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Després d’una primavera 
moguda i un principi d’es-
tiu, entre el desencís (eco-
nòmic) i l’eufòria (esporti-
va) arribaran les vacances. 

També podríem dir allò de “pan i circo”, 
tan típic de la nostra Ciutat Imperial, 
em refereixo històricament parlant. És 
moment d’avaluar les nostres accions, 
les nostres maneres de fer i, sobretot, la 
nostra actitud. 

Han estat uns mesos convulsos i distrets. 
Tribunal amunt, estatut a baix, “la roja” 
amunt, reforma laboral a baix, presidèn-
cia de la UE amunt, vaga laboral a baix. 
Enmig de tot això, retallades i adequa-
cions de pressupostos (eufemisme de 
reducció) que afecten al model de l’estat 
del benestar. 

No és aquest l’espai per a fer la valoració 
del milió d’efectes de la crisi i les propos-
tes per a sortir-ne. Però sí que farem un 
repàs de com està aquesta casa, la nos-
tra. A la Fundació Casal l’Amic comencen 
a arribar les retallades i les complicaci-
ons però farem allò que hem fet sempre: 
treballar, treballar i treballar. 

Tot i que hem viscut uns anys de certa, 
només certa, tranquil·litat, no cal oblidar 
que el nostre és un sector contínuament 

en crisi. Com també ho són els països del 
sud, sempre en crisi.

A nosaltres ens toca fer més esforç, 
acompanyar a la nostra gent, motivar 
als infants, als joves i a les seves famíli-
es, innovar en les nostres propostes per 
assolir reptes, és a dir, allò que hem fet 
sempre.

Aquest curs ha estat un bon curs, potser 
el més mogut de la història de l’entitat, 
hem passat el quart de segle amb bona 
salut. Creiem que ens podem permetre 
dir allò de mantenir per reforçar. 

Hem crescut a base d’esforç, d’il·lusió, de 
treball, de rigor. Hem fet xarxa, generat 
innovació, provocat complicitats. Durant 
aquest temps no hem estirat més el 
braç que la màniga, allò que ens deia la 
Montse Castelló. I no hem pactat, no ens 
hem endeutat i això ens permet conti-
nuar marcant el nostre rumb. Ara ens 
queda seguir el mateix camí que hem 
recorregut. 

En molts aspectes ens trobarem velles 
dificultats i mantindrem reptes. Però ara 
tenim més experiència que abans.

Salut!

Col·laboren amb la Fundació Casal l’Amic:

AV Campclar, AV El Pilar i Eixample, AV Torrenova, AV 
Campclar – Zona Esportiva, AV La Floresta, AV Parc 
Riuclar – Mongons, AV Riuclar, AV Progressista de Tor-
reforta, AV La Granja, AV Sant Salvador i Sant Ramón, 
Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona, Esplai 
La Floresta, AMPA i Escola Serrallo, AMPA i Escola 
Bonavista, AMPA i Escola Ponent, AMPA CEIP Medi-
terrani, AMPA CEIP Campclar, AMPA CEIP Mare de 
Déu dels Àngels, AMPA CEIP La Floresta, AMPA CEIP 
Riuclar, AMPA CEIP Gual Villalbí, FAPAC, Associació 
Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (La Mun-
tanyeta), Casal d’Infants, H2O, Fundació En Xarxa, 
CERC@ SCCL, Entitats Catalanes d’Acció Social de 
Catalunya, Ariadna, Âge de la tortue (França), Alt’Art 
de Cluj (Romania), Caixafòrum Tarragona, Empresa 

Municipal de Transports, Parròquia de Santa Tecla de 
Campclar, Parròquia Sant Josep Obrer de Torreforta, 
Play Acció Cultural, Llar d’Infants El Ninot i La Taronja, 
CEIP Campclar, CEIP Mediterrani, CEIP Mare de Déu 
dels Àngels, Col·legi La Salle, CEIP Gual Villalbí, CEIP 
La Floresta, CEIP Pax, CEIP Riuclar, CEIP Sant Salvador, 
IES Campclar, IES Torreforta, IES Tarragona, Universi-
tat Rovira i Virgili, Obra Social Caixa Sabadell, Obra 
Social Caixa Catalunya, Ajuntament de Tarragona, 
Institut Municipal de Serveis Socials, Institut Munici-
pal d’Educació de Tarragona, Xarxa de Centres Cívics 
de Tarragona, Consell Comarcal del Tarragonès, Con-
sell Esportiu del Tarragonès, Xarxa de Participació del 
Camp de Tarragona, Generalitat de Catalunya, Casal 
Cívic de Campclar, ADIGSA, Fons Social Europeu i 
Tarragona Ràdio.
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‘Partir’, quan l’art es converteix en denúncia 

El llibre Partir és una proposta de denúncia social a tra-
vés de l’art, l’art d’escriure per part de les persones. Són 
nouvinguts que un dia van decidir partir de casa seva, 

per mil motivacions, cap a un futur millor. El llibre està escrit 
a 18 mans en dues zones molt semblants però a 1.200 km de 
distància entre elles, Le Blosne, a la ciutat francesa de Rennes, 
i els barris de Ponent de Tarragona
 Els camins, les procedències, les inquietuds són diverses, 
tant diverses com les persones escriuen. Una proposta sen-
zilla, escriure una carta. Un repte complex, relatar un escrit 
ple d’emocions dirigit a una persona estimada del teu lloc 
d’origen explicant quina és la situació que vius. Amb aques-
tes consignes una polifacètica artista, Paloma Fernández 
(actriu, escriptora,... i immigrant a Catalunya primer i a Fran-
ça després), una fotògrafa, Andrea Eidenhammer (immigrant 
austríaca), i una antropòloga, Maria Pallarès, van recórrer els 
carrers de Tarragona i els seus barris. A Le Blosne l’equip esta-
va format per Bertrand Cousseau (fotògraf) i André Sauvage 
(sociòleg) a la recerca de vivències, d’experiències, en defini-
tiva de persones amb una història per explicar. 
 Després d’un parell de visites, és va crear un espai de con-
fiança que va ser imprescindible per animar als participants a 
escriure una carta i fer-se una foto. Escrit pot semblar senzill, 
in situ, no ho és. Fer revisió de com estic, de que sento i on 

estic, és un exercici que poques vegades ho fem de forma 
intencionada i menys de forma induïda per tres persones que 
a priori són estranyes. El resultat és colpidor. Impressiona lle-
gir les cartes, digitalitzades i incorporades al llibre de puny i 
lletra, amb el torrent d’emocions que s’hi suscita en cada una 
d’elles. 
 És curiós com a centenars de quilòmetres de distància els 
textos no són tant diferents, recullen petits detalls, sensa-
cions i emocions. Al costat de cada carta hi una visió antro-
pològica del text, intentant desgranar al màxim el detall de 
cadascun dels participants, amb vocació d’entendre allò que 
hi ha entre línees amb molta cura . Les fotos ens apropen les 
mirades, llocs importants i interessants, o els espais on es 
trobaren per primer cop amb l’equip del Partir.
 La proposta arriba a la nostra ciutat de la mà de l’associ-
ació L’Âge de la Tortue (l’edat de la tortuga) i de l’associació 
Ariadna (Tarragona), a la que s’hi suma la Fundació Casal 
l’Amic, combinant lògiques diverses, formes de fer desiguals 
i motivacions diferents. Un còctel que ens enriqueix i fa 
que ens coneguem i traslladem metodologies i interessos. 
Sumant forces, amb objectiu comú, s’aconsegueix que l’art, 
les diferents visions d’un territori i les emocions construeixi 
el llibre Partir, un projecte que acaba de començar.
 

Jordi Collado
Director de la Fundació Casal l’Amic

Presentació del llibre:
PARTiR, esguards... miradas... regards
En col.laboració amb l’Associació Ariadna i amb l’associ-
ació francesa l’Âge de la tortue, s’ha desenvolupat una 
acció artístico-socio-cultural als barris de Ponent. Aquest 
projecte vol donar veu a persones amb trajectòries migra-
tòries en forma de cartes destinades a qui no tenen 
aprop. Tot aquest material ha esdevingut un llibre.

Els dies 19 i 20 de maig es va realitzar la presentació 
d’aquest llibre, a la Bibliboteca Pública de Torreforta i a la 
Casa Canals respectivament.

Comencem amb les Correspondències Ciutadanes 
Aquest any començarem les Correspondències Ciu-

tadanes. Aquesta proposta és un projecte de cooperació 
europea entre Espanya, França i Romania, amb les entitats 
Fundació Casal l’Amic i Associació Ariadna (Tarragona), 
l’Âge de la tortue de Rennes (França) i Alt’Art de Cluj 
(Romania).

Als barris de Ponent es disposa d’un pis a Parc Riuclar, 
cedit per Adigsa on es pretén realitzar residències artísti-
ques, per a que es duguin a terme accions d’art social que 
creïn xarxa ciutadana als barris, i alhora reflexionar sobre 
fets centrals de la realitat social, com la immigració (eix 

central del primer programa), la cohesió social, la família, 
l’educació, etc. Mitjançant un equip d’artistes i investiga-
dors que treballen per crear una exposició, unes maletes 
pedagògiques, un DVD, una web i un llibre, entre 2010 i 
2011.

Aquetes residencies artístiques es realitzaran als ter-
ritoris de totes les entitats participants, el que permetrà 
un moviment dels artistes pels tres territoris europeus. 
El projecte està proposat dins del programa “Europa amb 
els ciutadans” de la Comissió Europea: acció 2, mesura 3 
titulat “Una societat civil activa a Europa”.
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Quin va ser l’objectiu de la teva estada a nicaragua?
Des de la Universitat Rovira i Virgili, ofereixen la possibi-

litat als estudiants de la facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia, de fer les pràctiques de tres mesos de la carrera a 
Nicaragua. Després d’un procés de selecció, vaig ser escollida 
conjuntament amb 14 companys més per realitzar les nos-
tres pràctiques com a mestres en aquest país. L’objectiu era 
donar, rebre i compartir com el lema de la Fundació “El Sueño 
de la Campana” gràcies a la que és possible la realització 
d’aquestes pràctiques pel conveni creat entre ella i la URV.
Com era el teu dia a dia allí?

Durant la setmana anava a diferents escoles per poder 
veure i viure diferents experiències i realitats, cosa que és 
tota una oportunitat que quedant-te a Catalunya no pots 
tenir ja que t’assignen un curs amb un mateix grup d’alum-
nes pels 3 mesos.

Dilluns i dimarts pel matí, havia d’anar a la comunitat de 
Samulalí, a la que per arribar estava 45 minuts en autobús, 
millor anomenar-lo ¡bote bus! perquè era realment tota una 
atracció pujar-se en ell! i després 20 minuts caminant per un 
camí preciós fins a l’escola, on compartia al costat d’una gran 
mestra l’ensenyança amb alumnes de primer. 

A les tardes havia d’anar al centre cultural ubicat a Sant 
Ramón, allà on vivia, a compartir les classes de repàs “reforza-
miento” que es donaven a aquells alumnes que necessitaven 
una petita empenta per assolir amb èxit el seu curs escolar.

Dimecres, dijous i divendres, al matí anava a l’escola 
“Fray Bartolomé de las Casas”, l’escola de Sant Ramón, on 
compartia les classes amb profe Sònia i els alumnes de 6è 
de primària.

A les tardes, vaig dur a terme, amb una companya, un 
projecte a la biblioteca del poble amb l’objectiu de donar 
resposta a necessitats de lecto-escriptura a alumnes de 1r i 
2n de primària oferint una ensenyança diferent aplicant una 
metodologia lúdico-educativa.

Els caps de setmana aprofitaven per viatjar i conèixer els 
increïbles racons de Nicaragua.
Quines són les principals diferències que veus en l’educació 
en aquest país?

 Potser els més destacables són:
- Són molt patriòtics: la bandera, l’himne de l’alfabetització 

i l’himne Nacional, estaven presents cada dia per iniciar 
les classes, on ben formats entonaven amb orgull davant 
la bandera. Les escoles i els uniformes porten els colors de 
Nicaragua (blanc i blau).

- Dins de cada classe podies trobar molts alumnes de dife-
rents edats, ja que no tots comencen a l’edat que toca 
l’escola i quan poden fer-ho entren directament a primer, 
tinguin l’edat que tinguin. 

- L’ ensenyança és bastant bona tenint en compte la carèn-
cia de recursos que tenen. Per mi és de les coses que més 
em va impactar i que més m’ha fet aprendre. Sense quasi 
materials per fer classe, els docents ensenyen de manera 
significativa utilitzant els recursos naturals que tenen al 
seu voltant. Res d’ordinadors, llibres llibretes i llàpissos 
escassos, colors, cartolines o qualsevol altre material per 
fer treballs o murals. Molts no s’ho poden permetre… però 
s’ensenya amb llavors, pedres, observant la natura, passe-
jant pel poble, agafant fruita, compartint llibres, fent tots 
els treballs en grup, exposant els seus aprenentatges… 

Entrevista a Mireya Huguet, 
coordinadora de centre de Pla Educatiu d’Entorn de Tarragona
per Xavier Zaragoza

“Nicaragua és un paradís d’emocions,
on els petits detalls et fan sentir més feliç”
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 - Respecte a la formació dels Mestres, dir que són poc especi-
alitzats. Tothom que vol ser mestre estudia el mateix, sense 
donar cabuda a assignatures com educació física, música, 
plàstica o anglès. Això fa que aquestes assignatures quedin 
en segon pla o que quasi no es toquin durant el curs esco-
lar.

i de l’àmbit social?
Pel que fa a entitats, ONGs…. dir que Nicaragua n’està 

plena, arriben ajudes de diferents parts del món amb l’objec-
tiu de donar i intentar millorar l’estat social de les persones, 
però poques hi ha que realment arribin amb la intenció de 
crear o dur a terme algun projecte amb que faciliti als propis 
nicaragüencs a tirar endavant per si sols.
Com vas veure la societat nicaragüense?

Amb molta desigualtat social, on hi ha gent pobre i gent 
molt rica, sense trobar un punt entremig. 
Què hem d’aprendre d’ells?

La seva humilitat, la seva força, el seu compartir on tot 
el que tenen ho ofereixen: cases, menjar, somriures, amor, 
amistats, converses, mirades… i sobretot la seva tranquil·litat 
davant el món! El seu ritme és “al suave” on l’estrès i les pre-
ses no existeixen.
un dels records més inolvidables?

En tinc moltísims d’inoblidables! allà cada dia era una 
aventura diferent on la màgia t’envoltava i les sorpreses eren 
constants!

Però els primers records que em venen al pensar en 
Nicaragua són petits flaixos de petits detalls com els grans 
paisatges verds, olors, colors, els autobusos, somriures, els 
nens/es saludant-te pel carrer, els viatges, la sensació de 
llibertat, la tranquil·litat, els amics, la tendresa, l’amor, les fes-
tes, les classes, les coincidències, el menjar …. tots i cadascun 
del records són inoblidables, cada dia, cada hora, cada segon 
era especial i inoblidable. 

Algun de més amarg?
Més que amarg, recordo moments tristos. Un clar exem-

ple és en l’acomiadament amb totes les persones que van ser 
la meva família allí: el personal de l’alberg, els meus tutors 
del practicum, amics, los chigüines (nens/es), les persones 
del poble, els alumnes i les professores amb els que vaig 
començar a ser mestre,… però a la vegada també el sento 
com record bonic ja que els plors van ser per la gran relació 
que vaig establir amb cadascuna d’aquelles magnífiques 
persones.
En una frase, com descriuries la teva experiència a 
nicaragua?

Nicaragua ha sigut una experiència màgica on a part 
d’aprendre professionalment, he après molt personalment. 
Nicaragua és un paradís d’emocions, on els petits detalls són 
els més importants i els que et fan sentir més feliç.
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Bufff, aquest curs al Centre Obert hem fet moltes 
coses!!!!!, de fet hem canviat una mica respecte als 
altres anys... reforçant l’essència del Casal i del Centre 

Obert.Per començar hem tingut tres grups, el d’infantil, el 
grup de petits i el grup de mitjans. Cadascun d’ells en el dia a 
dia del Centre Obert, ha funcionant d’una manera molt autò-
noma. Què vol dir això?, doncs que cada grup es preparava el 
seu berenar, s’organitzava la seva estona de deures i es gesti-
onava l’espai de l’activitat que hi havia plantejada. 

BEREnAR: Segurament us pregunteu que és això del bere-
nar...doncs molt senzill, només arribar al Centre Obert, cada 
grup ha fet una miqueta de berenar, on a banda de treballar 
tot un seguit d’hàbits i de responsabilitats, també ha estat 
un espai de relació entre totes aquelles persones que formà-
vem part de grup.

sORTidEs: Durant aquest any un cop al mes cada grup 
hem fet diferents sortides com anar a veure exposicions 
a la ciutat, anar a passar una bona estona al parc infantil 
de Nadal, fer una mica d’esport, tot anant a nedar, anar a 
la fira del circ de Reus... i unes quantes sortides més!!!!!, la 
veritat, és que aquest curs, el Centre Obert no ha estat gaire 
quiet i ha tombat molt pel barri. Ha anat al Casal Cívic a fer 
psicomotricitat i al Punt Òmnia, ha anat al gimnàs de l’IES 
de Campclar per fer esport i quan ja va començar a fer bon 
temps, va començar a fer una ruta pels diferents parcs del 
barri.

FEsTEs: No us penseu però, que com a grup gran de Cen-
tre Obert no hem fet res plegat!!!, Hem celebrat aniversaris, 
hem fet festes de final de trimestre, hem fet gimcanes i fins i 
tot, hem fet una desfilada per mostrar allò que havíem après 
a la sala de psicomotricitat.

TROBAdEs AmB FAmÍliEs: Una activitat que nova d’aquest 
curs, ha estat fer sortides de Centre Obert, amb les famílies 
dels nens i nenes, i tot sigui dit, que han estat un èxit de parti-
cipació i d’ambient!!!!!!. La primera va ser al mes de desembre 
(un dissabte que feia molt de fred), que vam anar a compartir 
un esmorzar i una estona de jocs i la segona sortida va ser anar 
a fer una graellada de carn al Sector nord de la Canonja. Val a 
dir, que tant per als nens i nenes, com per als pares i mares i 
com per els educadors de Centre Obert, que ha estat tota una 
experiència molt agradable, ja que ha ens ha servit, per esta-
blir uns vincles i unes relacions més obertes i disteses. 

GRuP dE mAnTEnimEnT: No hem d’oblidar, que també 
hem tingut un grupet, que d’una manera molt carinyosa, des 
de Centre Obert, el vam anomenar grup de manteniment, ja 
que una de les seves tasques ha estat fer petits arranjaments 
de les sales de Centre Obert, sens oblidar però que també 
ells han tingut la seva sala i que la seva activitat estrella ha 
estat arreglar el billar, fent una gran inauguració amb amics 
i famílies tot disfrutant d’un petit pica-pica entre partideta i 
partideta de billar.

En fi... esperem que tot això el curs vinent pugui continu-
ar, alhora que puguem anar incorporant noves activitats.

Centre Obert 
Actiu i en comunitat

El COnTE: A l’illA i A mOnTBlAnC

Hi havia una vegada, un grup de nens i nenes del Centre Obert 
de la Fundació Casal L’Amic, que van anar a passar un cap de 
setmana a terres de la contrada de Montblanc. Un cop arribats 

a la casa on havien de conviure durant dos dies, van rebre la visita de 
les reines d’Isabela i d’Estafania II, que els van demanar si les podien 
ajudar a trencar el malefici que els senyors Templaris els hi havien envi-
at. El grup d’infants, de seguida es va posar a treballar per tal de poder 
trencar el malefici!. I Com ho van fer?, doncs van començar fent fent un 
jocs de nit a les pistes del poble de l’Illa on antigament s’hi van fer unes 
creuades...,

Durant tot el cap de setmana, van anar superant les diferents proves, 
van fer un sopar de gala, van visitar Montblanc i finalment, es van rebre 
un títol honorífic de Cavallers reals d’Isabela I i Estefania II.

I vet aquí un gos i un gat aquest conte s’ha acabat! 
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Brayan en bikini! 
El Brayan es va haver d’acomiadar de tots els nens i 

nenes del menjador del l’Escola Mediterrani al desembre 
de 2009. 

 A la Fundació Casal l’Amic valorem molt positivament 
la tasca realitzada des de setembre de 2006 quan es va 
començar a desenvolupar el projecte Menja sa, menja 
bé!. Llavors es va respondre a una proposta de l’equip 
directiu d’aquell moment i ara, també ho fem. Després de 
molt proposar i negociar s’ha donat prioritat a la gestió 
d’aquest espai, prioritzant l’apartat econòmic, sense esgo-
tar totes les possibilitats per prioritzar el pedagògic. 

Aquest projecte proposava treballar educativament 
en l’hora de dinar dels nens i nenes d’aquesta escola. A 
més de l’atenció directa, cada dia durant una hora i mitja, 
aquest projecte recollia la necessària coordinació amb 
l’escola, amb les famílies i amb tots els agents educatius 
del centre. Donant importància a la continuïtat de l’equip 
d’aquest projecte i afavorint així, que s’establissin vincles 
positius entre els nens i nenes amb els seus referents 
educatius en aquest moment, i podent treballar un cor-
recte acompanyament en el desenvolupament dels hàbits 
alimentaris dels nens i nenes . Així també es facilitava la 
intervenció educativa amb una continuïtat de les pautes 
facilitades als nens i nenes que no s’aconsegueix amb la 
mobilitat de les persones d’un equip. 

Aquest projecte proposava desenvolupar una tasca 
educativa integral on es compartien criteris, intervencions 
i maneres de fer en la totalitat de l’acció de l’escola. Fet 
molt positiu per als nens i nenes que podien identificar 

uns comportaments útils a la totalitat del seu dia a dia 
educatiu.

Tot i que molt contents per haver pogut gaudir d’aquest 
plantejament durant tres cursos sencers i part del darrer, 
no deixem de sentir-nos tristos per no poder continuar 
amb el Menja sa, menja bé! que era un projecte motivador 
i en el que creiem professionalment.

Sí creiem professionalment, perquè al menjador també 
s’educa. En hàbits alimentaris, en comportaments, en 
habilitats socials, en formes de resoldre conflictes, en acti-
tuds i aptituds de les que es necessiten a diari a la nostra 
vida..., i és un espai on, a part de satisfer una necessitat 
bàsica des de la perspectiva assistencial, es pot introduir 
tot un plantejament educatiu que ofereixi alternatives 
reals als nens i nenes i les seves famílies.

Fins aviat Brayan!

moments reunits! 
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Treballem plegats. Vam fer un debat 
sobre el model de Participació que volem a la Fundació Casal l’Amic, un 
dilluns al programa Al Carrer, que hem emès enguany l’entitat conjunta-
ment amb Tarragona Ràdio i l’Assamblea General de la Fundació.
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Fundació la Via
L’esforç de molts!

Salutacions cordials a tots els mem-
bres de la Fundació Casal l’Amic.

Les nostres trobades han arribat 
a bon port. El respecte i la calidesa han 
estat present. La nostra “Entitat”, es fusio-
na amb la vostra i s’extingeix.

Ja ens està bé. Carpe Diem.
Fa un any aproximadament varem 

començar la recerca de les fundacions 
que complien els requisits determinats 
pel nostre Patronat . Després d’ estudiar, 
valorar i discutir cadascuna d’elles, varem 
decidir que éreu El Casal l’Amic, els més 
propers al nostre ideari fundacional.

Avui sóc a Cervià al “Tossal La Via” anomenat així a l’ última 
reunió. Un acte simbòlic d’ homenatge a la llarga vida d’una Fun-
dació que no per petita, deixa de tenir una història que voldria 
explicar-vos breument.

Varem néixer l’any 1985 als Hostalets de Pierola (L’Anoia), 
Montserrat al fons, amb una gran masia del 1843, l’espai i l’en-
torn sencer ens permetia portar a terme el nostre objectiu:

La creació d’una “Comunitat de Vida” on la qualitat superés 
la quantitat i l’intercanvi amb la natura, ens ajudés en el nostre 
camí de creixement personal. En fer-lo, podríem obrir les portes 
aquells, que per diferents estats de vida els hi calgués aixopluc, 
descans i/o retrobar-se novament amb la seva pròpia dignitat.

Aquesta experiència durà 12 anys.
Famílies, joves, solters, parelles, vídues, mares, separats, no 

importa, l’única condició era compartir el dia a dia i recuperar-se 
amb el què això pressuposava.

Concebem que tots hem de tenir el nostre propi habitacle. 
Amb comú tots els serveis, el treball i el fer de cadascú. 

Som gent compromesa, no aïllada del poble ni del món. 
Defensem un model ètic de respecte, igualtat, tolerància, solida-
ritat, generositat i llibertat.

 Els anys 80 i 90 van ser un moment social on alternatives de 
vida apareixen arreu. Nosaltres no crèiem en la propietat privada 
i tot el què teníem passava al fons comú.

Comprem la “Seu de la Fundació”, durant aquest període. 
Ens vam especialitzar en la reproducció d’ icones gregues, russes, 
bizantines i de retaules romànics. I amb l’elaboració de produc-
tes de cosmètica natural.

Mai varem obtenir beneficis, però finalment comprem la 
masia.

Treballàvem per la nostra sostenibilitat fent cursos, estades, 
tallers, traduccions, teràpies, il·lustracions de contes, venda dels 
productes de l’hort i tot el què ens arribava. 

No rebem mai ajuts. I són moltes les persones ateses.
El nostre modest patrimoni és l’esforç de MOLTES MANS!
Durant els darrers anys la Fundació passa a ser “Escola de 

Teràpies Alternatives”. És al maig de 2006 que traslladem la Seu 
Fundacional a Les Garrigues. L’antiga masia necessita moltes 
reparacions i no disposem de capital suficient.

És el Patronat que em precedeix que veu amb bons ulls 
aquesta casa a Cervià, té un espai preparat per atendre a la gent 
que arriba i una caseta pels que treballen i viuen permanent-
ment. 

Però, la vida ens sorprèn amb una jugada inesperada, la mort 
del seu President entre el trasllat de una Seu a l’altra. Malaurada-
ment i amb el dol què això representa tot el seu equip dimiteix. 
Començar a un altre indret des de zero, els hi és molt feixuc 
sense l’Emili que era l’ànima del nou projecte.

Part del Patronat decidim continuar endavant i es crea un 
nou equip. Objectiu una “Casa d’Acollida per a víctimes de gène-
re”.

Presentem projecte a l’Administració, local, comarcal i auto-
nòmica. Tots ho veuen amb bons ulls. I ens donen esperances 
de què amb el temps arribaran els ajuts i els convenis. Passen 
tres anys, atenem persones, però les promeses queden en res. 
Aquesta vegada sí necessitem recursos si volem portar a terme 
aquest projecte. 

Quan finalment sens notifica des de “les altes esferes” que la 
crisi ha fet tancar els pressupostos a nous “espais d’atenció soci-
al” ens quedem sense paraules, perplexos. No entenem que amb 
la necessitat que hi ha, siguem els que volem treballar per a gent 
exclosa els que quedem exclosos dels pressupostos.

Ens plantegem, després de haver contactat, entrevistat, expli-
cat, defensat, pressupostat... amb les persones responsables de 
les diferents àrees socials de les quals no varem obtenir resultats 
positius, que no volem ni podem gastar més energies.

L’atenció dels que han arribat fins aquí, més l’adequació del 
immoble han estat considerables en la nostra progressiva des-
capitalització.
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Davant aquest fet passem a valorar altres opcions. Trobar 
fundacions que per la seva dinàmica ja portin un bon bagatge 
de funcionament econòmic, però necessitin d’un patrimoni, per 
a seguir treballant amb els seus objectius fundacionals.

I comencem a gestionar el nostre comiat. No és gens senzill 
amics. 

Pensar que d’altres continuaran la tasca, ens motiva amb 
força i generositat malgrat la nostra frustració.

Descartem la fusió pel nostre propi esgotament. Contem-
plem la cessió del patrimoni, del capital i l’immoble a la vostra 
Fundació.

Ens extingim agraïts de tot el saber après.
De tant com hem treballat i compartit.

També donant les gràcies a tots els que ho han fet desinte-
ressadament. Amb un gran homenatge aquells que silenciosa-
ment han marxat. Als que amb la seva crítica ens han ajudat a 
ser millors persones.

Al meu Patronat, pel suport i la confiança amb el darrer tra-
jecte fins arribar aquest moment.

Obrir possibilitats al caminar d’altres és un acte de reconei-
xement i valentia.
QUE EL COMPROMÍS AMB LES PERSONES, LA COMUNITAT I EL 
MÓN, SEGUEIXIN SENT LA NOSTRA CAUSA.

Mª Josepa Castelló estellés

Presidenta de la Fundació “LA VIA” -Juny 2010

Portem 25 anys, compartint il·lusions, tots ells igual d’im-
portants, però hi ha anys d’aquells que mai s’obliden, que 
formen part de la història. I ja en tenim una bona colla: 

des la creació de l’entitat (1983), les primeres colònies (1984), la 
creació del Centre Obert (1989), la transformació en Fundació 
(1997) l’inici de APC (2003), la UEC (2005), i un llarg etcètera.

Apunteu un any més per la història: 2010, no se’ns oblidarà. 
Aquest any, la Fundació La Via i la Fundació Casal l’Amic, ens 
fusionem, de fet, tècnicament, fem una fusió per absorció, tot 
i que, la veritat, com ens comenta Pepa Castelló (presidenta de 
La Via), és que ens cedeixen tot el seu patrimoni, capital i l’edifi-
ci i la casa de Cervià de Les Garrigues. La història de la Via, l’aca-
beu de conèixer, la de la FCA, ja fa temps que la viviu. A manca 
d’investigadors i d’historiadors, que ens ho facin, ens hem escrit 
la nostra pròpia història, i estem en l’etapa que nosaltres ano-
menem “Oportunitats”, etapa que comença l’any 2007 ..... 

I és en aquest precís moment, que ens apareix aquesta mag-
nífica Oportunitat. Fa més d’un any, quan ens van trucar des de 
la Via, per dir-nos que estudiaven la possibilitat de cedir-nos tot 
el seu patrimoni i que tenien a Cervià de Les Garrigues una case-
ta i una mena d’hotel, pensàvem que es tractava d’una broma.. 

Evidentment, no era una broma, i quan vam descobrir sor-
presos i corpresos alhora “El Tossal” de Cervià, al·lucinàvem Quin 
recurs!!! Quines possibilitats!!! I de seguida, sense dir, què, ni 
per a què, pensàvem en, reptes, recursos, en quantes coses, o 
equipaments diferents es podrien fer allí!!!.  I com que no ens ho 
acabàvem de creure, anàvem pujant, uns i unes i altres. Era una 
realitat. Vam descobrir, en aquests viatges, com de semblants 
eren els nostres idearis fundacionals, els nostres valors, les nos-
tres conviccions.

Hem estat un any, estudiant com ficar-nos d’acord, com 
aprofitar la saviesa de la Via i de la Pepa que ara treballa amb 
nosaltres, de totes i tots els nostres nous amics i amigues, i al 
final, com no podia ser d’una altra manera, ens hem entès, i ens 
fusionem o digueu-li com vulgueu, amb la Fundació “La Via, 
volem que la seva energia, el seu esforç, la seva il·lusió, els seus 

valors perdurin, continuant d’alguna manera, amb la seva tasca.
No ens hem fusionat, per disposar de patrimoni, que bona 

falta ens fa i que ens ha d’ajudar a solucionar els eterns proble-
mes de liquiditat i de disposar d’un cert “currículum” per presen-
tar a les entitats financeres. No, ho hem fet perquè, ens volava 
l’imaginació, perquè ja estem pensant que podem fer a Cervià 
de Les Garrigues, amb aquest magnífic i ple de possibilitats, nou 
patrimoni.

Ara, el nostre gran repte i la nostra gran oportunitat alhora, 
és pensar, treballar, rumiar ... per aconseguir que el “El Tossal La 
Via” pugui ser utilitzat per a fer nous projectes socio-educatius, 
per a persones que pateixin exclusió social, per aprofitar aques-
ta oportunitat que La Via, ens regala a tota la societat, especial-
ment als més desfavorits. 

Ja que esteu, apunteu també l’any 2011, any en que un nou 
equipament anomenat  “Tossal La Via”, a Cervià de les Garrigues, 
serà tota una realitat, per fer-ho confiem en les vostres idees, 
aportacions, inquietuds i saber ser i fer. Gràcies amics i amigues 
de la Via per aquest regal immens.

Jordi Navarro lliberato

President Fundació Casal l’Amic
-Juliol 2010

Fundació Casal l’Amic
Ens unim  a una nova VIA
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Què vol dir educar en medi obert o al 
carrer?
“El treball de carrer, es basa en el cri-
teri de la proximitat, de la presència, 
participant en la vida de la comunitat i 
vinculada al territori. Provocant, a partir 
d’estratègies socioeducatives, la trans-
formació de models de socialització, 
incidint en l’aspecte urbanístic i el teixit 
comunitari”. 

El treball de carrer parteix d’una 
metodologia concreta i intencionada 
que troba els seus orígens en la inter-
venció socioeducativa i en el desenvo-
lupament comunitari. Contempla uns 
objectius, unes accions, intervencions 
i estratègies dissenyades per a acon-
seguir els objectius marcats. D’igual 
manera marca uns moments avaluatius 
i de sistematització de la informació. 
Aquesta metodologia s’ha d’entendre, 
des del principi, com una intervenció a 
llarg termini.

Amb aquesta metodologia, un 
equip d’educadors de carrer pot inter-
venir amb la gent que troba al territori 
on es desenvolupa el projecte, adap-
tant les seves estratègies professionals 
a la realitat que es troba. També ha 
de mantenir una relació fluïda i sòlida 
amb les entitats i els tècnics dels dife-
rents serveis amb qui sigui necessari 
treballar. És així com es podrà aconse-
guir establir punts de connexió entre 
aquest dos funcionaments que tantes 
vegades esdevenen en paral·lel. 
Quins són els punts forts de l’educació 
de carrer?
- Tenir presència educativa als espais 

significatius de les persones amb les 
que es treballa, de forma sostingu-
da, constant i continuada.

- Complementar la intervenció rea-
litzada per l’administració, i des 
d’aquest punt, evidenciar on no arri-
ba aquesta mateixa administració.

- Plantejar i introduir, als membres 
de la comunitat a la que es treballa, 
estratègies i formes de relacionar-se 
(tant dins de la seva comunitat, com 
a altres espais socials) i/o aspectes 
relacionats amb la convivència, i que 
aquesta manera de fer esdevingui 
en possibilitats reals de transforma-
ció social.

A Peu de Carrer 
El carrer com espai educatiu

Breus 
mou-te: Agafa i torna!! sant Jordi amb la Biblioteca Pública 
de Torreforta (Abril’10)
Gran biblioteca, amb més material de l’habitual, i la realit-
zació d’un taller al mateix espai. Aquest taller s’iniciava al 
carrer i s’acabava a la Biblioteca on reforçaven el seu lema 
(Mou-te: agafa i torna!). Aquesta activitat va estar recollida 
a la programació d’activitats de la setmana de Sant Jordi 
que es realitzava al Centre Cívic Municipal de Torreforta.

Col.laboració amb el sant Jordi esportiu de l’AV Campclar 
Zona Esportiva
Proposta realitzada per l’AV Campclar Zona Esportiva. Apro-
fitant la celebració de Sant Jordi van programar una jor-
nada esportiva el dissabte dia 24 d’abril. Es va realitzar un 
torneig de futbol, es va portar un futbolí humà i es va donar 
berenar a tots els participants. L’equip de Fem Barri A Peu de 
Carrer va col·laborar en l’activitat.

mira’m a Ponent
El dia 28 d’abril es va celebrar per 5è any consecutiu el 
Mira’m a Ponent. Aquesta activitat es coorganitzà dins de 
la programació del festival de cinema REC. Aquesta activitat 
planteja la projecció d’una pel·lícula, aquest any Gordos, i 
el posterior debat amb presència d’algú vinculat a la peli i 
algun especialista del tema que tracta. Aquest any van venir 

el Luís Romero, agent de salut d’H2O i la Leticia Herrero, 
actriu que participa a la peli. Els nois i noies convocats a 
l’acte, venien de diferents espais (projectes i/o activitats) que 
intervenen en l’àmbit de la educació no formal.

Primavera Jove
Proposta de coorganització d’activitats realitzada per part 
de Centre obert, A Peu de Carrer i Fem Barri A Peu de Carrer 
a Joventut de l’Ajuntament de Tarragona. Les activitats que 
s’han realitzat, han estat: Taller de bicimecànica, Parkour i 
una Tarda Multiesportiva.

Taller de maraques (maig-juny’10)
Nova proposta de dinamització als carrers, parcs i places 
dels barris de Ponent. Proposem la realització d’aquest 
taller amb material reutilitzat, durant un mes, dos cops a la 
setmana cadascun dels equips.



 11l’Amic  ·  juliol 2010

Unitat d’Escolarització Compartida de Ponent
Entrevista a dos alumnes

L’Àlex i l’Eloy són dos alumnes de la 
UEC Ponent. Àlex porta tres cur-
sos amb nosaltres i l’Eloy, dos. Ens 

plau mostrar-vos l’entrevista que els hem 
fet que demostra que és possible educar 
d’una altra manera per assolir el mateix 
objectiu: acreditar l’ESO.
g imagina’t que viatges al passat quan 
et van proposar venir a la uEC Ponent. 
sabies aleshores el què era? Quina idea 
en tenies? Explica-ho...
Àlex: Sí. Jo volia venir aquí perquè el 
meu germà ja hi havia estat. S’està 
millor aquí que a l’Insti, em deia ell. No 
sé... jo sempre havia pensat que vindria 
aquí. No ho sé explicar. El meu germà 
em deia que els profes eren diferents, 
més enrotllats.
Eloy: No. Jo sabia que era una espècie de 
col·legi així “normalillo” amb gent que 
no s’aplica i que aquí m’ajudarien més 
que en cap altre lloc.
g En aquell moment, hauries apostat a 
que més de dos anys després et podries 
treure l’EsO? Et pensaves que t’estaven 
vacil·lant?
Àlex: No. En aquell moment no ho pen-
sava. No creia que em vacil·laven per-
què al meu germà ja li havien dit i es va 
treure la ESO a la UEC.
Eloy: No, no ho sé... pensava que tin-
dria més possibilitats per treure l’ESO 
perquè m’ajudarien més. No pensava 
que em vacil·laven ja que sinó no m’ho 
haguessin dit.
g Quants anys tens? 
Àlex: 17 anys
Eloy: al setembre vaig fer 16 anys.
g Per tant, no és obligatori que seguei-
xis estudiant. Per què ho fas? d’on treus 
la motivació?
Àlex: Perquè em vull treure l’ESO quan 
acabi el curs. Mira: perquè veig que 
col·legues meus que tenen 18 i 19 anys 
necessiten l’ESO per tenir feina i ara 

s’han d’apuntar “por huevos” per treu-
re-se-la.
Eloy: Quan tenia 16 anys estava fent 
2on i em van dir que en un any faria 3er 
i 4rt i em van animar a seguir. Jo Vinc 
perquè em vull treure la ESO.
g i els companys de uEC... què tal?
Àlex: Bé. Tot i que hi ha algun alumne 
que altre que es comporta com un 
“niñato” i molesta amb les seves criatu-
rades als que volem treballar.
Eloy: Bé. Segons el dia, va millor o pitjor, 
però la mitjana de tot l’any és bona.
g Àlex, precisament, tu has pogut seguir 
un curs de formació ocupacional per les 
tardes on havies de treballar moltes 
hores amb les mans, oi? Explica-ho...
Àlex: Gràcies a la meva tutora de la 
UEC vaig fer un curs de soldadura de 
canonades d’alta pressió. Era a la Pobla 
de Mafumet. Jo no sabia ni un “pijo” de 
res, i en dos mesos i poc quasi vaig ser el 
millor d’entre 30 alumnes i això que n’hi 
havien que tenien més de 20 anys. Fins 
n’hi havien amb 30 anys que ja sabien 
soldar. Jo era el més petit de tots. Amb 
els profes d’allí em portava molt bé.

Estava 5 hores cada dia de dilluns a 
divendres de les 3 de la tarda a les 8 de 
la nit i arribava a casa rebentat perquè 
pel matí fins a la una del migdia venia 
a la UEC. I això durant més de dos 
mesos...però ho tornaria a fer. No tinc 
cap problema.
g i tu Eloy, també vas fer un curs ocu-
pacional per les tardes i al matí venies 
a la uEC, oi?
Eloy: El curs que vaig fer va ser de “Diag-
nòstic, resolució d’avaries i manteni-
ment de microordinadors”. Consistia en 
desmuntar els ordinadors, formatejar 
els disc dur, etc. Ens explicaven moltes 
coses relacionades amb la informàtica...
encara que hi havia coses que no ente-
nia. Si teníem ordinadors a casa que no 
funcionaven, els portàvem a classe i els 
arreglàvem entre tots.
g i quan marxis de la uEC a finals de 
juny, què faràs?
Àlex: A veure si m’agafen a un curs de 
soldadura a finals de juny quan faci les 
proves d’accés al CIFO. Estaré més de 
700 hores al llarg de 6 mesos aprenent 
molt sobre l’ofici de soldador.

Eloy: Tinc previst anar a la Laboral a fer 
un cicle formatiu de grau mig de per-
ruqueria durant dos anys. M’agradaria 
muntar la meva perruqueria i que estès 
al lloc on visqui per tenir-la més a prop.

En realitat, també m’agradaria fer 
alguna cosa relacionat amb la infor-
màtica.
g no sempre venir a la uEC han estar 
flors i violes. Vull dir que: t’has plante-
jat alguna vegada no seguir, no acabar 
i abandonar?
Àlex: Sí, però molt poques vegades...
alguna vegada que m’angoixava.
Eloy: No.
g Per acabar, imagina’t que has de 
recomanar a un amic que vingui a la 
uEC, després que des de l’insti li hagin 
proposat. Com li explicaries per que es 
decidís?
Àlex: Li diria: “loco” ves allí que s’es-
tà millor que no pas a l’Insti. No et 
“matxaquen” tant. I et deixen sortir 
al carrer a l’hora del pati si tot va bé, i 
pots fer una cigarreta... [riu]... Mira: et 
pots treure l’ESO allí, estudiant, és clar... 
Fan les coses de manera diferent, més 
manipulatives. 
Eloy: Els hi diria que a la UEC estan 
més a sobre teu, no és el mateix que a 
l’insti. Aquí t’ajuden més si no saps fer 
alguna cosa. Fas més pràctiques i tallers 
en comptes de tants deures, exàmens 
i treballs, encara que si vols venir aquí 
també t’ho has de “currar” molt.

moltes gràcies 
i que tingueu molta sort! 
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Estem a punt d’acollir l’estiu però abans ens cal fer una 
mica de balanç de forma refrescant d’aquest curs que 
finalitza.

Totes les actuacions realitzades a través del Pla Educatiu 
d’Entorn de Tarragona són moltes, tantes que ens caldria 
buscar una fórmula àgil per explicar-les i que més àgil que 
un salmó i el seu cicle de vida.

Al punt més alt del riu neix el Salmó en mig d’un entorn 
de protecció igual que el projecte PEE que sorgeix de l’Ad-
ministració per donar resposta a la necessitat d’un entorn 
desafavorit.

El PEE comença el seu viatge riu avall on es va alimentant 
d’idees, recursos, xarxes , famílies , persones, per arribar al 
mar on començarà a madurar i convertir-se en un projecte de 
gran magnitud on es duen a terme actuacions:
•  Complementaries a l’horari lectiu: per reforçar contin-

guts i donar noves eines i propostes: tallers de suport a 
les aules obertes, horts escolars, teatre, jornades formati-
ves per a docents, Banc de recursos pedagògic , etc.

•  Fora de l’horari lectiu: per oferir igualtat de condicions 
en l’accés a experiències, aprenentatges i recursos per al 
creixement dels infants i joves: activitats esportives, artís-
tiques (teatre, manualitats, dinàmiques), tallers d’estudi 
assistit, ajuts per accedir al cost d’activitats i excursions, 
etc.
Un cop al mar el procés evolutiu del projecte creix a causa 

del gran esforç per tal de realitzar activitats com tallers per a 
les famílies d’aquests infants i afavorir la relació entre elles i 
amb l’escola de referència; com per exemple, tallers de teatre 
i risoteràpia, d’iniciació a l’anglès, de català, d’acollida a nou-
vinguts/des, suport a les AMPA per organitzar les activitats 
extraescolars del centre i moltíssims cafès-tertúlia per a 
generar espais de trobada i intercanvi d’experiències, perquè 
les accions no només van dirigides als infants i joves sinó que 
es vol aconseguir una visió d’integralitat.

Per aquest motiu des del Pla s’organitzen diferents Comis-
sions de zona amb la xarxa per tal de valorar les actuacions, 
detectar les necessitats i definir conjuntament les propostes 
i línies a seguir ja que tot i tenir un gran equip educatiu amb 
ganes, coneixements i il·lusió des de la Fundació tot aquest 
ventall d’actuacions no es podria dur a terme ja que la vida 
del projecte no seria la mateixa sense un bon aterratge al ter-
ritori, sense un compromís real amb els barris i la seva gent i 
sense la implicació i la dedicació de tota la xarxa.

Però, la gran oportunitat està en tota la col·laboració 
d’entitats i serveis en la implementació de les activitats a qui, 
des de l’equip del Pla de la Fundació agraïm la seva dedicació, 
com és el cas de la resta de projectes de la Fundació, de l’Es-
plai La Floresta, de les AMPA de les escoles, de la Fundació en 
Xarxa, de l’acadèmia de dansa Alhambra i de l’acadèmia de 
formació M&C Idiomas y Formación.

És en aquest punt on comença el retorn, l’ascens del pro-
jecte riu amunt en busca d’una culminació per tal de tancar 
el cicle i valorar el creixement de nous projectes . 

I és que el valor afegit de qualsevol projecte és una imple-
mentació compartida i amb co-responsabilitat per part de 
tots els agents del territori.

Pla Educatiu d’Entorn de Tarragona 
Un curs ben mogut!
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Fa uns mesos encetàvem un article presentant un nou 
programa que tot just anava agafant forma. Un programa 
d’acompanyament a la comunitat educativa per assolir 

l’èxit escolar.
L’èxit escolar dels nens, nenes i joves no es pot millorar inci-

dint tan sols en l’àmbit acadèmic. Som molt conscients que cal 
fer incidència amb les famílies i xarxa comunitària en general. 
Com bé diu una dita africana “Per educar a un nen fa falta tota 
la tribu”.

Aquest primer curs escolar s’ha treballat de manera inten-
siva a l’Institut Campclar, fent un suport acadèmic a un grup 
concret d’alumnat i al seu professorat. Entrelligant estratègies 
de l’educació formal amb la no formal i donant un resultat més 
que esperançador per seguir treballant en aquesta línia per tal 
que alumnes que no es troben en situació d’igualtat d’oportu-
nitats puguin millorar el seu nivell acadèmic i apropar-se a un 
nivell d’estudis cada cop més proper a la mitja. Reduint, així, el 
risc d’exclusió social.

Tot l’entramat d’actuacions focalitzades en la promoció i 
sensibilització cap a la importància de l’escolarització per evitar 
exclusió social s’ha fet des de una visió comunitària, aprofitant 
recursos existents i amb coordinació amb serveis i entitats que 
ja treballen a la zona.

El resultat d’aquesta coordinació ha estat l’èxit en les acti-
vitats dinamitzades: cafè tertúlia, taula rodona amb persones 
d’ètnia gitana que treballen en diversos projectes per tal de 
promocionar la comunitat gitana, grup de teatre al institut com 
activitat extraescolar, participació d’alumnes de l’institut a acti-
vitats del barri, ...

Aquesta possibilitat que ens ha donat el Programa per treba-
llar amb un peu dins el centre i l’altre al barri també ens ha per-
mès treballar un tema com l’absentisme escolar de manera molt 
propera a les famílies, donant-nos la possibilitat de realitzar 
una tasca educativa amb les famílies i treballar el compromís 
des d’una vessant molt més enriquidora que la sanció, donant 
resultats molt positius. 

La feina no s’acaba aquí. Un procés educatiu és això, un pro-
cés i per poder-hi palpar canvis al dia a dia de les persones amb 
les que treballem cal seguir amb els esforços, vincular i fer xarxa, 
crear noves dinàmiques de relació més autònomes, fer conscient 
de la responsabilitat individual per aquest canvi col·lectiu i per 
tot això seguim treballant.

Programa ACCÉS, acaba el curs escolar 
Assolim l’èxit escolar

i a l’estiu Casal ACCÉs Campclar i Casal ACCÉs Torreforta.
Amb la mateixa finalitat que persegueix el Programa ACCÉS 
s’ha organitzat un Casal d’Estiu als dos centres de secundà-
ria de Ponent (Institut Campclar i Institut Torreforta).

Una trentena de nens i nenes de 6é de primària i 1r 
d’ESO de la zona Ponent derivats pels seus professors i 
professores estan participant d’un Casal d’Estiu enfocat a 
treballar el pas de la primària a la secundària. 

De les activitats programades tenen un pes important 
el reforç escolar i el coneixement de l’entorn i de les perso-
nes que el formen (institut, personal del centre i barri). Tot 
això sense oblidar que és estiu i que el lleure és també una 
eina per educar i fer relacions.
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El Consell Municipal d´Infants de 
Tarragona ha tancat ja les seves 
portes per aquest curs 2009/2010. 

El darrer dimecres 28 d’abril tingué lloc 
a la sala de plens de l’Ajuntament de 
Tarragona la sessió plenària que mar-
cava el punt i final d’aquesta segona 
edició del CMIT. Durant aquesta darre-
ra sessió els infants Petits i Petites Con-
sellers/es representants del Consell, i 
per tant de tots els infants de Tarrago-
na, es reuniren per tal d’informar a la 
resta de membres del CMIT de la tasca 
que havien desenvolupat darrerament 
a les sessions ordinàries realitzades 
a l´Institut Municipal d´Educació de 
Tarragona (IMET), on es reuneixen un 
dimecres al mes per tal de treballar per 
millorar la nostra ciutat.

La feina elaborada pels infants des 
del mes de gener ha consistit en pro-
posar i recollir les possibles temàti-
ques a treballar de cara al curs vinent 
2010/2011. Per això han recopilat idees 
a totes les escoles participants, i amb 
aquestes idees han anat treballant i 
debaten amb la resta de Petits i Peti-
tes Consellers/es, agrupant-les totes 
entorn a quatre temàtiques principals: 
1-Activitats a la ciutat, 2-Neteja, 3-Se-
guretat Ciutadana, i 4-Trànsit.

D´entre aquestes quatre inicials es 
va retriar per concretar una mica més, 
i finalment escolliren 1-Activitats a la 
ciutat, 2-Seguretat Ciutadana i 3-Nete-
ja, deixant fora la temàtica de Trànsit. 
Cadascuna de les escoles participants 
va votar per tal d’escollir quina temàti-
ca volien que fos la prioritària pel curs 
vinent, exposant al plenari els resultats 
obtinguts, resultant escollida com a 
proposta prioritària Activitats a la ciu-
tat, quedant les altres dues temàtiques 
com a secundaries, envers les quals es 
durà un seguiment durant tot el proper 
curs.

Aquesta nova temàtica prioritària 
conté, entre altres moltes propostes 
molt innovadores, la creació de punts 

OMNIA i Wi-Fi per tota Tarragona, fer 
de les escoles un lloc obert on poder 
jugar els caps de setmana i a les vacan-
ces, construir cinemes a la ciutat, fer 
parets especials per poder-hi fer graf-
fitis, crear més biblioteques a la ciutat, 
dinamitzar les places i la resta d’espais 
públics de la nostra ciutat, etc.

Així doncs els infants del CMIT tre-
ballaran durant el proper curs per fer 
de Tarragona una ciutat viva, dinàmi-
ca, divertida i entretinguda per a tots 
els ciutadans, tant petits com grans, 
per tal que se li pugui traure el major 
rendiment i profit, i puguem gaudir 
tots així d´unes ofertes d´oci i de lleure 
molt més atractives i variades, mirant 
doncs, un cop més, de crear un futur 
millor per tots els tarragonins i tarra-
gonines.

El Consell Municipal d’Infants de Tarragona (CMIT)
Repeteix a la ciutat

Al Casal l´Amic hem engegat darrerament, durant 
aquesta primavera del 2010, un nou projecte en matè-
ria de participació anomenat “Delegats i delegades en 

3D”, que ha estat impulsat des de la Secretaria de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya. Tot i que s´està fent a tot l´estat 
català, som nosaltres, el Casal l´Amic, els encarregats de 
dur-ho terme aquí a Tarragona. Aquest programa va adreçat 
a tots aquells instituts de la província de Tarragona al com-
plert que vulguin treballar en matèria participativa, tant a les 
aules, al centre, com al seu propi entorn. Persegueix introduir 
als interessats en treballar de forma participativa, contant 
per aquest objectiu amb el treball conjunt de tres agents 
diferents: els delegats i delegades, els tutors i tutores i una 
assessora pertanyent al Casal. 

En aquesta primera edició del programa estem treballant 
amb tres instituts: El dels Pallaresos, el Joan Segura i Valls 
de Santa Coloma de Queralt, i el Serra de Miramar de Valls. 
Cadascun dels instituts trià un tema d´interès per treballar-
ho des d´un punt de vista participatiu: El Respecte mitjan-
çant construir el nostre nou centre, el respecte i la tolerància 
envers el material i les persones, i el respecte i l´ ordre i 

organització general, respectivament; sent doncs el respecte 
el tema clau d´interès triat majoritàriament per ser treballat 
en totes les seves vessants.

Actualment hem acabat les sessions als centres, i hem 
tancat aquesta primera edició al mes de juny, tot coincidint 
amb les vacances estiuenques. Han estat dos mesos de 
treball molt intensos on hem engegat el projecte per fer-hi 
una prova pilot, tot preparant-ho per al curs vinent amb 
una durada de vuit mesos per tal de poder-hi aprofundir 
més, temporalitzant-ho d´acord amb el calendari del curs 
escolar.

Aquesta primera aproximació ens ha ajudat a apropar 
als instituts una manera de treballar i d´entendre la vida de 
forma participativa, on els adolescents han vist la importàn-
cia de participar al seu entorn, i tot el que podem aportar 
i incidir per tal de millorar-lo. Promovem així la crítica, la 
reflexivitat, la capacitat d´avaluar i organitzar dels nostres 
joves, per tal que tinguin les eines per fer del seu entorn un 
lloc millor on tothom pugui dir la seva, i enriquir-nos així de 
la saviesa de les noves generacions, capacitant-los perquè 
siguin des de ja mateix els propis artífex del seu futur.

3D, els delegats i les aules decideixen 
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La Fundació Casal l’Amic també treballa a l’estiu
Els Casals d’estiu de la FCA ofereixen 500 places

La Fundació Casal l’Amic organitza sis casals d’estiu a 
l’Escola Campclar, al centre social de l’Associació de 
veïns de la Floresta, a l’escola Gual Villalbí, a l’escola la 

Bonavista, a l’escola de Sant Salvador i a l’Escola del Serrallo. 
Aquestes jornades van començar el 28 de juny i finalitzaran 
el 30 de juliol. Aquesta iniciativa està impulsada des de 
l’Ajuntament de Tarragona, des de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials. 

Durant el mes de juliol, els més petits de la família poden 
gaudir d’unes vacances d’activitats, manualitats, excursions 
a la platja, als centres socials de les Caixes a fer activitats, 
jocs d’aigua, etc. Tot això sota una temàtica, el casal Jones. 
Els infants durant cinc setmanes, de nou a una del migdia, 
es converteixen en petits aventurers que hauran de supe-

rar diferents proves. En total s’ha oferit més de 500 places a 
tota la ciutat, on els altres els ha desenvolupat la Fundació 
En Xarxa amb qui hem compartit centre d’interés. Aquestes 
activitats les han pogut gaudir infants de tota la ciutat de 3 a 
12 anys, d’infantil i primària.

la darrera activitat dels casals, serà una trobada amb tots els 
participants, les famílies a l’Escola Campclar el dia 30 de juliol 
a partir de les 10 hores. Els més petits podran esmorçar en 
germanor i fer una gran dansa tots plegats, una flash mob, 
amb festa, animació i molta diversió. També hi haurà un bany 
d’escuma. 

Enguany, reeditem el Camp de Treball

Organitzem dues noves edicions del 
Caixa d’eines per joves educadors. Hem 
tornat a La Floresta, allà on fa dos anys 

vàrem començar i hi estem quinze dies cada 
torn. Al voltant d’una cinquantena de joves, 
provinents d’arreu de Catalunya, coneixen els 
barris de Ponent, fan suport als casals d’estiu, 
als projectes de carrer... També, col·laboren amb 
iniciatives comunitàries a El Pilar i La Floresta. 
Tota una experiència, on les emocions, les 
excursions i la convivència no hi falten! Sense 
la complicitat de l’AV de La Floresta i l’Esplai de 
La Floresta i el suport de la Secretaria de Joven-
tut no seria possible.
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