
Pedagògicament incorrecte ROSER BATLLEEl color de la pinya

Potser acabem de recollir els teus fills de l'escola i tor-
nem passejant cap a casa. A la cantonada del caixer
automàtic ja s'ha instal·lat aquell senyor gran que
cada nit hi dorm, però que passa la tarda llegint el
diari, aliè -o ho sembla- a tot el que l'envolta, amb el
carro ple d'andròmines ben a prop. Aquest senyor no
demana res, però ja ens hem trobat amb alguna difi-
cultat quan un dels fills ens ha preguntat què està fent
i per què no dorm a casa seva.

Per contra, les dues noies joves, amb faldilles llargues,
lletania fixa i a vegades criatures als braços, sí que 
s'acosten i demanen diners. No els hi donem, perquè
pensem que això es perpetuar la misèria, perquè creiem
que també hi ha màfies darrera i perquè ja aportem 
diners a causes solidàries... Però alguna cosa no acaba
de funcionar, perquè els arguments que donem als fills
són una mica complicats perquè els entenguin. I perquè
el dubte es queda a dintre com un corcó.

Sabem què hem de pensar i què hem de fer... i malgrat
tot, arribarem a casa, els fills berenaran pa amb xoco-
lata, faran els deures o aniran a l'esplai, o a la coral, o a
fer esport, es dutxaran, soparan i potser els deixarem
veure una estona la televisió. 

Mentre fem el que creiem més just i més correcte, que
és no donar almoina, no podem evitar sentir-nos mes-
quins davant d'aquelles persones que ens passen per
la cara les profundes desigualtats de la vida conforta-
ble del primer món. Encara que contribuïm a corregir-
les amb els nostres impostos i aportacions voluntàries,
la nostra justícia racional no té més remei que posar-se
a discutir amb el que ens queda de generositat, com
expressava Bertold Brecht en El lloc per a la nit:

He sentit que a Nova York,
al cantó del carrer 26 amb el Broadway,
en els mesos d'hivern, totes les vesprades hi ha un home
que, pregant als vianants, procura un lloc per a la nit
a les persones sense casa que s'hi troben.
Amb això el món no canvia,
les relacions humanes no es milloren,
l'època de l'explotació no s'acurta.
Alguns homes, però, tenen un lloc per a la nit.
El vent es apartat d'ells tota una nit
i la neu destinada a ells cau al carrer. 

El lloc 
per a la nit 

José Manuel Pérez, 
“Pericles”, director gerent de Valnalón     

“Afavorim el perfil
emprenedor”

“P
ericles” és l'autèntic creador de

Valnalón i un emprenedor social

reconegut amb diversos guar-

dons. Enginyer industrial, ha publicat llibres

sobre aquesta faceta d'impuls i creació

d'empreses.

Què és Valnalón?    

Ciutat Industrial del Vall del Nalón, S.A.U.
(VALNALÓN) és una societat de gestió que
neix al 1987 depenent de l'Institut de Foment
Regional, organisme de la Conselleria d'In-
dústria i Ocupació del Principat d' Astúries
amb un objectiu concret: dissenyar i dur a
terme un projecte de regeneració, promoció i
dinamització empresarial a la Conca del Na-
lón, aprofitant el sòl i els edificis que ocu-
pava l'antiga fàbrica siderúrgica, tancada al
1984. Aquesta factoria fou creada per Duro
Felguera i transferida a ENSIDESA el 1967.

Quin és l'objectiu?

Pretenem provocar un canvi cultural al si de la
nostra regió, on hi ha molt poca tradició em-
prenedora i és necessari afavorir l'aparició de
persones amb perfil emprenedor com a pas

previ, fins i tot, a la creació d'empreses. Com
a resposta a aquesta necessitat i basant-nos en
la nostra experiència de gestió d'un Viver
d'Empreses, vam dissenyar el 1993 un pro-
jecte formatiu, anomenat Cadena de Forma-
ció d'Emprenedors. La cadena té el seu primer
esglaó a l'Educació Primària, i el darrer, en la
consolidació de l'empresa. 

Quins són els programes educatius? 

Tenim vuit programes que abasten tot el Sis-
tema Educatiu. Per això, elaborem materials
didàctics, formem professorat i fem tutories
de suport al professorat.

Cómo es va implicar a Valnalón?         

Vaig treballar 20 anys en una gran empresa,
compatibilitzant la feina amb la d'emprenedor
social en el camp juvenil, cultural, esportiu i
social. Al 1987 participava en una associació
de suport a persones a l'atur i vaig fer el salt a
la creació de Valnalón.  

Quants alumnes participen dels 

programes de Valnalón cada curs?   

Tenim 34.000 alumnes, repartits entre Astú-
ries (50%) resta d'Espanya (40%) i resta del
món, principalment a l'Amèrica Central
(10% restant).

Amb quines iniciatives similars 

es relacionen?    

A Espanya sobretot treballem amb Governs
Regionals, Municipis, Instituts de Desenvo-
lupament Econòmic i Agències de Desenvo-
lupament Local i Rural. També hem tingut
diverses reunions amb la Fundación Esplai
par tractar la possibilitat de col·laborar.

Vostè va rebre el premi Ashoka Emprene-

dor Social 2007. Què li va suposar?    

Més que premi, Ashoka és un reconeixement.
Va suposar un suport moral, en un primer
moment. Ara ha passat a constituir un suport
al meu treball, al de cadascun dels meus 
companys i d'Ashoka com a organització.

Per què Pericles?  

L'adopció del nom de Pericles té relació amb
les dificultats que tenia de nen a causa dels
meus noms i cognoms vulgars. Els meus
companys em posaven malnoms. Quan vam
estudiar el segle de Pericles als 13 anys, em
vaig quedar amb el nom per a sempre.
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www.valnalon.com

A peu de carrer MANOLITA SANZ 

Els ajuntaments democràtics fan
30 anys. En aquest temps han fet
infraestructures, assumit com-
petències, solucionat dèficits
històrics i lluitat per aplicar les
mesures de l'estat del benestar
des de la proximitat. 

A la Conferència Episcopal espanyola
per la seva campanya contra l'avorta-
ment, on nega el dret de les dones a
decidir la seva maternitat i compara
els òvuls fecundats als linxs euroas-
siàtics.

A la Fundació Catalana Síndrome
de Down que fa 25 anys, amb una
trajectòria rellevant en la millora de
la qualitat de vida de les persones
que tenen aquesta síndrome i al-
tres discapacitats intel·lectuals,
una tasca reconeguda amb la Creu
de Sant Jordi 2009.

93 474 74 74
www.esplai .org

CENTRE ESPLAI
La resposta integral per a les vostres 

jornades, trobades i congressos
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CENTRE ESPLAI és 

un equipament de

10.000 m2 que

integra un conjunt de

serveis adreçats al món

educatiu, associatiu i 

del benestar social:

• Escola de Natura.

• Centre de formació, jornades

i convencions.

• Centre d’esport i salut.

• Serveis de restauració.

• Allotjament.

Informació i reserves 
93 474 74 74

a 5 minuts
de l’Aeroportdel Prat i a 
10 minuts de 

Barcelona
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