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eDITORIAL][
TREBALLADORS I 

TREBALLADORES DEL CENTRE

PROFESSORAT 
Maria Adserias, Montserrat Agustí, 

Anna Barbany, Miquel Blanch,
 Alba Boix, David Campos, 

Gemma Duran, Xavier Faibella, 
Ester Feliu, Nuri Figa, 

Anna Guardiola, Mireia Lama, 
Dolors Magret, Montserrat Mola, 

Marta Nieto, Teresa Parés, 
Carme Porsell, Narcís Serra, 

Xavier Sibecas, Montserrat Surroca i 
Andreu Turrà.

PRACTICANTS
Lluís Moutinho i Arnau Borràs

PERSONAL ADMINISTRACIÓ 
I SERVEIS

Auxiliar administrativa: 
Anna Serra

Consergeria: 
Elisabet Garriga 

i Marta Masó

EQUIP DIRECTIU
Director: 

Miquel Blanch
Cap d’Estudis: 

Montserrat Surroca
Secretària: 

Nuri Figa 

CONSELL DE CENTRE
El consell escolar del CFA Girona 

és l’òrgan consultiu en què hi són 
representats l’alumnat, 

el professorat i el PAS, i compta 
amb la participació següent:

Representants del professorat: 
Maria Adserias, Montserrat Agustí, 

Marta Nieto i Xavier Sibecas.

Representants de l’alumnat:
Carme Aspa, Mònica López, 

Míriam Lozano, David Porsell, 
Keeving David Sosa i Fatima Zahir.

Representants del PAS:
Anna Serra.

Representant de l’Ajuntament:
Carles Ribas.

Aquest curs l’editorial la començarem amb una bona notícia: 
el 25 de maig rebrem el XXIII Premi Mestres 68 en l’apartat 
del Premi Institucional. L’associació Mestres 68 té per objectiu 

treballar per potenciar el reconeixement social d’aquelles persones, 
entitats o institucions que treballen en el món de l’educació i ho fan 
des d’una perspectiva innovadora per tal d’impulsar transformacions 
educatives metodològiques i conceptuals. Anualment es convoquen i 
lliuren els Premis Mestres 68; enguany serà el 23è i s’editen les biogra� es 
dels guardonats per tal de deixar-ne constància dins la història de la 
pedagogia catalana. Aquest any es lliuren el Premi Personal (a Maria 
Lluïsa Geronès d’AKAN), l’Institucional (al CFA Girona), el Nacional 
o Internacional (a José Luis Corzo) i una menció Honorí� ca (a títol 
pòstum, a la Núria Terés) . L’acte se celebrarà a la UdG (Universitat de 
Girona) a la sala d’actes de la Facultat d’Educació i Psicologia. Allà hi 
serem amb totes les persones que ens hi vulgueu acompanyar.

Aquest curs hem recollit el treball del 40è aniversari del centre que vam 
celebrar el curs passat (amb més de 50 actes i una festa � nal al carrer 
fantàstica) que ens va deixar una forta empremta. A l’acte inaugural 
d’enguany vam presentar el llibre dels 40 anys, un acte digne que va 
voler re� ectir una feina col·lectiva. Al pròleg del llibre “Un llibre, unes 
històries, unes vivències (1976-2016)” hi diem: 
 “El llibre dels 40 anys no deixa de ser un homenatge a tota la gent que en 
uns moments difícils va tirar endavant un projecte que intenta allunyar-se 
de la burocratització de l’ensenyament,  de l’encotillament i de la in� uència 
del pensament neoliberal que tracta el coneixement com una mercaderia, un 
projecte que intenta apropar-se a objectius de l’educació com el de fomentar 
el diàleg, la re� exió, el debat, la socialització, la crítica... i que s’impregna 
de la pedagogia de l’esperança que propugna un altre gran mestre, Paulo 
Freire”. 

L’EDUCACIÓ COM A 
PRÀCTICA DE LA LLIBERTAT
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Les activitats programades han anat seguint aquesta línia. 
Continuem aprenent a escoltar, a discutir, a reaccionar 
davant les injustícies. Rea�rmem que a les nostres aules 
cal tenir present el compromís polític per una educació 
pública de qualitat per a tothom. Com també diem en el 
llibre dels 40 anys,

“Volem que la gent s’assabenti de què passa, de què pretén 
una escola d’adults: que l’educació sigui una esperança per 
al treballador o la treballadora, que pugui accedir a nous 
estudis, que pugui aprendre una nova llengua; que l’espai 
de l’escola sigui vist pel jovent com una nova oportunitat 
i un nou projecte per deixar enrere les frustracions que 
li ha portat el sistema educatiu, i que descobreixi que li 
cal compaginar el treball manual i el treball intel·lectual; 
que una persona desnonada sàpiga què fa el banc que l’ha 
deixat al carrer i que cal la lluita col·lectiva fent visibles 
els moviments socials. I també que tots plegats ens fem 
conscients que ens cal lluitar per erradicar qualsevol 
analfabetisme, contra la pobresa i per la igualtat de drets 
de totes i per a tothom…”.

Aquest curs hem iniciat una atractiva ruta amb projectes 
nous que ens donen una nova mirada cap a un horitzó 
més obert, més solidari i més pedagògic. Un d’ells és 
la incorporació d’educadores jubilades que participen 
de la vida del centre, un altre és completar la nostra 
tasca alfabetitzadora per a joves, un tercer és presentar 
propostes per un nou tractament de les llengües a 
nivell europeu... En de�nitiva, fem de l’Escola un espai 
pedagògicament innovador i solidari. Que la mirada a 
aquest horitzó no ens privi de gaudir de cada instant, que 
junts aprenguem i ens enriquim. 

Aquest curs hem fet de la resistència una qualitat 
imprescindible que ens mereix un compromís crític, 
perquè l’educació ha de ser un exercici de pràctica de 
la llibertat.  Hem programat més de 35 actes oberts a la 
ciutat, en diferents espais de la ciutat, uns de petit format 
i d’altres més grans. Sempre hem volgut que l’acció i la 
re�exió, el diàleg i l’alliberament, la llibertat i la solidaritat, 
la comunicació i la passió fossin elements actius en cada 
sessió. Però vet aquí que arran d’un cicle de xerrades 
sota el títol “Pels camins d’una alimentació sobirana i 
sostenible” s’ha creat una polèmica externa, des de sectors 
podríem dir integristes, amb la pretensió que anul·léssim 
aquest cicle de xerrades. Ens hem sentit amb el desencís 
que institucions com la Diputació i organitzacions 
com CCOO ens anul·lessin la cessió que ens havien fet 
dels espais pocs dies o hores abans del moment de les 
xerrades, perquè van cedir a pressions d’organismes mè-
dics i de salut o�cials o de grups “cientí�cs” a les xarxes 
socials. També ens consta que el Departament de Salut va 
pressionar els SSTT d’Ensenyament de Girona per fer-nos 
desistir de continuar les activitats del cicle. Nosaltres vam 
respondre, en un comunicat fet públic, que
 
“És un greu atemptat a la llibertat d’expressió. Pensem 
que la democràcia i la llibertat d’expressió són dos dels 
drets bàsics que tot individu ha de tenir; per tant, no 
podem permetre que ni col·legi de metges, ni col·legi de 
farmacèutics, ni professorat d’altres centres  pressionin per 
aplicar repressió informativa. Ens sembla perillós aquest 
corrent que es va imposant de tractar usuaris, pacients i 
clients com si no fóssim capaços de pensar, d’escollir, de 
decidir per nosaltres mateixos. No ens enganyem, el que hi 
ha és un rerefons econòmic i de control”.



[e
A

-5
]

Fidels a la nostra trajectòria, vam resistir i no vam 
anul·lar res. Vam traslladar les xerrades al nostre centre 
malgrat la seva capacitat limitada, i vam tenir un gran 
suport de la gent de l’escola i de fora de l’escola que es 
va inscriure al cicle. Cada conferència va ser seguida per 
una assistència  mitjana de 100 persones, que van fer una 
“militància” activa i que han fet de la resistència, com 
a qualitat imprescindible, un antecedent signi�catiu de 
l’evolució de la consciència crítica. 

Aquest curs continua el con�icte polític a Catalunya i 
no podem ser aliens al que ha succeït al nostre país: la 
nostra institució, la Generalitat,  es troba  “segrestada” 
per l’article 155. Es culpabilitza part del poble per 
voler exercir drets com el de decidir o el d’expressió. 
Estem indignats perquè persones que han participat 
d’un procés col·lectiu estiguin a la presó o exiliades, o 
perquè determinat professorat i l’escola catalana estiguin 
assenyalats per adoctrinament per forces reaccionàries. 
Treballem per “fer una república” en el sentit més ampli 
cap a un procés participatiu per dissenyar, de manera 
col·lectiva, el nou país que volem.

Per altra banda, el racisme, la xenofòbia, la violència a 
les dones són presents a la nostra societat. Per desgràcia, 
els delictes i els discursos d’odi estan a l’ordre del dia a 
tot Europa. El nombre d’accions delictives motivades 
per odi i prejudicis cap a membres d’alguns col·lectius 
(immigrants, LGTBI, comunitats religioses, etc.) està 
augmentant, encara que només entre el 10 i el 20% dels 
casos són denunciats. No podem romandre impassibles 
davant l’extensió d’aquestes pràctiques i del perill que 
suposen per a la cohesió social. Les manifestacions 
verbals i visuals carregades de menyspreu o hostilitat 
cap a altres persones, per algunes característiques com 
el color de la pell, l’origen, la religió, la ideologia política, 
l’orientació sexual, la discapacitat física o intel·lectual 

Cal combatre de manera permanent i sense defallir per  
aturar el racisme,  la violència del dia a dia, la violència 
de gènere,  la violència masclista del dia a dia, la violència 
domèstica. Hi ha casos de dones maltractades que surten 
a la llum, n’hi ha que no. El nostre rebuig és ferm: ni un 
pas enrere. Cridem a participar en les campanyes de 
prevenció i d’informació i en les mobilitzacions. No hem 
de permetre que l’actual crisi ens faci recular pel que fa a 
la igualtat. Si ens toquen a una, ens toquen a totes.

Finalment aquest curs també volem posar un gra de 
sorra en la construcció d’un món que ha de ser, i no hem 
de desistir en intentar-ho, cada cop millor. El compromís 
adquirit per aquest centre és que cal continuar la lluita per 
digni�car un servei públic de la Generalitat que compta 
amb una gran diversitat de gent que té el dret a formar-
se,  però també el dret de comptar amb els recursos bàsics 
necessaris per a la nostra pràctica educativa. Sabem que 
podem comptar amb tots vosaltres. L’acompanyament i 
treball en equip és el que ens fa créixer, i no podem fer 
més que dir un gràcies a tots i totes els i les que ho feu 
possible.  

Som en acte de protesta
Som mans fredes vora el foc

Som la veu de la revolta,
netes de la por i el dol.

(Cant de lluita Roba estesa)

EDITORIAL...]

Foto de Joan Sabater d’El Punt Avui

etc., constitueixen un element normal en les interaccions 
diàries i en les relacions socials. Aquesta normalització 
del discurs de l’odi i les di�cultats per denunciar fets 
concrets i la gravetat del fenomen ens rea�rma que estem 
en un món al revés. 
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cARTELLS ACTES][
Us presentem els cartells 

dels 30 actes que hem dut a terme
durant el curs 2017-2108



[e
A

-8
]

CARTELLS ACTES...]



[e
A

-7
]

[e
A

-9
]

CARTELLS ACTES...]



[e
A

-1
0

]
CARTELLS ACTES...]



[e
A

-1
1

]

aCTIVITATS ][

ACTE INAUGURAL
Bon dia a tots i a totes,

Des de la Casa de Cultura us vull transmetre l’escrit 
personal següent:

La meva aventura al CFA Girona va començar el curs 
passat. Vaig sentir la necessitat de voler refrescar 
un idioma tant important com és l’Anglès, perquè 
considerava que no en sabia prou i, de fet, segueixo 
pensant que no en sé prou. Persones properes a mi 
(que ja havien tingut la gran sort de poder provar 
l’experiència) em van recomanar aquesta escola i 
ho vaig tenir clar des del primer moment. Després 
de buscar informació, venir a conèixer el centre, fer 
la prova de nivell, fer preguntes per resoldre dubtes 
i alguna coseta més... vaig poder afirmar totalment 
que la meva primera decisió havia estat la correcta. 
Amb tot això i més, el curs d’Anglès 2 va començar.

El curs passat va ser molt especial per moltes coses. 
D’entrada, l’escola celebrava el 40è aniversari i es 
van organitzar una infinitat d’activitats diverses i 
divertides. Vaig tenir la gran oportunitat de conèixer 
gent nova i de totes les edats, de compartir moments 
fantàstics amb aquests companys i companyes, 
amb alguns dels quals he iniciat una gran i bonica 
amistat. No puc deixar d’esmentar l’Alba, la nostra 
professora, que va ser el nostre gran referent i 

gràcies a ella i a la seva manera d’ensenyar aquest 
any em trobo ja a l’últim curs d’Anglès, al 3. 

Quan hi va haver les eleccions al Consell Escolar, 
com que soc una noia a la qual li agrada fer moltes 
coses (no per impressionar), vaig decidir presentar-
m’hi i vaig tenir la bona sort de ser escollida. Repre-
sentar l’escola i poder aportar el meu granet de sorra 
en alguns moments em va fer molta il·lusió. Entre 
classes, homework, exams, speakings and films... 
el curs es va acabar.

I quasi volant, ja he tornat a ser aquí. He iniciat 
un curs nou, amb cares conegudes i amb cares per 
conèixer encara una mica més, ja que tot just és 
el principi. Aquest any a Anglès 3 de matins ens 
ha tocat la Maria, amb la qual estic segura que 
aprendrem molt i ampliarem nous coneixements. 
Les primeres expectatives han estat boníssimes! 
En sap moltíssim! També he volgut iniciar el curs 
de Francès 3 amb en Narcís, que sempre aprofita 
cada moment per ensenyar-nos una mica més 
aquest idioma, tot fent broma. Les classes amb ell 
són molt animades! Tinc família a França (la qual 
veig molt poc) i així aprofito per repassar i aprendre 
alguna cosa nova per a la següent trobada que fem. 
D’aquesta manera podré practicar molt més. Ah! I 
em torno a trobar com a representant del Consell 
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Escolar, així que per a qualsevol cosa puc estar a la 
vostra disposició si ho necessiteu.

Ja per acabar us animo a fer d’aquest un curs 
genial. Feu que els vostres propòsits es compleixin. 
Ompliu les llibretes de coneixements, ja que us 
puc assegurar que cada dia cadascun de nosaltres 
aprenem coses noves. L’aprenentatge i l’educació és 
el que ens marca la vida. Igualment, podeu aprofitar 
per engrescar amics, familiars i coneguts a venir a 
fer qualsevol dels cursos que s’imparteixen (català, 
idiomes, prova d’accés a la universitat, etc.) per 

tal de poder ampliar la seva formació acadèmica i 
alhora passar-s’ho bé.

Espero que tant aquest escrit com les meves 
paraules us puguin aportar una miqueta més.

Thanks to everyone to listen to me and remember; 
Nobody ignores everything. Nobody knows everything. 
That’s why we always learn!!!

(NINGÚ NO HO IGNORA TOT, NINGÚ NO HO SAP 
TOT, PER AIXÒ APRENEM SEMPRE)

Mònica López Fàbregas - Anglès 3

EDUCACIÓ = ESPERIT CRÍTIC = EVOLUCIÓ
Des que era petit m’havien dit que s’havia d’estudiar, 
però jo mai acabava d’acceptar el perquè. Tota la 
informació que m’arribava era relacionada amb 
l’àmbit professional: “...Si estudies tindràs una 
feina millor...”. El fet de ser fill d’andalusos emigrats 
a la Catalunya dels 60, que en aquella època tots 
venien a treballar a les fàbriques, va marcar molt la 
meva relació amb l’aprenentatge acadèmic.
 
Tot i que sempre m’han dit que soc una persona 
intel·ligent, el fet de créixer des d’un prisma força 
aïllat de la realitat del món, va anar provocant un 
conflicte intern a la meva adolescència a mesura 
que jo anava descobrint les calamitats de l’autèntic 
món en què vivim. Això em va crear un rebuig molt 
accentuat a les institucions i al sistema que les 
gestiona. Vaig passar del flamant portfolio de les 
joves promeses a l’infame sac del fracàs escolar. 
Vaig deixar els meus estudis per introduir-me en el 
mal pagat àmbit laboral dels que no tenen estudis.

Tot i rebutjar la formació acadèmica, 
sempre he estat una persona força 
autodidacta. Als 90 l’impacte que em 
va suposar descobrir el hip hop em va 
dur a compondre lletres i interpretar-
les a escenaris de mig món. Gràcies 
a la música he tingut l’oportunitat 
de viatjar i conèixer altres cultures 
i costums. Les confluències de la 
meva vida em van dur a viure una 
temporada a Philadelphia, EUA, 
ciutat multicultural i plena d’art 
i coneixement. La meva estada a 
“Philly” va ser molt enriquidora, 
introspectiva i em va provocar les 
ganes de recuperar la meva formació 

acadèmica. Vaig tenir la sort de poder tornar a casa, 
amb tota la intenció d’estudiar, i aprofitar l’educació
pública que encara ens queda. Per fi vaig entendre 
que el que veritablement necessitem transmetre 
mitjançant els estudis és rebre eines per enriquir 
el nostre esperit crític, les possibilitats d’assolir les 
nostres fites i una veritable evolució més enllà de 
les necessitats dels mercats. 

Busquem un model evolutiu sostenible per a la 
nostra societat que, sense cap mena de dubte, 
necessita una bona base. Aquesta base és una 
educació de qualitat.
La meva autèntica sort va ser conèixer mestres com 
la Yolanda Serrano, la Mónica Morales i la Sílvia 
Ardèvol de l’EGE i en Miquel Blanch, la Marta i la 
Maria del CFA Girona. Moltes gràcies a tots per la 
vostra passió i estima a l’ensenyament.

Ivan Martínez Garcia 
Alumne al CFA Girona 2016-2017
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La meva experiència a l’escola ha sigut força 
enriquidora. Vaig decidir començar els meus estudis 
al centre aconsellat per amics i coneguts, ja que 
tots me n’havien parlat força bé. Això devia ser el 
2013. 

Jo no soc de Girona, i venir al CFA em va fer 
adaptar i introduir-me al tarannà de la ciutat. Vaig 
conèixer persones molt maques, companys amb els 
quals encara tinc contacte i un gran equip docent. 
Aprofito ara per donar les gràcies pels coneixements 
que m’han sabut transmetre i per tots els consells i 
les habilitats adquirides amb la seva ajuda.

Vaig començar a estudiar GES. Jo feia més de 20 
anys que no estudiava i ho tenia tot molt verd. Em 
feia una mica de por pensar en com aniria. Amb 
una mica d’esforç i l’ajuda dels professors vaig tirar 
el curs endavant. Em van fer veure que podia amb 
els estudis i també que era capaç d’ajudar alguns 
companys a qui els costava una mica més. La meva 
autoestima anava creixent al llarg del curs.

El final de curs va arribar i em vaig treure el títol. 
Em sentia extraordinàriament content i amb la 
força necessària per començar una nova aventura, 
aquesta vegada en un institut. Sense l’empenta dels 
professors del CFA això no hauria estat possible.

En aquest moment soc tècnic en atenció a persones 
en situació de dependència. He passat dos anys 
anant a l’institut. Estic molt satisfet d’haver 
començat una altra vegada a estudiar. Ara, als 
quaranta i tants, et planteges les coses amb una 
altra mirada. Es tracta d’assolir nous reptes.

Ara he tornat al CFA a formar-me una mica més en 
Anglès. Torno perquè em sento bé al centre, em 
sento a casa, em sento un més, sento que formo 
part d’una gran família de persones amb interessos 
i inquietuds similars.

No dubto a recomanar el CFA a tots els meus amics 
i coneguts que volen cursar algun tipus d’estudis. 
Els explico la meva experiència i la meva satisfacció.

Per finalitzar voldria agrair el gran treball educa-
tiu, social i personal de tots els professionals del 
centre, començant des de consergeria, passant per 
secretaria i acabant per tots els professors. Cada 
dia amb el seu treball i la seva atenció fan molt més 
fàcil que tots assolim els reptes que ens plantegem.

Molts dels polítics del nostre país haurien de 
prendre exemple del que és un professional en el 
seu àmbit. Si la meitat dels humans fossin com 
els professors del centre, el nostre país aniria molt 
millor. Mil gràcies!

Un petit consell per als meus companys estudiants: 
amb una bona actitud i una mica d’esforç som 
capaços de qualsevol cosa.

Molts d’ànims i endavant.

«I’m very happy to be part 
of this great family...»

Joan Carles Travé Mateos 
Anglès 3

LA MEVA EXPERIÈNCIA
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Miquel, Montserrat, Nuri (que 
porteu la direcció de l’Escola), 
professors, alumnes, amics, bona 
tarda a tothom.

L’Alba ha llegit amb molta gen-
tilesa el poema ORQUÍDIA que us 
vaig regalar a la primavera quan 
vaig venir a l’Escola per celebrar 
els 40 anys. Moltes gràcies per 
convidar-m’hi.
Moltes gràcies també per publi-
car-lo en aquest llibre commemo-
ratiu tan ben fet i tan endreçat i 
també moltes gràcies per fer-ho 
sortir tot a la revista Entr[eA]ules.
Més gràcies encara per convidar-
me avui i deixar-me dir unes 
paraules. Parlaré un moment de 
la bellesa i el somni.
Mireu, no us vaig pas regalar el 
poema ORQUÍDIA perquè sí. Us 
el vaig regalar perquè us arribés 
que la Poesia és a l’abast de 
tothom. No és una cosa per a 
iniciats, o per minories, o per a 
gent rara. No. La Poesia és per 
a totes aquelles persones que 
saben captar la bellesa.
Joseph Brodsky, que va néixer 
a Sant Petersburg i va morir als 
Estats Units, va escriure un vers 
que m’agradaria que recordéssiu 
sempre:

La bellesa és el lloc on
descansa l’ull.

Joseph Brodsky 
(poeta d’origen rus, 1940 - 1996)

Fixeu-vos-hi bé: la bellesa és el 
lloc on descansa l’ull. Si no hi ha 
cap persona amb dèficit visual 
en aquesta sala podem donar 
aquesta expressió per bona. Tots 
som capaços de captar la bellesa 
amb la condició que deixem que 
la nostra mirada reposi en algun 
lloc que sigui bell. Això és al 
nostre abast i ho podem fer tots.
La vida és molt complicada. 
Difícilíssima. Els moments de 

joia s’agermanen sovint amb els 
moments de dolor. L’adversitat 
no ens deixa mai tranquils.
Si sabeu reposar la mirada i 
captar la bellesa, la Poesia us 
acompanyarà sempre, us farà mi-
llors persones i us salvarà.
És d’això que parla el poema 
ORQUÍDIA que l’Alba ha recitat.

El somni. Si us heu matriculat 
a l’Escola és que perseguiu un 
somni. Voleu formar-vos, apren-
dre més, aprendre sempre. No 
podríem viure sense somniar.
Quan dormim, el cos reposa i la 
ment també. Però la ment con-
tinua treballant i lliga i relliga 
emocions i sentiments i crea els 
somnis. Moltes vegades, moltes, 
quan em desperto, em quedo uns 
instants assegut al llit. I moltes 
vegades en aquests instants he 
vist passar el vers o la idea d’un 

poema. Després m’he llevat i l’he 
escrit.

Fins i tot podem somniar des-
perts. Somniar també és viure i, 
com dèiem, hem de somniar per 
poder créixer com a persones.

Per això –com que no podem 
separar la bellesa i el somni de 
la Poesia– acabarem amb un 
poema que es diu ELOGI DELS 
SOMNIS, de la poeta polonesa 
Wislawa Szymborska, Premi 
Nobel de Literatura l’any 1996.

De Joseph Brodsky, que va rebre 
el Nobel de Literatura l’any 
1987, ara fa just 20 anys, i de 
Szymborska, que el va rebre ara 
en fa 11, gairebé no se’n recorda 
ningú. Nosaltres, avui, sí.

GRÀCIES

En somnis
Pinto com Vermeer van Delft.

Parlo grec amb fluïdesa
I no només amb els vius.

Condueixo un cotxe
Que obeeix les meves ordres.

Tinc talent
I componc grans poemes.

Sento veus
No pas pitjor que els sants més devots.

Us admiraríeu
de la gràcia amb què toco el piano.

Volo com s’ha de volar, 
És a dir: per mi mateixa.

En caure daltabaix,
Sé caure flonjament, sobre un tou de color verd.

No em costa gens
De respirar sota l’aigua.

No em queixo pas:
He arribat a descobrir l’Atlàntida.

A punt de morir, em diverteix
Que aconsegueixo sempre de despertar-me.

Així que esclata una guerra, 
em tombo d’un costat millor.

Soc –sense que calgui– 
Una filla de la meva època.

Fa uns quants anys
Vaig somiar dos sols a la vegada.

I fa dos dies un pingüí. 
Talment com si el veiés ara.

Wislawa SZYMBORSKA - Premi Nobel de Literatura 1996

Elogi dels somnis

Quim Vilar, 11 d’octubre de 2017
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COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA DONA
- Març de 2018 -

El 8 de març és un símbol per a totes les dones del 
món.

Aquesta data recorda el 8 de març de l’any 1857 quan 
un grup de treballadores tèxtils va decidir sortir als 
carrers de Nova York per protestar per les miserables 
condicions en què treballaven. Va ser una de les 
primeres manifestacions per lluitar pels seus drets 
laborals. A partir d’aquella data, diferents fets van 
marcar el març al calendari. 

Un dels més destacats va tenir lloc el 25 de març 
de 1911, quan es va incendiar la fàbrica de camises 
Shirtwaist de Nova York. Un total de 123 dones i 23 
homes van morir. La majoria eren joves immigrants 
que tenien entre 14 i 23 anys. Va ser el desastre in-
dustrial més mortífer de la història de la ciutat i va 
suposar la introducció de noves normes de seguretat i 
salut laboral als EUA.

Avui, el 8 de març de 2018, continuem tenint moltes 
raons per reivindicar i moltes discriminacions per es-
borrar. 

La situació de la dona treballadora encara és molt lluny 
de la igualtat d’oportunitats respecte als homes (i la 
situació s’agreuja si som dones joves i immigrants).

Vivim en una societat on els rols i els estereotips 
d’ambdós sexes estan molt interioritzats i ben apresos 
des que som petits. Neix una nena: color rosa, cuinetes, 
nines... Neix un nen: color blau, cotxes, pilotes... I 
això és molt difícil de canviar.

La humanitat ha de mirar el valor de la persona sense 
diferenciar-la ni menystenir-la per raons de sexe, color 
de la pell, origen social, edat,…

Les dones som quasi invisibles en qualsevol activitat 
pública que ens proposem practicar. Per exemple, l’art, 

ACTIVITATS...]

l’esport, la ciència, la política... Com diu Laura Freixas, 
la nostra és la societat de la “igualtat políticament 
correcta”, la de la igualtat de boqueta,  del sí però no. 
I si hi ha alguna dona que destaca massa, se l’usa com 
a excepció, per confi rmar la regla, com a mostra.

Vicenta Llorca, a la Introducció del llibre  Silenciades,  
refl exiona: “Des de temps immemorials els prejudicis 
socials i la misogínia general han difi cultat la trajectòria 
de les dones que han somiat amb desenvolupar les 
seves destreses intel·lectuals o artístiques. Són dones  
a qui una societat incapaç de reconèixer els seus 
mèrits ha ocultat.” I jo hi afegeixo: per això les dones 
som invisibles perquè les que han destacat han estat 
ignorades i han passat a la història, només, els homes 
amb qui han treballat.

La lluita, doncs, no s’ha acabat!

Podem continuar lluitant perquè:

L’atur no castigui més les dones que els homes.

Voler crear una família no suposi un impediment 
o quedar-se sense feina.

Erradiquem els prejudicis sobre quines profes-
sions pot fer una dona i quines no.

Els sous de les dones s’igualin als dels homes 
per realitzar una mateixa feina.

El % de la violència de gènere sigui 0.

Hem de continuar lluitant per aconseguir el nostre 
somni, el de crear un món on la igualtat sigui la norma, 
no l’excepció.

Carme Porsell Barrera
CFA Girona

 •
 •

 •

 •

 •
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Entrevista a les professores jubilades: 
ANNA BARBANY i TERESA PARÉS

ACTIVITATS...]

El passat 20 d'abril les alumnes de GES Mihaela 
Stefan i Nezha Mennana van entrevistar les dues 
mestres que al llarg d'aquest curs s'han jubilat.

Mihaela Stefan i Neza Menanna: Benvingudes una 
altra vegada a l'Escola d'Adults. Anem, doncs, a 
començar l'entrevista:

Per quin motiu vau decidir ser professores?
-Teresa Parés:  Vaig decidir ser professora, ja que  
feia Biologia i era una de les diferents sortides que 
hi havia. També hi havia la possibilitat d'entrar en 
un laboratori, però em va convèncer més entrar a 
ensenyament. I dins les opcions que hi havia, va ser 
totalment una qüestió d'atzar començar amb adults. 
Per tant des del principi que he estat amb adults. 
Vaig començar en una escola nova que estaven 
obrint, la meva plaça era de nova creació i al principi 
només  érem dues persones com a mestres. Això era 
a Barcelona.

-Anna Barbany:  Jo de formació soc d'Història, i quan 
vaig acabar la carrera tampoc tenia gaire clar cap on 
tiraria. M'havia plantejat algun tema de gestió de 
museus, però era impossible, ja que era complicat 
d'entrar. Vaig entrar a treballar en una cooperativa 
de cinema que es deia “Drac Màgic” i que fa cinema 
a les escoles i per a les escoles, i jo vaig començar 
a tenir el primer contacte amb alumnes de primària 
i secundària. Em va agradar el tema d'estar amb 

gent jove. També estava a les llistes d'interins, i allà 
em van nomenar per fer primària. Vaig estar quatre 
anys fent primària i la veritat és que em vaig divertir 
molt. De fet vaig tenir inclús un grup de P-4. Fins 
que va sortir l'oportunitat de treballar amb adults,  
també a Barcelona, a Nou Barris.

MS: Què és el que més us ha agradat de la con-
vivència amb els alumnes?
-TP: A mi més que convivència m'agrada poder 
interactuar amb els alumnes. Soc conscient que hi 
ha uns continguts a fer, però sempre és interessant 
treure suc d'un tema determinat. Jo soc especialista 
en matemàtiques i a vegades es pot treure poc suc. 
Però el fet que ells raonin, expressin la resposta i 
arribin a una conclusió, és de les coses que m'agrada 
veure en els alumnes. I de naturals la veritat és que 
dona més de si, la gent pregunta més sobretot pel 
tema de salut. I són importants les experiències que 
aporten ells. Jo he gaudit molt aquests últims anys.

-AB: Penso que és fonamental tenir clar que es 
treballa amb persones i per a persones. La relació 
que s'estableix és bàsica. Jo vaig gaudir molt, per 
exemple, quan vaig estar a P4, ja que aprenies 
jugant. Tothom aprèn cada dia, els uns i els altres. I 
quan vaig començar amb adults la relació també va 
ser molt important, però diferent, ja que es treballa 
amb  persones que ja tenen un gran bagatge vital al 
darrere. Jo cada any he après molt, sigui impartint 
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un nivell o un altre. Potser és de les coses que més 
trobo a faltar: compartir aquests moments amb gent 
jove, i experiències o coses que estan passant ara al 
país. Cada any quan s'acaba el curs fa molta pena 
que els alumnes marxeu, ja que es comparteixen 
coses molt importants i s'acaben creant vincles.

NM: Quina és la vostra opinió i quins canvis plan-
tegeu en el sistema escolar del país?
-AB: Jo canviaria moltes coses. Per exemple,  penso 
que està tancat a uns programes molt estrictes i 
dona molt poc marge al professorat i als alumnes 
també. Penso que en el cas de primària els nens 
han d'aprendre d'una forma molt més lliure i quan 
arribem a adults, doncs també seguim estant 
cenyits a dins d'uns programes, potser sí que hi 
ha més llibertat però penso que n'hi hauria d'haver 
més. Per exemple, en aquesta escola sí que hem fet 
moltes coses, com per exemple l'Aula Oberta, que 
és aprendre fora del que és el programa estricte. 
En definitiva en aquesta escola hi ha oportunitats 
per aprendre fora de l'aula, a través de xerrades, 
sortides. I penso que és cap on s'hauria d'anar.

-TP: Jo també penso que s'han de projectar els 
coneixements cap a vies més transversals i tenir 
projectes que incloguin totes les àrees, tot i que és 
complicat. I també caldria enfocar els temes cap a 
vessants més socials.

-AB: L'escola molts cops és massa teòrica i poc 
pràctica i vivencial. Per exemple, en el meu àmbit 
que és socials, s'ha de poder discutir i debatre coses 
que estan passant en l'actualitat.

MS: Parlant dels alumnes, què opineu de les gene-
racions d'alumnes actuals i les de fa uns anys? Han 
canviat?
-TP: Jo vaig començar amb formació d'adults, i sí 

ACTIVITATS...]

que haig de dir que el contingut que impartíem era 
més elevat que l'actual. Potser ara des que hi ha 
la secundària és possible que els continguts estan 
més disgregats, i potser el mateix alumne no està 
ben dirigit per assumir-ho tot. També podria ser que 
els problemes familiars, professionals i personals de 
l'alumne influeixin molt en els resultats a secundària.

-AB: Penso que la societat ha canviat, i és veritat 
que quan vam començar a les escoles d'adults, 
teníem “adults adults”, és a dir persones més 
grans. Potser en el seu moment no havien pogut 
estudiar, ja que havien hagut d'anar a treballar. Les 
escoles d'adults en un principi neixen per satisfer 
les necessitats d'uns treballadors i treballadores 
que en el seu moment no s'havien pogut formar. 
La gent que venia a les escoles d'adults, deixant de 
banda que estàvem en un moment històric i social 
diferent, venien amb molt d'interès, ja que tenien 
clar que estudiar faria que tinguessin un futur 
millor. La societat en aquests anys ha canviat molt, 
i dins d'aquest món canviant, la societat, l'escola 
i els joves us veieu abocats a un altre panorama. I 
aquest quin és? Doncs un panorama en què potser 
s'han perdut valors i potser no es compensen amb 
uns de nous... Els valors de l'esforç van quedant 
diluïts, la  cultura de l'esforç ha anat desapareixent. 
Ara tot ha de ser immediat. I em sembla que tot això 
ha anat portant a uns nivells de continguts inferiors,  
ja que així es viu des que es neix.

NM: Penseu que els alumnes que treien més bones 
notes són els que ara estan més ben situats?
-TP: La importància de la nota a vegades és relativa. 
Però per aconseguir una nota és necessari esforç 
i també disponibilitat. Per què demanen notes? 
Calen altres coses a part dels exàmens per valorar 
l'eficiència de les persones. És important fer un 
seguiment durant tot el curs de l'alumnat.
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-AB: No, no sempre és així. A vegades un examen 
pot ser l'eina més ràpida per valorar una persona, 
i és evident que en aquest món necessitem notes 
per accedir a segons quins estudis. Però també cal 
pensar que moltes vegades els coneixements els 
adquirim de moltes altres maneres i a vegades no es 
poden mesurar. Sí que és cert que a vegades va bé 
fer-se una prova per saber un mateix on està, però 
més que res una prova personal per saber on ets.

-MS: Si tornéssiu a començar tiraríeu la mateixa 
carrera?
TP: Jo he gaudit molt, i precisament per això em 
costa molt deixar-ho i desconnectar. De fet encara 
hi estaria. Jo penso que l'experiència ens ha anat 
millorant, jo he gaudit molt sobretot aquests últims 
anys.

AB: Jo crec que sí. Jo penso que ho faria molt millor 
si hagués de tornar a començar.

-NM: Què és per  a vosaltres l'educació d'adults?
TP: És una especificitat molt concreta. Costa molt 
trobar un espai dins d'educació, i el trobem a faltar, 
ja que no és ni primària ni secundària, ni formació 
professional. I va des de tot tipus de formació: alfa-
betització, gent que necessita una formació bàsica 
d'informàtica, anglès...

AB: Per mi l'educació d'adults és un dret fonamental 
i al llarg de tota la vida dels adults. I és una segona 
oportunitat per a moltes persones, pels motius que 
sigui. Per tant és un dret bàsic, i com a tal ha de 
ser molt oberta i molt transversal i molt lliure. És 
una gran eina, i hauria de tenir moltes més ajudes, 
molt més pes i molta visibilitat per la societat. S'hi 

destinen pocs diners, perquè sembla com si no fos 
prioritària. Tenim el dret de seguir formar-nos, ja 
que el món no s'acaba perquè ens hàgim retirat, o 
estiguem treballant. Una manera de formar-nos és 
seguir essent crítics i combatius en el món que ens 
toca viure.

-MS: Com ha canviat la vostra vida ara que ja us 
heu jubilat?
TP: Home sí, sí que ha canviat. I ara veig que ha 
canviat més. Al principi costa una mica reubicar-
se,  i també tens una necessitat de desconnectar, és 
com unes vacances. I tens una necessitat de temps. 
Ara gaudeixo molt del temps. I hi ha molt marge de 
temps per gaudir, de la natura, de mi mateixa i les 
meves necessitats físiques, esportives, mentals i de 
relax.

AB: Jo mentalment encara no estic allunyada de 
l'escola. El que passa és que és evident que quan 
estàs treballant, i més en una escola com aquesta 
en la qual dones molt, el meu espai mental estava 
superocupat per qüestions de feina. De fet és una 
cosa recent perquè jo em vaig jubilar el 30 de 
setembre i la Teresa el 30 d'octubre. Jo ara tinc 
ganes de fer coses per a l'escola. I sí que és evident 
que a poc a poc ens n'hem d'anar separant. Però 
també és cert, com deia la Teresa, que podem gaudir 
de coses que abans no tenien tant de temps. Per 
exemple, puc anar molt més a Barcelona, em puc 
dedicar a estar més amb la meva parella. De totes 
maneres, penso que encara no ho tinc paït del tot, 
i també que m'ha sabut greu perdre això, i per això 
vull seguir lligada d'alguna manera amb l'escola, 
sigui amb les trobades de jubilades o participant 
amb les activitats que s'hi ofereixen.
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Bon dia, Concepció,

Per què vas decidir ser professora?
Perquè sempre n’he sentit la vocació.

Què és el que més t'ha agradat de la convivència amb 
els alumnes?
El tracte humà entre tots els que formàvem la classe. 
Aprendre del seu bagatge, de la seva cul-tura… I ser 
cada vegada més conscient del procés d’aprenentatge 
complet… i tan personal.

Quina és la teva opinió i què canviaries en el sistema 
escolar del país?

Entrevista a la mestra CONCEPCIÓ NADAL

El diumenge 3 de desembre de 2017 es va fer la pri-
mera jornada de Posa’t al meu lloc per celebrar el dia 
internacional de les persones amb discapacitat. Em 
van oferir la possibilitat de fer de voluntària i realment 
vaig poder passar-m’ho molt bé. Tot i que la festa no 
començava fins a les onze del matí, els voluntaris ens 
vam reunir a les vuit per poder fer-nos càrrec de tota la 
logística. Ens van dividir en grups i cada grup s’encar-
regava d’una tasca, com muntar les carpes, preparar 
les bosses que després la gent compraria per col·labo-
rar, entre d’altres. Una vegada la festa va començar, 
els voluntaris havíem d’estar per la gent, repartir aigua, 
informar, animar perquè provessin els circuits que hi 
haviea muntats i sobretot demanar la participació per 
al sorteig solidari, en què es van repartir un munt de 
regals gentilesa de moltes empreses i entitats col·la-
boradores. Va ser un dia molt bonic en què es va donar 

MULTICAPACITATS

M’he sentit molt còmoda i lliure a les classes 
i en la cooperació amb l’equip docent. 
Crec que cal anar treballant perquè l’en-
senyança sigui significativa i útil de manera 
global en la vida personal, social i laboral. I 
valorar l’alfabetització! 

Penses que les generacions passades s'es-
forçaven més que les actuals?
Crec que tothom s’esforça per donar el mà-
xim si se’n sent capaç, té mitjans i està ben 
integrat.

Si tornessis a començar, triaries la mateixa 
carrera?
Ben segur que sí.

Com ha canviat la seva vida un cop jubilada?
Tinc temps per compartir, puc tenir cura de 

la meva salut i fer activitats que em convenen i em 
són plaents.

Què és per tu l'educació d'adults? 
La possibilitat d’una formació continuada sense límits 
d’edat o temps. Tenir noves oportunitats per aprendre. 
També cursar uns estudis que millorin la vida laboral.
I un gran intercanvi de cultura a tots els nivells: 
professorat/alumnat, entre companyes i companys, 
participar de la vida cultural i social, cooperar i lluitar 
per drets fonamentals… un obrir-se una mica més al 
món!

Moltes gràcies i fins aviat!

veu a moltes persones, i ens va fer ser conscients de 
les dificultats que tenen sovint en el seu dia a dia.

Débora Hurtado 
Grau Superior grup 1

 (mestra jubilada a finals del curs 2016-2017)



[e
A

-2
0

]
ACTIVITATS...]

“Colonia Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino”

BARCELONA ROMANA

Divendres 16 de març de 2018
Arribada a Barcelona:  Via Laietana – Plaça Antoni 
Maura
Inici ruta perímetre de muralla: Avinguda de la
Catedral - Plaça Nova
• Restes dels aqüeductes (dues zones)
• Pas pel perímetre de muralla (sentit agulles 
rellotge) fi ns retorn a Plaça Nova
• Visites a interiors:  Pati Llimona,  Temple d’August, 
Baixos  carres  del Call, de Banys Nous, de La palla. 
• Necròpoli romana Plaça Vila de Madrid. Subsòl 
Museu Història de BCN. 

Gran tarde de inglés. No todo van a ser libros, exámenes y apuntes. También hay sitio para la diversión. 
Aprendimos sobre Escocia: costumbres, bailes... Y después de la teoría, vino la práctica. Ruth nos dio unas 
pinceladas de danzas típicas. Entre risas y aplausos conseguimos dar algunos pasos de baile. Queremos 
repetir el próximo año.

Ángela y Jairo - Anglès 2 Vespre

LIVE SCOTLAND
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SANT JORDI 2018
1. Miquel Martí i Pol

Ara mateix 
1982 

De res no ens val l'enyor o la complanta, 
ni el toc de displicent malenconia
que ens posem per jersei o per corbata 
quan sortim al carrer. Tenim a penes 
el que tenim i prou: l'espai d'història 
concreta que ens pertoca, i un minúscul 
territori per viure-la. Posem-nos 
dempeus altra vegada i que se senti
la veu de tots solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti. 
I en acabat, que cadascú es vesteixi 
com bonament li plagui, i via fora!, 
que tot està per fer i tot és possible.

2. J.V. Foix

És quan dormo que hi veig clar
1953

És quan dormo que hi veig clar
Foll d'una dolça metzina,
Amb perles a cada mà
Visc al cor d'una petxina,
Só la font del comellar
I el jaç de la salvatgina,
-O la lluna que s'afi na
En morir carena enllà.
És quan dormo que hi veig clar
Foll d'una dolça metzina.

3. Salvador Espriu

Assaig de càntic en el temple
1954

Oh!, que cansat estic de la meva
covarda, vella, tan salvatge terra, 
i com m'agradaria d'allunyar-me'n, 
nord enllà, 
on diuen que la gent és neta, 
i noble, culta, rica, lliure, 
desvetllada i feliç.
[...]
Però no he de seguir mai el meu somni, 
i em quedaré aquí fi ns a la mort,
car sóc també molt covard i salvatge, 
i estimo a més amb un 
desesperat dolor 
aquesta meva pobra, 
bruta, trista, dissortada pàtria.

SANT JORDI 2018
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4. Joan Salvat-Papasseit

Poema de la rosa als llavis
1923

Perquè has vingut han fl orit els lilàs
i han dit llur joia
                 envejosa
                           a les roses:

mireu la noia que us guanya l'esclat,
bella i pubilla, i és bruna de rostre.

De tant que és jove enamora el seu pas
—qui no la sap quan la veu s'enamora.

Perquè has vingut ara torno a estimar:
diré el teu nom
                         i el cantarà l'alosa.

EVA EN EL TREN
El tren partía en dos minutos, le dijeron, pero 
habían pasado treinta y aún estaban parados. 
Miraba por la ventana, temía que él estuviera allí, 
buscándola para hacerla bajar de nuevo, arrastrarla 
por el andén y llevarla de nuevo al infi erno.
Por fi n, el tren se deslizó lentamente por la vía. La 
noche anterior, él le dio una bofetada y había caído 
al suelo. Aún le dolía parte de la cara, le había 
pedido algo de dinero. Decidió ir al Norte, muy 
lejos, a donde no pudiera encontrarla. Sintió de 
nuevo la angustia de verse desamparada, porque 
ella le amaba, le había amado desde su primera 
cita hacía ya varios años.
Iba sola en el compartimento. De pronto algo 
llamó su atención, un suave cosquilleo a sus pies. 
Miró y quedó horrorizada: una serpiente inmensa 
iba rodeando sus piernas. Subía lentamente, se 
deslizaba ya por su cuerpo. Veía su lengua larga 
y afi lada. Era un ejemplar inmenso, muy bello, de 
piel azulada. No quería gritar, pensó que iba a ser 
devorada o quizá ahogada y solo deseaba no sentir 
ningún dolor. Se liberaría de tanta angustia, de 
los años pasados, de los recuerdos que anidaban 
en una parte de su cerebro, imposibles de olvidar. 
Dejó de temblar y cerró los ojos.
En ese momento, la puerta se abrió y apareció 
un hombre. No tema, dijo, es una serpiente 
inofensiva, se me ha escapado. Poco a poco fue 
introduciéndola en una cesta. Le pidió disculpas 
y le dijo que volvería para invitarla a tomar un té.
Los ojos se le llenaron de lágrimas. Volvía el 
presente, el desasosiego, la angustia de encauzar 
de nuevo su vida. Ella se iba, pero su corazón, 
parte de su ser, lo había dejado allí, en la casa que 
ahora estaría vacía.

Francis Romero - Competic 1 matí
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TARDA POÈTICA 2018
                     Quim Vilar i Alba Boix  

Lliura'm el teu abisme,
l'ompliré de somni.

Wislawa SZYMBORSKA

Pots acaronar la gent amb paraules.
                Scott FITZGERALD

Oh, fer de la vida, a partir d'ara, 
un poema de noves alegries!
                          Walt WHITMAN

La poesia és un faisà, 
que s'amaga entre les bardisses.
                              Wallace STEVENS

Com més et dono, més et tinc.
Shakespeare. Romeu i Julieta

La poesia ens alimenta i ens aniquila, ens dona la paraula i ens condemna al silenci.
                                                                                 Octavio PAZ, escriptor mexicà (1914-1998)

        Si dic poc per sobreentendre molt és el sentit mateix de la creació artística,
        llavors dir encara menys, per suggerir més, és un pas endavant i no dir res
        per sobreentendre-ho tot és l'apoteosi del camí.
                                                    Anna BLANDIANA

     Qui vulgui respostes que guardi silenci; qui busqui preguntes que llegeixi poesia
                                                               HEIDEGGER

La bellesa és el lloc on descansa l'ull.
Joseph BRODSKY (poeta d'origen rus, 1940-1996)



ACTIVITATS...]

BRUNYOLADA A 
SANTA EUGÈNIA

CERCLE DE LECTURA

CICLE ALIMENTACIÓ

Xerrada alimentació 
amb Josep Pàmies

Xerrada alimentació 
amb Xavier Uriarte

Xerrada alimentació amb 
Pilar Herrera i Marisa Benavente

CINEFÒRUM GES 2

REPRESENTANTS DE GRUPS

FEM RÀDIO - PARLEM DE CUBA

TALLER DE CUINA

TASTET DE TEATRE

XERRADA MANEL ESCURRIOLA
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ACTIVITATS INICIALS

Cinefòrum Procès regularització
Xerrada alimentació amb 

Pilar Herrera i Marisa Benavente

FESTA 40 ANIVERSARI

TASTET DE TEATRE SORTIDA A SANT MIQUEL  
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Sempre hi ha una excusa per 
endegar un nou projecte, aquest ha 
estat el llibre que des de l’escola 
hem publicat. L’excusa, els 40 anys 
de l’Escola d’Adults de Girona, ara 
CFA GIRONA. Ens vam plantejar 
la tasca des de bon principi i ja 
sabíem que seria intensa, però a la 
vegada emocionant i satisfactòria. 
Gràcies a aquest projecte, l’escola 
ha pogut recuperar relacions i 
històries molt particulars, fets 
viscuts per alumnat, professorat, 
amistats i col·laboradors que han 
passat per les nostres aules i han 
sigut part del creixement del nostre 
projecte i de la nostra vida.

Quaranta anys d’història donen 
per a molt. Hi ha hagut de tot, 
situacions bones i no tan bones, 
però sempre amb la mirada cap 
endavant fent feina i actuant 
amb un compromís social: des de 
les primeres experiències a Les 
Pedreres - Torre Alfons XII pels 
volts del 1976, que reflectien 
l’inici d’un model pedagògic i d’un 
tarannà en la pràctica educativa 
que ens ha orientat i acompanyat 
(amb variants) fins ara. És moti-
vador fer una volta per les aules 
del Centre Cívic de Santa Eugènia; 
encara s’hi veu aquest esperit de 
desafiament d’un model educatiu 
que vol combatre l’analfabetisme 
que encara persisteix, i també la 

Un llibre, unes històries, unes vivències 
(1976-2016)

idea que a una part del món li 
“toca” obeir o ser explotada. Som, 
i volem seguir sent, una escola de 
persones adultes, pública, popular 
i permanent, una escola lligada 
a la ciutat de Girona, però també 
als municipis de les rodalies; una 
escola que es renova, però també 
una escola que no renuncia als 
seus orígens i a la seva identitat; 
una escola que segueix tenint la 
voluntat d’acompanyar els nous 
i noves estudiants i desenvolupar 
l’esperit crític i constructiu de 
totes les persones que conviuen en 
el centre.

En un principi havíem demanat 
que el pròleg ens el pogués fer en 
Miquel Soler i Roca, per a molts 
de nosaltres un gran mestre, una 
persona plena de gratitud i de 

tendresa, un internacionalista de 
l’educació. Som molts els que hem 
estat amatents i seguidors del seu 
pensament contracorrent. L’escol-
tàvem, ens animava a participar 
en el canvi dels models educatius, 
a lluitar contra l’analfabetisme, a 
participar en projectes de solida-
ritat amb Nicaragua… Finalment 
no ha estat possible però sí que 
volem transcriure unes paraules 
seves com un petit homenatge 
cap al que representa: “L’educa-
ció està al servei de les persones, 
no de les necessitats del mercat. 
Tot acte educatiu es fa sobre la 

base de determinats principis i la 
selecció d’aquests principis i la 
seva materialització pràctica és de 
naturalesa política. Amb el nostre 
treball docent, els i les educado-
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LLIBRE 40 ANYS DE L’ESCOLA...]

res responem, conscientment o 
insconscientment, a tot un seguit 
de valoracions que són de natura-
lesa política”. Us recomanem el 
seu llibre “Educació, resistència i 
esperança” editat en català recent-
ment.

El llibre dels 40 anys no deixa de 
ser un homenatge a tota la gent 
que «en uns moments difícils» va 
tirar endavant un projecte que in-
tenta allunyar-se de la “burocratit-
zació” de l’ensenyament, de l’en-
cotillament i de la infl uència del 
pensament neoliberal que tracta 
el coneixement com una mercade-
ria, un projecte que intenta apro-
par-se a objectius de l’educació 
com el de fomentar el diàleg, la 
refl exió, el debat, la socialització, 
la crítica..., i que s’impregna de la 
pedagogia de l’esperança que pro-
pugna un altre gran mestre, Paulo 
Freire. En moments de desencís i 
de manca de perspectives resulta 
engrescador sentir novament pa-
raules plenes de signifi cat, com 
utopia, conscienciació, praxi revo-
lucionària, solidaritat...

És un projecte més de socialitza-
ció de les situacions de vida. Vo-
lem que la gent s’assabenti de què 
passa, de què pretén una escola 
d’adults: que l’educació sigui una 
esperança per al treballador o la 
treballadora, que pugui accedir a 
nous estudis, que pugui aprendre 
una nova llengua; que l’espai de 
l’escola sigui vist pel jovent com 
una nova oportunitat i un nou pro-
jecte per deixar enrere les frustra-
cions que li ha portat el sistema 
educatiu, i que descobreixi que li 
cal compaginar el treball manual 
i el treball intel·lectual; que una 
persona desnonada sàpiga què fa 
el banc que l’ha deixat al carrer 
i que cal la lluita col·lectiva fent 
visibles els moviments socials. I 
també que tots plegats ens fem 
conscients que ens cal lluitar con-
tra qualsevol analfabetisme, contra 
la pobresa… Volem refl ectir que 
al llarg d’aquests anys l’educació 
també ha estat una eina de lluita 
per recuperar drets consolidats i 
reformular el futur.

Aquest llibre vol ser un petit 
recull, un petit fragment que no 
pot acollir ni de bon tros tota la 
nostra activitat, tot allò que ha 
passat i que hem estat. No ho 
pretén pas. No vol ser un recull 
de la nostra història sinó la mirada 
de cadascuna de les persones 
que hi participen. Amb aquesta 
publicació, a través d’imatges, vo-
lem rendir  un petit homenatge a 
totes aquelles persones i col·lectius 
que han format part de l’escola 
d’adults o que hi han passat al 
llarg de la seva existència; són 
un repàs de les activitats, de les 
mobilitzacions i dels projectes que 
s’hi han desenvolupat, i també 
de les complicitats i xarxes que 
s’han creat amb altres agents de 
diferents sectors, sense els quals 

un projecte com aquest no hauria 
tingut cap sentit.

Volem expressar un agraïment es-
pecial a en Pep Caballé, que ens ha 
acompanyat primer com a voluntari 
en les primeres experiències edu-
catives i després com el nostre 
dissenyador infogràfi c, per la bona 
feina feta al llarg dels 40 anys. 
Agraïm també en particular a la 
UdG la facilitat per entendre aquest 
projecte i fer-lo visible, com també 
volem donar les gràcies al suport 
d’altres institucions (Diputació de 
Girona, Ajuntament de Girona i 
SSTT d’Ensenyament de Girona) 
en la publicació del llibre o en els 
actes dels 40 anys.

Pròleg del Llibre del CFA Girona –
Escola d’adults “40 anys d’educació 

pública, popular i permanent”
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Autoritats, amigues i amics,

Després de llegir la glossa de 
David Fernàndez a l’Arcadi 
Oliveres amb motiu del Premi 
ICIP Constructors de la Pau, que 
us recomano vivament, penso 
que iniciar aquestes lletres és 
una mena d’imprudent pecat 
molt més que estètic, més propi 
d’una moral còmoda que del meu 
conegut tarannà. Però començar 
a escriure després de llegir i 
rellegir la publicació amb motiu 
de la celebració dels 40 anys 
de l’Escola d’Adults de Girona i, 
especialment, la cronologia que 
tanca el llibre, un bon exemple 
de la freiriana dualitat Paraula/
Món, em porta a sospitar que les 
meves paraules avui corren el risc 
de ser buides i inútils. Finalment, 
cal dir que l’Escola d’Adults de 
Girona, petit gra de sorra en la 
permanent i inacabada lluita 
pel dret a l’educació de tothom 
d’un cap a l’altre de la vida, ha 
format part del meu singular 
itinerari per l’educació de 
persones adultes, especialment 
als seus inicis i al final, i, des de 
la proximitat viscuda, i viscuda 
tan intensament, el cor, i també 
el cap, tenen grans dificultats 
per ajudar-me a recordar amb 

GLOSSA A L’ESCOLA D’ADULTS DE GIRONA, 
PREMI MESTRES 68 /2016-2017

claredat, precisió i fidelitat i triar 
amb encert moments significatius 
que formen part de l’escola, 
que és com dir de la meva 
pròpia vida. Només l’amistat, 
l’agraïment i l’afecte em van fer 
decidir acceptar escriure-les. I 
us confesso que és un honor i un 
privilegi fer-ho.

Fet aquest necessari excurs 
inicial entro en el tema. I les 
meves primeres paraules voldrien 
ser un públic i sentit homenatge 
a aquell grup de joves objectors 
de consciència, alguns d’ells 
estudiants de magisteri, que un 
dia decideixen pujar a l’altra 
Girona, concretament a les 
barraques de Torre Alfons XII - 
Les Pedreres, a ensenyar a llegir 
i escriure als seus pobladors 
gitanos. Anoteu-ho: a ensenyar a 
llegir i escriure en un temps que 
el dictador Franco havia erradicat 
l’analfabetisme per decret. 
Aquella colla de joves insubmisos 
i generosos, que em feia arribar 
còpies gairebé il·legibles de 
capítols de La pedagogía del 
oprimido de Paulo Freire, va ser 
el meu primer contacte amb el 
pedagog i revolucionari brasiler 

i amb aquella lectura gironina 
del seu mètode d’alfabetització 
que portaven a terme. Passió, 
compromís i generositat. Crec 
que aquesta tríada pot sintetitzar 
bé l’experiència que planta amb 
tant d’amor les arrels de l’Escola 
d’Adults de Girona avui justament 
premiada. Parlo d’amor en 
sentit freirià, «l’educació és un 
acte d’amor, per tant, un acte 
de coratge», ens recorda el 
Mestre, i crec que aquests són 
els nutrients que han mantingut 
amb vida durant més de quatre 
dècades, poca broma!, aquelles 
arrels inicials.

I seguint aquesta línia crec 
que no pot faltar aquí la nostra 
felicitació a milers de persones 
joves i adultes que any rere any 
han mantingut l’esperança que 
l’escola els podria ajudar a somiar 
un canvi en la seva feina, en els 
seus estudis futurs, en les seves 
vides... Han fet veritat aquella 
celebrada frase de Freire, no hi 
ha canvi sense somni, igual que 
no hi ha somni sense esperança,  
i han dipositat la seva confiança 
en una colla de professionals que 
han volgut ensenyar i aprendre 
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cooperativament posant les 
seves capacitats al seu servei. 
[He d’obrir aquí un necessari 
parèntesi i dir que no és aquest 
el moment de fer un retret a qui 
ha treballat pensant només en el 
salari o el currículum: la història 
no els absoldrà mai el seu pecat, 
malgrat que les polítiques del 
mercat i els seus escolanets 
locals encara els distingeixen i 
els tracten com no es mereixen].

L’Escola d’Adults de Girona arriba 
a bon port després d’una llarga 
travessia cap a Ítaca, definida 
com «40 anys d’educació pú-
blica, popular i permanent». Ni 
les tempestes i la mala mar ni les 
polítiques i la mala llet han pogut 
enfonsar-los la barca. Amb lluita, 
que també educa, tossuderia 
i convicció, i, és clar, amb una 
molt bona feina pedagògica, 
sempre se n’han sortit. Aquest 
Premi Mestres 68, doncs, és un 
reconeixement just i oportú a 
la que, avui per avui, és l’única 
experiència gironina amb cara i 
ulls, i una de les poques a nivell 
català, en matèria d’educació de 
persones adultes.

Citava al principi el llibre publicat 
per l’Escola amb motiu de la 
celebració dels seus primers 40 
anys de vida, una joia més que 
un llibre a l’ús, una rica i coral 

glossa des de la coberta (gràcies 
una vegada més, Mestre Pep 
Caballé) fins a cadascuna de les 
pàgines. I cito ara el programa 
d’activitats d’aquesta celebra-
ció, amb més d’una cinquantena 
d’actes, diversos i sempre rics 
de contingut, que mostren la 
vitalitat i les virtuts polítiques 
i pedagògiques del projecte. I 
amb aquests dos exemples, llibre 
i programa, voldria destacar, 
en la meva opinió, una de les 
majors aportacions de l’Escola 
a la societat gironina: la lluita 
contra l’analfabetisme polític. 
En efecte, ens seria difícil des-
tacar avui experiències, en la 
formació de persones adultes, 
els ensenyaments professionals i 
secundaris o fins i tot a la matei-
xa universitat, que mantinguin 
amb èxit una orientació crítica, 
reflexiva i clarament dirigida a 
combatre l’analfabetisme polític, 
tan arrelat a la societat gironina 
i catalana. I és que l’Escola 
d’Adults de Girona no només ha 
acompanyat formativament les 
persones que no sabien llegir 
i escriure o volien ampliar els 
seus coneixements reglats o 
no reglats. Ha fet molt més, ha 
complementat els seus itineraris 
a l’Escola amb propostes amb 
intencions formatives i polítiques 
per combatre les concepcions 
ingènues i abstractes de les re-
lacions de la humanitat amb el 
món dominants en una bona part 
d’elles per raó fonamentalment 
de la influència dels aparells 
mediàtics i socioculturals al ser-

vei del pensament únic i feble 
de l’actual etapa del capitalisme 
global. Propostes que ha tret al 
carrer sumant i sumant curs rere 
curs moltíssima gent de Girona i 
rodalies tractant d’apoderar-los, 
com es diu ara, com a éssers de 
praxi, d'acció i reflexió sobre el 
món. I no cal que us expliqui que 
en temps del desballestament 
generat pels 155, formals o 
subliminals, aquesta no és una 
feina senzilla... Però, com deia, 
transformant les dificultats en 
possibilitats han portat sempre la 
nau a bon port. Amb un polsim 
de Freire i un pessic de Ferrer 
i Guàrdia, però sobretot amb 
l’esforç i dedicació de tots els 
mestres que hi han passat durant 
aquests quaranta anys, aquesta 
escola no ha parit súbdits te-
ledirigits sinó ciutadans més 
conscients i compromesos. En 
Benet Salelles ho sintetitza ma-
gistralment.

Amb aquest trajectòria, no és cap 
casualitat, doncs, que com en 
el cas de Salt fins fa uns anys, 
l’Escola d’Adults de Girona hagi 
estat menyspreada i castigada per 
les administracions i autoritats 
competents, vull dir amb com-
petències en la matèria, i hagi 
hagut de recórrer a la denúncia 
i a la protesta per apropiar-se de 
les paraules d’Eduardo Galeano 
i mostrar que el món al revés 
premia l'inrevés: menysprea 
l'honestedat, castiga la feina, 
recompensa la falta d'escrúpols i 
alimenta el canibalisme. L’últim 

PREMIS MESTRES 68...]



episodi de la lluita pel conserge, 
o mitja jornada de conserge, 
o senzillament per la dignitat 
del servei públic d’educació en 
matèria de persones adultes a la 
ciutat de Girona, o de tot plegat, 
és un bon exemple d’una antítesi 
de com entendre i practicar el 
diàleg i la gestió dels confl ictes 
per part de les dues bandes. 
Però també, i sobretot, és un 
bon exemple de quin tractament 
ha rebut aquesta experiència 
alimentada pels valors i els 
somnis d’aquella República dels 
mestres derrotada per les armes 
faccioses ara fa prop de vuitanta 
anys.

A les verdes i a les madures, com 
dic, l’Escola d’Adults de Girona 
ha acumulat un ric bagatge al 
servei de les persones, en defen-
sa del dret a l’educació i per la 
igualtat de drets de tots i per a 
tothom, i ha consolidat un pro-
jecte educatiu que ha promogut 
el diàleg, la refl exió, el debat i, 
com ens recorda l’actual equip 
de docents, la voluntat d’acom-
panyar formativament els nous i 
noves estudiants i desenvolupar 
l’esperit crític i constructiu de to-
tes les persones que conviuen en 
el centre. Per tot això i més l’Es-
cola és ja un rellevant referent 
en l’inventari català de les bones 
pràctiques en matèria d’educació 
de persones joves i adultes.

No vull tancar aquestes paraules 
sense recordar aquí un bon amic 
de l’Escola d’Adults de Girona, 
de totes les escoles d’adults i de 
tots els projectes que enlairessin 
l’educació al vent del progrés i la 
transformació social: parlo d’en 
Jaume Botey, que ens va dir adeu 
no fa gaire. L’any passat, en el 
marc de la celebració del 40è 
aniversari de l’Escola, vaig com-
partir amb ell, l’Alfons Formariz i 
la Núria Calatayud, un acte sobre 
«40 anys de les escoles d’adults» 
i ja no ens vam tornar a veure. He 
pensat que persones com en Jau-
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   L’ASSOCIACIÓ “MESTRES 68” 
 

Es complau en convidar-vos a l’acte acadèmic d’homenatge i lliurament dels 
guardons corresponents al XXIII Premi Mestres 68 (2016-2017), a: 

 
 

 LLUÏSA GERONÉS i  ESTRADA         Premi Personal 
  ESCOLA d’ADULTS de Girona        Premi Institucional 
 JOSÉ LUÍS CORZO TORAL            Premi Internacional 
 NÚRIA TERÉS i BONET              Menció a Títol Pòstum 

 
Glossaran, respectivament, l’acció educativa dels guardonats: 
  

Santi Thió; Sebas Parra; Miquel Martí;  
exalumnes de la Núria 

 

    
 El lliurament del Premi tindrà lloc el divendres 25 de maig a 
les 7 de la tarda a la sala d’Actes de la Facultat d’Educació i 
Psicologia  de l’UdG (Pl. Sant Domènec, Girona)  

 
 

AMB EL SUPORT DE: Facultat d’Educació i Psicologia (UdG), i 
Associació de Mestres Rosa Sensat.                    

me, o l’eugenial Núria Terés que 
avui recordem en aquest acte, 
formen part també del patrimoni 
de l’Escola. Als qui ens van deixar 
abans d’hora, als qui ens han 
acompanyat i als qui avui encara 
fan possible continuar ensenyant 
i aprenent a l’Escola d’Adults de 
Girona us dic gràcies. Moltíssi-
mes gràcies i felicitats per la fei-
na feta. I us torno a recordar que 

us necessitem. Us necessitem 
valentes, compromeses, apassio-
nades, fermes, esperançades i 
somiant sempre en ‘hacer el bien 
en favor de la Humanidad’, que 
diria el nicaragüenc Maestro Pi-
neda».

Salut!

Sebas Parra - Maig de 2018  
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*Les persones que surten en aquestes fotografi es han acceptat el dret d’imatge.
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