activitats extraescolars?
No necessàriament. De fet, ens resulta
molt interessant fer-ho dins dels centres
educatius per aconseguir precisament desenvolupar el talent o afició de l’estudiant
que, a causa de la seva situació econòmica o personal, no ho podria fer d’altra
manera.
El projecte Ambtu representa la continuació natural dels altres dos projectes,
donant resposta a l’etapa posterior a l’escolar. Com es detecten aquests casos?
Ens coordinem amb l’àrea específica que
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la Generalitat (Àrea de Suport a la persona
jove tutelada i/o extutelada) té per donar
suport a aquests joves. Quan fan els 18
anys, organitzem una sessió informativa,
ens coordinem amb els equips educatius
i treballem amb els equips educatius per
veure cada perfil dels joves i serveis més
adequats.
Com feu la cerca de mentors i mentores?
És de les parts del projecte més complicades. En el cas del mentor o mentora
universitari, anem directament a les
facultats perquè això és molt més eficient
que, per exemple, el correu massiu, encara que també en fem difusió a través de
les oficines de voluntariat de les diverses
universitats amb què estem vinculades
(URV i UOC). Fem un esforç tècnic brutal
preparant aquestes sessions amb els
coordinadors dels graus que creuen en el
projecte.
No només aneu a les facultats d’educació
social.
Hem fet campanya per arribar a totes les
facultats i estudis. Tenim una experiència
molt positiva tan pròpia com d’altres entitats amb estudiants de Medicina, Fisioteràpia, Enginyeria Química, etc.
A més, aquestes carreres, com Medicina
i Infermera, ja estan molt orientades a
la persona, tant en l’assistència com en
l’acompanyament. Uns perfils professionals molt interessants també amb Ambtu.

Sí, perquè suposa una explosió de possibilitats per als estudiants. Conèixer noves
branques, noves sortides personals i, en
definitiva, tenir un referent.
De tots tres perfils, potser el mentor
o mentora del Ambtu, aquest perfil ja
professional i major de 30 anys, és el més
complicat de trobar.
Doncs ens passa al contrari, que és el
més fàcil de trobar. I això ens és molt
interessant perquè Ambtu treballa amb un
col·lectiu molt complicat, els joves de 18
anys amb un procés d’emancipació i amb
unes situacions molt poc favorables. Aquí,
el perfil del mentor o mentora major de 30
té una estabilitat professional que li permet
poder-se implicar molt més en el projecte.
Hem trobat molt voluntariat a través del
voluntari corporatiu d’empreses privades.

“Amb el projecte
Ambtu el mentor té
l’oportunitat de ser un
referent per algun jove
que es troba en procés
d’emancipació”
Aquí sí que té un paper molt important
allò que dèiem del vincle emocional.
De fet, ens és molt més fàcil explicar la
mentoria social als adults majors de 30

La mentoria social és una oportunitat perquè alumnes i tutors comparteixin algunes activitats.
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anys. Amb 30 anys, tots hem tingut una
persona que ens ha servit de referència en
alguna etapa en què havíem de prendre
alguna decisió important. Doncs Ambtu és
l’oportunitat de representar aquest rol amb
joves que potser no tindran mai aquesta
oportunitat d’algú que els acompanyi en
aquest procés.
Països tan diversos com Suècia o Israel
tenen molt arrelades l’acció social en la
comunitat universitària. Per què ens costa
tant aconseguir-ho a nosaltres? Per què
la mentoria continua sent poc coneguda i
establerta?
El projecte Rossinyol ve de Malmö, una
ciutat amb un percentatge de població
immigrant molt elevada, on es va pensar en aquesta metodologia per exercir
l’acompanyament d’aquests joves. Aquí a
Catalunya va ser la Universitat de Girona
qui va importar aquest projecte.
I quina taxa de participació tenen allà i
quina tenim aquí?
Doncs aquí molt poca, i insisteixo a fer entendre que les universitats representen un
paper molt important per a l’èxit d’aquests
projectes. El Rossinyol es fa a Barcelona,
Girona, Tarragona, País Basc, Navarra, etc.
Però on té més èxit és a Girona perquè la
Universitat va ser qui va importar aquest
projecte. El mateix passa amb la ciutat
sueca, l’èxit de la seva implementació i
creixement està en la implicació de la seva
universitat.

La implicació de la universitat i el temps,
que també té un paper en la maduració
de la societat en la qual s’implementa el
projecte.
El temps té influència, sí, però la universitat ha de continuar representant aquest
paper clau. Els Estats Units, per exemple,
són un país referència en aspectes de mentoria social, això existeix des de principis
del segle XX. La societat americana creu
molt en els referents, en la persona feta a
si mateixa.
Com funciona el procés d’emparellament
entre el mentor/a i l’alumne/a?
Aquest és un moment clau del projecte
i es fa entre totes les entitats implicades.
En el cas del Rossinyol, per exemple, els
centres educatius fan una primera tria d’infants que poden participar en el projecte.
Ens reunim i treballem per decidir els millors emparellaments. Sobretot ho decidim
en qüestions d’oportunitat, disponibilitat,
etc. No oblidem que és un projecte de vo-

luntariat; per tant, hem de valorar el temps
lliure de cadascun d’ells.
I quan s’acaba el projecte?
La relació formal és un curs acadèmic.
La relació formal.
Sí, la relació formal és aquella en què hi
ha supervisió i seguiment per part dels
nostres tècnics. Però moltes vegades
també la relació que es crea entre mentor
i alumne continua, i aquesta, evidentment,
ja no la seguim.
Els mentors i alumnes poden continuar en
el curs següent?
No ho hem fet fins ara. Pensa que aquests
projectes tenen una implicació molt alta i,
moltes vegades, tant mentor com alumnat
voldrien continuar junts. De moment,
però, per incapacitat logística i de recursos, no ho podem fer. Sabem que a Girona
s’ha fet alguna prova pilot amb tutories de
dos anys i funciona molt bé. La mentoria
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Totes les fotografies d’aquesta entrevista estan fetes pels mateixos alumnes i tutors.

social té més impacte com més dura la
relació, tot i això, el cost tècnic que això
implica no el podem assumir.

“La relació no formal entre mentor i alumne continua molt després de
l’acabament del curs”
Hi hagut una evolució de la situació
econòmica i social dels barris? Sobretot
recordant que l’origen del vostre projecte
és de caràcter assistencial.
Aquesta situació no només es donava
als barris, sinó que es donava en totes
les ciutats de Catalunya, i això crec que
va començar a millor cap a l’any 2014.
Per això vam pensar en un projecte més
transformador i d’integració social. No
hem fet, però, cap estudi transversal per
veure quin ha estat l’evolució dels barris
ni tampoc el nostre impacte, però sí que et
puc dir que cada vegada més escoles ens
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demanen d’implementar el projecte. I ens
ho demanen, no per augment de casos de
necessitats assistencialistes, sinó perquè
la varietat d’infants que es creu que es
poden beneficar del nostre projecte, va en
augment. Posem el cas, per exemple, del
nen immigrant que arriba a la ciutat, no la
coneix i no parla l’idioma. Doncs aquí la
figura del mentor pot tenir un paper molt
important.

Per tant, no lliguem situació de vulnerabilitat amb situació de risc econòmic. Parlem de l’origen dels vostres fons, ja que
un 63% dels vostres ingressos l’any 2018,
segons la vostra memòria anual, provenen
de fons públics.
La proporció dels nostres fons ha canviat
molt. Als inicis funcionàvem exclusivament de convocatòries; per tant, gairebé
tot el que ingressàvem eren subvencions.
El risc que suposava aquesta situació,
sobretot amb l’augment de joves que
depenien del nostre projecte, ens va fer
canviar d’estratègia.

I ara mateix teniu un ventall d’associacions privades molt gran.
El que volem és ampliar i diversificar
l’origen dels fons. Treballem molt amb
empreses i la seva responsabilitat social
corporativa. Estem trobant que les empreses creuen molt en el nostre projecte.

“La diversitat de nens
que es poden beneficiar
dels nostres programes
és cada vegada
més àmplia”
Aquí és fonamental entendre la importància de poder costejar-se la figura d’un
tècnic.
Sí, per nosaltres ha estat molt important
aconseguir una persona que pogués dedicar unes quantes hores a aconseguir fons
per al projecte. Això també ens permet,
per exemple, plantejar-nos actualment
engegar una campanya per recollir fons

propis, és a dir, començar a treballar per
aconseguir que la gent del carrer sigui
sòcia de l’entitat.
I en el mateix 2018, un 84% de la vostra
despesa es destina a projectes de mentoria. Què inclou?
Despeses de mentoria engloba tot allò que
implica engegar un projecte, incloent-hi
les despeses pròpies que es fan amb els
estudiants: cinema, viatges, transport,
menjar, etc. Hi ha fins a 150 euros per
parella. Aquí també s’inclouen les despeses del cost tècnic, que és qui revisa cada
projecte.
Participeu en alguna xarxa internacional
de mentoria?
L’última que vam anar va ser a Islàndia i
ens va servir per veure com altres societats
estan implicades en la mentoria social. Va
ser molt interessant treballar amb entitats
que, per la seva llarga trajectòria, podien veure l’evolució del seu alumnat que
havien participat en els seus programes i
actualment ja havien aconseguit arribar a
la universitat.
Què és el que t’ha aportat haver treballat
en aquests projectes?
Doncs molt d’aprenentatge, sobretot en
termes d’innovació social, i un coneixement molt més profund del món en el qual
vivim. Si tornés a tenir l’oportunitat que
vaig tenir l’any 2014 tornaria a dir que sí, i
encara ho faria més convençuda.
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OPINIÓ

La capacitat de la ciutadania
d’apoderar-se dels ODS
Com funciona el procés de fer-se seus els ODS i en què es basa aquest
exercici d’apoderament
Text: Francesca Paola Traglia
Human Rights & Humanitarian Programming Specialist

Com a professional del sector del desenvolupament i de la cooperació internacional, amb més d’una
dècada d’experiència reforçant les capacitats de la societat civil en els tres continents, he estat
testimoni de molts tipus diferents de ciutadania activa, he après moltes metodologies diverses per
aconseguir aquesta ciutadania activa i també he vist en primera persona múltiples maneres de tancar
la bretxa entre poders públics i ciutadania. Aquest últim exemple és el que possiblement més m’ha
cridat l’atenció, sobretot en el tractament dels drets humans, tant en la promoció i respecte com en
la vulneració; de fet, és particularment interessant l’anàlisi de les diverses metodologies utilitzades
per lidiar amb aquesta problemàtica.
La meva experiència en aquest terreny m’ha fet conèixer la idiosincràsia de països i regions molt
diverses, des de regions en conflicte fins a d’altres amb complexos processos de pau com el cas de
Birmània i Colòmbia, passant també per països amb economies avançades com el Regne Unit i Suïssa.
El que m’ha marcat durant la carrera professional, en termes d’apoderament de la ciutadania activa,
participativa i solidària, és que una talla única no serveix per a tothom. Cada etapa de desenvolupa·
ment econòmic i de maduresa política d’un govern, i òbviament de la seva població, determinen la
manera com es durà a terme l’exercici d’apoderament tant dels poders públics com de la mateixa
ciutadania.
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INTRODUCCIÓ
Es pot afirmar que, en línies generals, la població mundial viu
millor que fa una dècada. No obstant això, els avançaments per
garantir que els beneficis del desenvolupament, alguns de tan
bàsics com la mateixa seguretat alimentària, arribin a tots els
éssers humans l’any 2030 no són prou ràpids i efectius i, per
tant, requereixen no solament més atenció, sinó que també una
empenta urgent.
Els 17 ODS i les 169 metes de l’Agenda 2030 s’han d’aconseguir
tant en l’àmbit global com en el nacional i local, i aquest assoliment depèn, en gran mesura, de la nostra habilitat per convertir-los en realitat.
El procés per aconseguir que la ciutadania es faci seus els ODS
i eventualment contribuir a un exercici d’apoderament comença
per acceptar el rol de la societat civil i del seu potencial. Indiscutiblement la societat civil té un rol important com a agent
transformador de la societat. El vincle estret entre la ciutadania
i les ONG fa que aquestes organitzacions es converteixin en
catalitzadores potents del missatge de l’Agenda 2030 i que, en
conseqüència, siguin crucials a l’hora de facilitar i articular l’apoderament de la societat, construint una ciutadania més activa,
participativa i solidària.

“Les ONG s’han convertit en
catalitzadores potents del missatge
de l’Agenda 2030 i són crucials
a l’hora de facilitar i articular
l’apoderament de la societat”

CONEIXEMENT DE L’AGENDA 2030 PER PART DE LA
SOCIETAT CIVIL ORGANITZADA DEL SUD DE CATALUNYA
El passat mes de febrer vaig ser conferenciant en un taller focalitzat en l’Agenda 2030 a Tarragona. Em va sorprendre molt
gratament l’alt nivell d’entusiasme i energia que es van emprar en
l’organització d’aquest taller. Tot i això, el públic assistent va ser
inferior a l’esperat.
Sent totalment sincera, he de dir que després del meu primer
contacte amb la societat civil del sud de Catalunya vaig percebre,
primer de tot, una societat poc apoderada de l’Agenda 2030 i,
amb el pas de les hores, vaig concloure que aquell dèficit podia
ser degut a la manca d’intercanvi d’informació i poca coordinació entre els diferents grups civils, així com al desconeixement
de les premisses bàsiques de l’Agenda, dels 17 ODS i d’altres
documents estratègics relacionats.

altres paraules, l’accés a la informació és el pas previ per poder
fer un seguiment eficaç dels compromisos que han acordat els
poders públics. Només una societat informada pot convertir-se en
una ciutadania activa, participativa i solidària.

“He percebut una manca
d’apoderament de la societat civil del
sud de Catalunya a causa del dèficit
d’informació i coordinació;
només una societat informada
pot convertir-se en una ciutadania
activa, participativa i solidària”
Com a exemple, cal dir que el passat mes de juliol es va aprovar
el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022.
Aquest Pla recull, entre altres qüestions, un compromís ferm per
utilitzar l’educació de manera més àmplia com una eina per
enfortir el compromís públic amb els drets humans, la justícia i
la pau. El Pla Director va sorgir del document Visió 2030. La contribució catalana al desenvolupament global. És destacable que,
a més, per al disseny d’aquest Pla Director la Direcció General
de Cooperació, conjuntament amb la Secretaria de Transparència i Govern Obert, va dur a terme durant tres mesos un procés
participatiu.

“Hi ha una noció poc precisa dels
mecanismes disponibles per poder te·
nir un rol més decisiu en l’elaboració
de documents clau, tals com el mateix
Pla Director 2019-2022”
El més interessant d’aquest procés és que tot i haver organitzat 23
sessions amb actors de la cooperació i del desenvolupament de la
societat civil i d’haver recopilat aproximadament 5.000 opinions
i comentaris, la participació de la societat civil organitzada del
sud de Catalunya va ser escassa. Amb tot, vaig concloure que hi
ha una noció poc precisa dels mecanismes disponibles per poder
tenir un rol més decisiu en l’elaboració de documents clau, tals
com el mateix Pla Director 2019-2022.

Per poder influenciar la classe política i així alinear l’acció dels
poders públics amb l’Agenda 2030, la ciutadania ha d’estar al
corrent de les vies i dels recursos existents dels qual disposa. En
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LES MEVES PERSPECTIVES
En termes d’apoderament d’una ciutadania activa, participativa
i solidària al sud de Catalunya, cal identificar quines són les
ONG existents, sobretot les que tradicionalment s’han denominat d’acció social i quines ja estan treballant per arribar a
l’Agenda 2030.
En general, els rols de funcionament de la societat civil organitzada per arribar a l’Agenda 2030 són:
1.
2.
3.
4.

Realitzar accions de sensibilització.
Aconseguir tenir incidència política.
Portar a terme projectes i programes de desenvolupament
sostenible.
Crear aliances estratègiques.

SOCIETAT CIVIL
ORGANITZADA

CREANT
ALIANCES

IMPACTE
MÀXIM

IMPACTE
LIMITAT

FAM
ZERO

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

FÒRUM
SUD DE
CATALUNYA

SALUT
I BENESTAR

PERÒ ACTUALMENT QUINS ESFORÇOS I RECURSOS HI
HA AL SUD DE CATALUNYA PER COORDINAR I ENFORTIR
LES CAPACITATS DELS CIUTADANS AMB LA FINALITAT
DE CONTRIBUIR ACTIVAMENT EN L’AVANÇAMENT DE
L’AGENDA?
És important definir les prioritats d’aquestes organitzacions tot
fent un mapatge i mesurant quina potencialitat tenen i quins impacte ja han aconseguit, així com identificar on el seu impacte
pot tenir més incidència en el procés d’apoderament dels ODS
per part de la ciutadania.
Per aconseguir això, primer de tot és important conèixer el
marc dels ODS i entendre com es pot contribuir a l’assoliment
d’aquests Objectius des de les organitzacions. Per aquest motiu,
la sensibilització és el primer pas que ens hem de marcar.
Després hem de veure com es poden exercir accions i tallers de
sensibilització específics per la ciutadania, per exemple formant
formadors.
Una vegada s’ha aconseguit que una societat civil hagi assimilat
bé què és l’Agenda 2030 i els compromisos del Govern català
per implementar-la, hi ha accions específiques per aconseguir
una millor coordinació entre les organitzacions amb la finalitat
de millorar aquest coneixement i augmentar el nombre de ciutadans involucrats en els processos de presa de decisions.
És important entendre que tant o més essencial resulta fer que la
ciutadania conegui els ODS i se n’apoderi i així s’aconsegueixi
tenir incidència política, com fer canviar els hàbits diaris dels
individus que permetin impulsar l’Agenda 2030. Per exemple, es
pot contribuir en l’assoliment de l’ODS 12 (producció i consum
responsable) sense malgastar aliments o utilitzant bosses de

Dret a un nivell
de vida digne

AIGUA NETA
I SANEJAMENT

ENERGIA ASSEQUIBLE
I NO CONTAMINANT

FEINA DECENT
I CREIXEMENT
ECONÒMIC

INDÚSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓ
I CONSUM
RESPONSABLES

ACCIÓ
PEL CLIMA

Dret a la
seguretat social

FI
DE LA POBRESA

Cooperació
internacional

€

Igualtat de drets
de les dones en
la vida econòmica

Il·lustració utilitzada per a un taller específic sobre l’ODS 1: Fi de la Pobresa. Al gràfic veiem la interconnexió d’aquest objectiu amb els altres i com, a la vegada, està
associat a lleis locals del territori del sud de Catalunya.
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roba (i no de plàstic) per anar a comprar. O en l’ODS 5 (igualtat
de gènere) es poden realitzar activitats narratives, com explicar
contes, que arribin a les famílies i així col·laborar en la transmissió de valors, tot eliminant tabús i estereotips.
Actualment ja hi ha moltes pautes elaborades per Nacions
Unides, governs i societat civil sobre com utilitzar els ODS i en
com incorporar l’Agenda 2030 a la rutina diària. No obstant
això, seria molt enriquidor elaborar una guia per maximitzar les
contribucions dels ciutadans als ODS.

CONCLUSIÓ
Per assolir els objectius proposats en l’Agenda 2030, cal la
participació dels poders públics, la societat civil organitzada, els
organismes regionals i internacionals, les entitats i les institucions del món acadèmic, el sector privat i la ciutadania global.
Tanmateix, per aconseguir aquests objectius també cal construir
una ciutadania activa, participativa i coneixedora dels seus
drets, intentant canviar o millorar els seus hàbits, fomentant
actituds i conductes basades en el respecte de les persones, la
no-discriminació, la igualtat i la responsabilitat.
Enrere han quedat els dies del binomi nosaltres i ells. Avui més
que mai, en un món tan canviant i sotmès a tants desafiaments,
cal pensar i actuar de manera holística i, per aquest motiu, l’única via per aconseguir assolir l’Agenda 2030 amb èxit és treballar
coordinadament i de manera orgànica tant els poders públics, el
tercer sector com la ciutadania.

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ
1. Incorporar el missatge de l’Agenda
2030 en les campanyes de comunicació
i incidència que realitza l’organització.
2. Alinear els esdeveniments i jornades
de les organitzacions en el marc de
l’Agenda 2030, tot portant el missatge dels ODS a tots els fòrums locals i
nacionals en els que es participi.
3. Dur a terme accions clau els dies D (International Days) com el World Food
Day.
4. Crear aliances estratègiques amb
altres actors (governs, institucions
educatives, empreses, altres entitats
del Tercer Sector) per a maximitzar la
difusió del missatge de l’Agenda 2030.
5. Utilitzar materials gràfics dels ODS en
les diferents comunicacions i campanyes de les organitzacions.
6. Organitzar tallers específics per la
ciutadania.

PLANIFICAR

PAS 7: Temps per reflexionar,
avaluar i escriure el teu informe

CIUTADANIA
ACTIVA

MESURAR
EL TEU
IMPACTE
PAS 6: Posa el teu pla en acció

PAS 1: Escollir el tema
PAS 2: Qui i què pot ajudar
PAS 3: Quina acció es prendrà
PAS 4: Com sabràs si tens èxit
PAS 5: Planificar i preparar-se

PRENDRE
ACCIONS

29

ALBERT I ÍNGRID
Professors del Centre Penitenciari Mas d’Enric

“Si la nostra aposta com a societat és la reinserció
dels interns, s’han de treballar valors com l’empatia”
Text: Josep Alcoceba

No estava previst ser professors en un centre penitenciari,
no entrava en els plans de fa
poc més de dos anys. No obstant això, la realitat que s’han
trobat, el trencament de tabús i
estereotips, el repte d’adaptar
continguts i buscar eines de
motivacions per als seus alumnes, fan que l’Albert (Tarragona, 1985) i l’Íngrid (Tarragona,
1989) es vegin molt més anys
com a professors de centres
penitenciaris.
Parlem de reinserció sociolaboral, de les possibilitats de
trobar feina en un context ja
complicat per a tots, però que
en el cas d’un expresoner s’accentua, del dia a dia d’un intern,
de les activitats que realitzen
allà i quins elements tenen per
lluitar cada dia a dia i no desesperar-se.
Per petició expressa dels
entrevistats, cap de les fotografies utilitzades en aquesta
entrevista correspon al centre
penitenciari on treballen.

Sempre havíeu volgut ser professors en un
centre penitenciari? Com arribeu aquí?
ALBERT. Com vaig arribar sent professor
de secundària és molt casual, una loteria!
Aquest és tot just el meu segon curs.
ÍNGRID. Jo he començat aquest curs i
també hi arribo d’una forma casual.

Per tant, per cap dels dos era una qüestió
vocacional. Quina diferència hi ha entre
el nou Centre Penitenciari Mas d’Enric i el
del centre de la ciutat.
Í. El de Mas d’Enric és el que funciona
pròpiament com un centre penitenciari
que priva de llibertat, és a dir, allà d’on els
presos no poden sortir. Al de Tarragona,
en canvi, els interns són de tercer grau i
únicament dormen al centre.

Quin és el dia a dia d’un presoner de Mas
d’Enric?
Í. Està molt marcat amb uns horaris molt
estrictes per a tot: l’hora de sortida i retorn
a la cel·la, l’hora del menjar, etc. Un horari que moltes vegades està molt determinat
per les activitats que realitza cada pres.
Activitats enriquidores que poden ser
esportives, de treball o de formació i que
ajuden l’intern a entretenir-se.

Entretenir-se per assumir millor la realitat
en la qual viuen.
A. Mantenir el cap ocupat és molt important per a ells. La lògica d’activitats que
realitzen i que poden fer està molt lligada
a l’itinerari i tipologia de delicte comès.
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Quina és la relació que s’estableix entre
un formador i un pres? Com es treballa el
respecte cap als formadors?
Í. Recordo que els dies previs a començar
de formadora pensava molt en com devia
ser un centre penitenciari per dins, en el
que em trobaria i no tant en el respecte.
La influència del cinema i les sèries ens fa
imaginar les presons igual que els centres
dels Estats Units.

Teniu vigilància dins de classe?
Í. Dins les aules hi ha càmeres de seguretat i fora, al passadís, sempre hi ha un
funcionari de seguretat que entraria en cas
d’haver-hi qualsevol incidència. No hi ha
cap problema de respecte cap als professors. De fet, crec que als instituts reps més
contestacions per part dels alumnes que
no en el centre penitenciari.

“Reps més contestacions
per part dels alumnes
dels instituts que dels
centres penitenciaris”

A. A més, tenim menys alumnes dels que
tindríem en una classe de secundària. Hi
ha una ràtio de seguretat marcada per la
legislació penitenciària. Els alumnes ens
veuen com una figura que els vol ajudar,
per transmetre coneixements i no per posar-los més pals a les rodes. Si els mostres
respecte, ells t’ho retornen.

Í. Hi ha un respecte mutu. Nosaltres no
estem allí per jutjar ningú. La nostra tasca
és de formació i no de judici.

Fins a quin punt és realment possible abstenir-se de les causes que els han portat
fins allí i no fer cap mena de judici.
A. Dins de classe la relació és professor-alumne. I ja està. De la mateixa
manera que en un institut pots acabar fent
classes al fill d’uns pares amb qui et vas
barallar la setmana passada i això no t’ha
d’afectar en la relació professor-alumne,
aquí has de fer el mateix.

I com es treballa la motivació per assistir
a les classes. Sobretot davant d’una diversitat d’alumnes i casos tan gran: edat,
delicte, origen.
Í. Adaptem molt el contingut del programa en funció del grup que ens toqui. Per
exemple, en el cas de tenir un intern jove
i amb possibilitats reals de treure’s l’ESO,
el que fem és intentar motivar-lo per aconseguir que es tregui el títol. També tenim
alumnes que venen per curiositat i interès,
d’altres que passen de tot, etc. Això ens

obliga a anar calibrant sempre els continguts, tasques i elements que els motivin.

I quines eines teniu per fer detectar
aquests perfils i treballar la seva motivació?
I. Formem part d’un equip multidisciplinari en el qual, setmanalment, ens reunim
i fem una feina de seguiment i avaluació
dels interns. Busquem detectar habilitats i
potenciar-les.

A. També hi ha gent que ja es va treure el
graduat escolar i actualment es treu directament el segon cicle del Graduat Escolar
d’Educació Secundària (GES). I això és
important. La diferència entre aquest títol
i el de l’ESO és, bàsicament, que el GES
està orientat a adults, i comprimeix tota
l’ESO en només dos cursos.

I després d’aquests títols, hi ha possibilitats de continuar estudiant?
A. Sí, però cal entendre que qui ofereix
aquesta formació no és el centre en si,
sinó una escola de formació per a adults
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que treballa dins del mateix centre
penitenciari. Aleshores, aquesta escola
ofereix diferents modalitats de formació:
el GES, formació instrumental, idiomes,
etc. A més, a través de l’Institut Obert de
Catalunya també s’ofereix batxillerat i
alguns FP.

Algunes de les instal·lacions de Mas d’Enric són molt conegudes: la piscina olímpica, l’edifici educatiu, formatiu i cultural,
la biblioteca, etc. Un equipament que, a
priori, la ciutadania no relaciona amb un
centre penitenciari.
A. Però tots aquests elements que has
destacat estan en un mateix edifici, el qual
no és precisament massa gran. El mòdul
educatiu, que és on estem nosaltres, acull
també tots els elements culturals i la biblioteca principal del centre.

Però també hi ha un pavelló, la piscina
que comentàvem abans, etc.
Í. Tothom ens fa referència a la piscina.
Crec que aquest és l’espai més conegut
del centre! I tinc la sensació que es relaciona piscina amb vacances. La piscina
del centre òbviament no és un espai
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lúdic, sinó un espai enfocat principalment a activitats esportives i que es duen
a terme majoritàriament a l’estiu. A més,
si la nostra aposta com a societat és la
reinserció dels interns, s’han de treballar
valors com l’empatia.

És fonamental que s’entengui aquest procés d’empatia.
Í. El primer que ens diu molta gent és
això: “Però si tenen piscina!”. Crec que
encara hi ha molta gent que s’imagina els
presos lligats a grans cadenes amb boles
de metall…

De fet, es continua sentint molt allò de
“viuen com reis” i “ho tenen tot pagat”.
Estem parlant de persones que només
pel fet de pagar amb la seva llibertat ja
mereixen una oportunitat de reinserció.
Si potser durant el temps tancades han
pogut tenir un mínim de condicions
normals, potser en sortir podran fer tot el
procés de reinserció social.
A. I no oblidem que tampoc aquestes
instal·lacions fan que visquin com reis. Els
patis són molt durs. De fet, hi ha molts interns que fan activitats per no anar al pati

i evitar ficar-se en embolics. Continua sent
una presó, per molt moderna que sigui.
Í. Recordo perfectament la sensació de
llibertat que tenia els primers dies en sortir
del centre. I només hi havia passat allí
unes quantes hores per fer les classes…
No tenen llibertat, no poden decidir coses
tan banals com què soparan avui.

Un dels plans estratègics de Mas d’Enric
és intentar arribar a diferents acords amb
les entitats esportives del territori. És
l’esport una eina d’inserció social?
Í. Sí, sens dubte. L’esport per als adults,
igual que ens passa amb els adolescents,
genera benestar i, a més, fomenta valors
com el treball en equip.
A. I tampoc podem oblidar que xutar una
pilota pot anar molt bé per canalitzar
l’energia…

I quin paper hi té la família? Històricament els homes han rebut més visites que
les dones internes.
Í. Les famílies representen un paper molt
important. Per a les dones sobretot. Tenim
presoneres que tenen fills i per a elles això
és una prioritat i motiu de lluita. Poder
aconseguir el permís per anar a veure els
seus familiars representa un paper molt
important. També tenim presos que reben
la visita dels pares. Tot això els ajuda a
tirar endavant en el seu dia a dia.
A. Els ajuda a estabilitzar-se emocionalment. Si no tens ningú fora que t’esperi a
la sortida, la teva motivació i lluita diària
és menor.

Hem parlat de l’esport i de la família. I
no sé fins a quin punt la fe i la religió hi
poden representar un paper important.
Hi ha un espai pensat i reservat per poder
resar i que respecti també els diferents
tipus de religions que poden haver-hi al
centre?
A. Parlant amb els alumnes, la religió té un
paper també molt important. Però desconec si hi ha un espai específic per poder
resar dins del centre.

Per estadística sabem que molts dels presos ja vivien en una situació de margina-

ció fora i que un dels motius per acabar
delinquint és precisament la realitat en
què vivien.
Í. Jo discrepo en això perquè hi ha moltes
tipologies de delicte. Les que em continuen sorprenent més són les lligades amb tot
el tema de la droga i la seva dependència.
El que t’impulsa a fer la seva dependència i la necessitat d’aconseguir diners per
comprar-ne. Altres delictes força habituals,
aquí sí, són conseqüència d’una situació
de vulnerabilitat econòmica, estafes, etc.
Se’t trenquen molts tabús quan entres…

Veiem com molts governs locals, com a
eina de prevenció, estan treballant amb
exinterns perquè vagin als instituts i expliquin la seva història.
A. És que depèn de qui vagi a explicar la
seva història pot provocar un impacte molt
dur per a l’estudiant. És molt dur escoltar
el testimoni directe d’algú que s’ha passat
deu anys de la seva vida a la presó per
apunyalar algú que no li volia donar la
cartera quan ell estava amb el mono.

Dur però constructiu.
A. Sí, i molt real. No és el mateix que vagi
jo a un institut i expliqui els casos que tinc
a l’aula del centre penitenciari, que ho
faci un expresoner.

Veieu probable un debat sobre la reinserció sociolaboral dels presos nacionals
duta a terme pels principals líders polítics
del país?
A. No, la presó és un tema tabú. Pensa
que la gent es continua sorprenent molt
quan diem que treballem en un centre
penitenciari.

I a què és degut? A que la presó sigui un
tema tabú? Potser perquè es considera
com un fracàs com a societat?
Í. Jo no ho veig com un fracàs perquè,
precisament, el treball que es realitza en
aquests centres és de fer entendre a l’intern que allò és el final d’un trajecte, d’un
camí erroni i que el pas per la presó ha de
servir per reconduir-lo a la via normal.

Però potser és tabú per no voler entendre
les causes que han fet a molts interns
optar per la via equivocada.
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Í. Moltes vegades penses que en la societat
hi ha coses que no estan bé i és una pena
que no es potenciï canviar les coses, per
exemple, amb més polítiques socials, amb
més formadors.

És que sembla que només ens queixem
i ens manifestem per allò que ens diuen
que està malament, que és un problema.
El silenci que gira al voltant d’aquest tema
fa que sembli no importar a la gent i, per
tant, no hi ha reclamacions. Quin paper
creieu que tenen els mitjans de comunicació en tot això?
Í. És que tot el que no surt ens els mitjans
no existeix. El cas de Síria, per exemple,
ja fa mesos que no sabem res del que està
passant allà. Però això també depèn de la
curiositat i inquietud que tingui cadascú.
Avui en dia tenim mitjans per arribar a tots
els llocs. Però tampoc es desperta aquesta
curiositat.

Però en el poc temps que fa que esteu
treballant-hi, totes les vostres conclusions
ja van en la mateixa línia: en el treball
després de la presó. Només un 42% dels
presos de centres penitenciaris catalans
que han fet tot el programa d’inserció sociolaboral han aconseguit trobar treball.
És una assignatura pendent?
A. Els equips que s’encarreguen d’aquest
procés són els que estan al centre de Tarragona, a l’antiga presó. Hi ha un programa
de reinserció social i laboral, però no podem obviar les elevades taxes d’atur que té
la gent sota condicions normals, formades
i sense l’estigma d’haver estat a la presó.
Doncs si per una persona en condicions
normals és difícil, imaginat si surts de la
presó…

És clar, no només el context socioeconòmic en què vivim tots, sinó que també en
com nosaltres, com a societat, tractem
aquesta realitat, aquest col·lectiu.
A. Quan surtin de la presó tindran un buit
en la seva vida laboral, un buit que hauran
d’explicar a l’empresari i recursos humans,
moment que la cosa es complica per
trobar feina. A més, quines possibilitats té
avui en dia una persona major de 45 anys
de trobar treball?
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I això no us ho plantegen els mateixos
interns? Per molts cursos i tallers per a
la cerca de treball i reinserció, els presos
es poden desencoratjar davant d’aquesta
realitat.
Í. A nosaltres no ens ho pregunten especialment perquè el fet que estiguin a Mas
d’Enric vol dir que encara els queda temps
per poder sortir-ne. Els nostres interns es
preocupen més pel dia a dia, per aprendre
i fer una maleta per quan surtin.
A. Nosaltres som només professors,
experts en la nostra matèria i jo crec que
ells, si transmeten aquest tipus de preocupacions, ho faran amb el seu monitor
sociolaboral, professionals més adequats
per a això.

Com ens deia l’Íngrid, entrar a treballar en una presó suposa trencar molts
estereotips i prejudicis. Fa molt poc temps
que hi treballeu i no sé si ja podeu fer
una avaluació final del que heu viscut i si
som davant de dos formadors de centres
penitenciaris convençuts i per anys.
Í. En el meu cas crec que el fet d’haver-me
topat amb aquest treball té un motiu, ja
que m’ha aportat molt tant personalment
com professionalment. Tenim la sort de
tenir un equip de professionals amb qui
podem comentar-ho tot i, mentre no se
surti del currículum de continguts, tenim
bastanta llibertat a explorar la metodologia
d’ensenyament.
A. Sens dubte és tot un aprenentatge.
Com deia l’Íngrid, tenim molta llibertat
per explorar i provar mètodes diferents. La
formació d’adults et permet coses diferents
que a l’ESO, els nostres alumnes tenen
un bagatge de vida que ens permet, per
exemple, aprofundir en matèries com la
literatura. Tenen molt de temps per llegir.
I també hi ha dificultats, per exemple,
l’accés limitat a Internet, i no tenir telèfons
mòbils ens fa buscar altres tipus d’activitats que les que faríem a un institut.

OPINIÓ

Els Boscos: ecosistemes imprescindibles
per a la biodiversitat del planeta
Trobar la manera d’augmentar la producció agrícola i millorar la seguretat alimentària sense reduir
la superfície forestal és un dels principals problemes del nostre temps a escala mundial

Text: Marc Torrents
Enginyer Forestal, tècnic de custòdia del GEPEC
Segons un estudi de la revista Conservation Biology i difós a
Espanya per SEO/Birdlife, la desforestació del planeta des de
principi de segle ha posat en risc de supervivència més de 500
espècies d’animals, entre mamífers, amfibis i aus.
La publicació afirma que la gran majoria de les espècies que
corren més risc d’extingir-se viuen en zones on els terrenys forestals s’han vist reduïts dràsticament. Aquestes dades alarmants
subratllen la necessitat d’abordar amb urgència les causes de la
desforestació i assegurar una conservació efectiva de les masses
forestals.

LA SALUT DELS BOSCOS
Els boscos són imprescindibles, tant per a la salut dels animals
com per a la salut dels ecosistemes en tots els nivells, des del més
local fins a l’àmbit més global.
Així, segons el Tropical Forest Forum, que va tenir lloc el 2018 a
Noruega per avaluar l’estat dels boscos i el paper que tenen respecte al compliment de l’Acord de París, durant el 2017 el món
havia perdut 15,8 milions d’hectàrees de bosc, una àrea equivalent al doble d’Andalusia. Això el converteix en el segon any amb
les pitjors dades enregistrades en la pèrdua de superfície forestal
des del 2001.
A més, Nacions Unides constata que la desforestació continua
avançant a un ritme mitjà de 13 milions d’hectàrees l’any, cosa
que genera entre un 12% i un 20% de les emissions de gasos que
provoquen l’efecte hivernacle i contribueixen a l’escalfament
global.
Els boscos cobreixen un terç de la superfície terrestre i tenen un
paper fonamental en la vida del planeta. Representen una font
d’aliments, medicines i combustible per més de 1.600 milions de
persones. A més d’ajudar a combatre al canvi climàtic i protegir
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els sòls i l’aigua, des d’un punt de vista biològic, els boscos són
els ecosistemes terrestres més diversos que acullen més de les
tres quartes parts de la biodiversitat terrestre mundial. Proporcionen nombrosos productes i serveis que contribueixen al
desenvolupament socioeconòmic i són particularment importants per a centenars de milions d’habitants de les àrees rurals,
entre els quals es troben les persones més pobres del món.

“Durant l’any 2017 el món va
perdre 15,8 milions d’hectàrees
de bosc, una àrea equivalent al
doble d’Andalusia”

CULTIUS O BOSCOS: BUSCANT L’EQUILIBRI
Els boscos podrien contribuir decisivament a alguns dels desafiaments més grans d’avui en dia, com abordar el canvi climàtic, eliminar la fam i mantenir els mitjans de vida sostenibles
de les comunitats urbanes i rurals. De fet, els boscos seran més
importants que mai a mesura que la població mundial augmenti fins als més de 8.500 milions de persones cap al 2030 i
als 10.000 milions l’any 2050 (previsions de Nacions Unides).
En aquest context, la corresponent demanda mundial d’aliments, la qual, segons l’Organització Mundial de les Nacions
Unides per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), serà d’un 50%
durant aquest període, està exercint una enorme pressió sobre
la productivitat de la terra; en particular als països en desenvolupament, on es concentra la major part dels 800 milions de
persones pobres i desnodrides del món.
Els boscos tropicals d’Amèrica del Sud i de l’Àfrica són els
que més carboni emmagatzemen. Tanmateix, prop del 20%
del total d’emissions de diòxid de carboni (CO2) procedeix
d’activitats relacionades amb la desforestació i la degradació
dels boscos. La gestió sostenible i la recuperació dels boscos
degradats o perduts és fonamental per mantenir aquests índexs
de carboni fora de l’atmosfera i, per tant, per contribuir a mitigar el canvi climàtic.
La destrucció dels boscos, causada principalment per la conversió de terrenys forestals en zones d’agricultura i ramaderia,
no amenaça només la manera de viure dels silvicultors, les
comunitats forestals i els pobles indígenes, sinó la biodiversitat del planeta. Els canvis d’ús del sòl provoquen una pèrdua
d’hàbitats protegits, molt valuosos, a la degradació de la terra,
l’erosió del sòl, la disminució d’aigua neta i l’alliberament de
carboni a l’atmosfera. Trobar la manera d’augmentar la producció agrícola i millorar la seguretat alimentària sense reduir la
superfície forestal és un dels reptes més grans del nostre temps.
Cal recordar que els boscos són un dels principals embornals
de CO2 del planeta i, per consegüent, aliats imprescindibles
per lluitar contra el canvi climàtic.
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EL CAS DE CATALUNYA: GESTIÓ DEL PAISATGE
A Catalunya, com en tota la regió mediterrània, l’ocupació del
territori ha estat molt intensa des de temps molt antics. Això fa
que el bosc hagi desaparegut de gairebé totes les terres que eren
més aptes per als cultius o per a la urbanització. Consegüentment, la major part de la superfície forestal catalana es troba en
zones de muntanya. Tot i això, el 64% del territori és forestal
(2009).
Des de la dècada de 1950, amb el despoblament rural, com
a moltes altres zones d’Europa, hi ha hagut un abandonament
molt intens i progressiu de l’activitat agrícola i ramadera. Això
ha comportat que molts d’aquests terrenys destinats a conreus
hagin passat a ser terrenys forestals, primer com a herbassars i
matollars, i finalment com a boscos. Aquest fenomen es coneix
com a successió ecològica. Segons el Mapa de cobertes de sòl
de Catalunya, entre els anys 2005 i 2009 es van perdre més
de 140.000 hectàrees de conreus, la major part dels quals van
derivar en boscos de diferents espècies.
D’altra banda, el clima mediterrani comporta estius secs i
calorosos que fan que les sequeres i els incendis siguin els
dos factors de risc més destacables que afecten els boscos de
Catalunya. En les darreres dècades, algunes espècies mostren
símptomes d’estar patint sequeres molt severes. Els incendis són
cada vegada més nombrosos i molt més importants.
En l’actual context de canvi climàtic, els factors socioeconòmics
que han propiciat l’abandonament agrari i que han resultat
en la pèrdua del mosaic agroforestal en moltes àrees rurals de
Catalunya són l’origen de la vulnerabilitat als incendis actuals.
La política agrària actual incentiva l’agricultura intensiva a les
planes i margina l’agricultura i ramaderia extensiva a les de
baixa i alta muntanya. Això ha suposat un canvi en l’estructura
del paisatge, provocant una pèrdua d’espais oberts, de diversitat d’hàbitats i també de biodiversitat, i un augment de massa
forestal jove inflamable. Tot això, juntament amb uns efectes de
canvi climàtic que cada vegada són més evidents amb sequeres
prolongades i augment de les temperatures, afavoreixen uns
incendis més violents i destructius.
Cal, doncs, una nova política que redefineixi un nou model
agrari i ramader d’aquest país per avançar cap a un model de
sobirania alimentària així com de polítiques forestals, ambicioses i decidides, que planifiquin i organitzin per intervenir en
un paisatge sempre canviant: retorn de població a les zones
rurals, accés a la terra, potenciació de productes locals i models
alimentaris sostenibles, millora ecològica per accelerar la maduració dels boscos i la prevenció d’incendis i conservació dels
boscos d’alt valor ecològic evitant criteris productivistes.
Només amb el treball conjunt de diversos sectors de recerca,
d’entitats, de la implicació de la societat civil organitzada i
sobretot amb el consens en l’àmbit polític podrem fer front als
escenaris de futur de crisi climàtica.

OPINIÓ

Les FARC-EP i la fi dels Acords de Pau
Crònica d’una decisió esperada
Text: Josep Naval
Col·laborador de la Federació SETEM

En Josep Naval (Barcelona 1960) és col·laborador de SETEM des de 2014. La seva vin·
culació amb la cooperació ve principalment lligada a raons polítiques i a la seva passió
per viatjar.
Aquest agost ell i quatre companys van viatjar amb la Brigada Colòmbia 2019, organit·
zat per l’Associació Catalana per la Pau (ACP) i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO
(FPS). La seva tornada, a finals d’estiu, va coincidir amb l’anunci de les FARC-EP de la
tornada a la lluita armada. Arran d’això, la mateixa ACP va fer un comunicat oficial
manifestant que aquesta decisió era fruit dels reiterats incompliments de l’Acord de
Pau per part del govern colombià. En el mateix comunicat, a més, l’ACP manifestava
el seu rebuig a la decisió presa per les FARC-EP i cridava a totes les parts a respectar
l’acord de Pau en els termes signats i a intensificar els esforços per la seva completa
implementació.
A continuació compartim les reflexions del Josep Naval sobre el que van viure durant
aquell mes, convivint amb totes les parts implicades i el perquè totes les parts conclo·
uen que això era una decisió esperada.
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El gruix de la Brigada Colòmbia 2019 organitzada per ja estem
a Barcelona, coincidint el nostre retorn amb el comunicat per
part de les FARC-EP de la seva tornada a la lluita armada, sota
el títol Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de
vèncer.
És possible que aquesta notícia hagi causat sorpresa i, fins i
tot, que no s’entengui. De fet, només fa ja dos anys i mig de la
firma a l’Havana pels Acords de Pau. Però a nosaltres no ens ha
sorprès i inclús podem arribar a entendre les seves raons.
Hem estat gairebé un mes escoltant a víctimes, tant per part de
les FARC com dels paramilitars o del mateix exèrcit. Els hem
vist plorar mentre demanaven trobar als seus familiars desapareguts, ens han explicat com van haver de fugir de casa seva
per salvar la vida i les dificultats que tenen per aconseguir que
el govern els hi reconegui aquests fets. També hem estat a dos
Espais Territorials de Capacitació i Reconciliació (ETCR) parlant
amb exguerrillers i amb dones i homes camperols de les veredas properes, qui ens van explicar com s’estava implementant
els acords de pau. La resposta és unànime, clara i contundent:
No s’està posant en pràctica la majoria dels compromisos adquirits, el govern de Colòmbia no té cap voluntat de fer-ho.
Són 138 exguerrillers i més de 100 líders assassinats i assassinades. La por és el sentiment generalitzat entre exguerrillers
i dones i homes camperols. Però també ho és la frustració. Es
senten enganyats, van apostar per l’erradicació de les plantes
de coca creient, altra vegada, que el govern compliria amb els
ajuts directes i els projectes de substitució de la coca. Si els
ajuts directes van arribar tard, els productes de substitució simplement no van arribar o ho van fer amb productes no aptes pel

seu tipus de terra. Dos anys i mig després dels acords, la necessitat de menjar cada dia fa que les camperoles decideixin tornar a
plantar coca encara que els i les matin.

“En totes les reunions la
possibilitat de tornar a agafar les
armes era molt palpable, real.
I així ho verbalitzaven”
S’han incomplert tots els punts dels acords de Pau. Dels 6 punts
cap d’ells arriba al 10% del compliment, i així ho recull l’informe
¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año del gobierno Duque?,
realitzat per representants i senadors de diferents partits que fan
seguiment de la implementació dels acords de Pau. En la introducció d’aquest informe diu “Para garantizar la NO repetición
del conflicto armado y la transformación de los territorios más
afectados por la guerra, es necesario cumplir a cabalidad con lo
establecido en los acuerdos de Paz. (…) La historia no le perdonará a este gobierno desaprovechar la oportunidad histórica que
abrió el fin de la guerra entre el gobierno i las FARC”.
Aquest informe és de mitjans d’agost i això, a Colòmbia, on el
temps va molt ràpid, ja és massa tard. No és cap sorpresa, el comunicat de les FARC-EP confirma els testimonis que hem recollit.
Malauradament la Pau ja és una esperança frustrada, les víctimes
tornaran a ésser les mateixes, la història es repeteix, la crònica ja
estava escrita.
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