
Pedagògicament incorrecte ROSER BATLLEEl color de la pinya

Bon dia, bona tarda, bona nit, si us plau, gràcies, adéu,
fins aviat!, disculpi, però no parlo la seva llengua...

Ningú dubta de la utilitat de memoritzar quatre expres-
sions en una llengua desconeguda per comunicar-se
amb les persones que la usen habitualment o la tenen
com a llengua materna.
Fins i tot en el cas de tenir la certesa que ens enten-
drem en una llengua comodí (anglès, castellà...), sabem
que dominar algunes expressions diguem-ne "de cor-
tesia" ens apropa als altres fent visible l'acceptació i
valoració tàcita de la diversitat.

Per això, no entenc perquè a l'ensenyament obligatori
no s'aspira a aquest nivell de mínims (millor dit, mini-
malista) en les llengües de l'Estat. Si hem aprés a dir
Schwarzenegger, no veig on rau la dificultat d'aprendre
a dir boas noites, moltes gràcies o egun on.

Vaig tenir un veí que es va passar trenta anys a Ale-
manya i mai va aprendre a dir Guten Morgen. Em sem-
bla trist. La seva coartada era que l'alemany és una
llengua molt difícil. Doncs sí, és veritat. Com també és
veritat que hi ha persones amb més facilitat que d'al-
tres per aprendre idiomes. Però trenta anys són molts
anys per no poder donar ni el bon dia. La deixadesa, en
aquest cas, només s'explica pel tancament mental.

Al costat d'això, quan jo era mestra d'educació especial,
hi havia a l'escola un noi amb síndrome de Down que re-
citava de memòria i amb un accent espectacular les ali-
neacions esportives de l'Ajax d'Amsterdam i del Bayern
Leverkusen. Fins i tot quan les llegia al diari encertava
l'entonació correcta. Òbviament, allò que t'interessa i li
dones valor, ho aprens abans.

Encara que a Espanya els nens i nenes no tinguin a
l'aula companys catalans, gallecs o bascos, haurien de
tenir un nivell mínim.
No podem respectar ni valorar allò que mig amaguem,
fem veure que no hi és o hi fugim d'estudi. No es tracta
ni tan sols de pretendre que tots els nois i noies arribin
a un nivell de survival, ni a l'odiós intermediate d'an-
glés que tant ens costa superar. Es tracta d'un mínim
de sensibilitat -ètica i estètica- a  l'hora de fruir de la
diversitat.
http://roserbatlle.wordpress.com/

Nivell 
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Àngels Guiteras, 
Presidenta Taula d’entitats
Tercer Sector Social de Catalunya     

“Enceto el mandat
amb molta il·lusió”

Des del 9 de juliol Àngels Guiteras és
la nova Presidenta de la Taula d’enti-
tats del Tercer Sector social de Cata-

lunya, càrrec en el que ha pres el relleu de
Carles Barba. Guiteras pertany a la Federa-
ció Catalana d’entitats d’ajuda al Drogode-
pendent i és gerent de l’Associació Benestar
i Desenvolupament (ABD).

Quines seran les prioritats del seu mandat?   
El nostre full de ruta és el Manifest presen-
tat al 2n Congrés del Tercer Sector, del març
passat. Les línies de treball són establir cinc
vicepresidències que marquen cinc estratè-
gies de treball; liderar, com a Taula, la res-
posta del Tercer Sector a la situació de crisi
que viu el país; aconseguir una major parti-
cipació interna, i tenir més impacte en les
entitats de primer grau. També volem im-
pulsar la col·laboració amb la resta de l’Es-
tat espanyol i amb l’àmbit internacional. 

Quin ha estat el programa d’aquest 
primer trimestre del curs 2008-2009?   
Hem fet la presentació del llibre “El Valor

afegit del Tercer Sector en la prestació de
serveis públics”, una publicació que ha estat
molt ben acollida i de la qual n’hem fet tra-
ducció al castellà i a l’anglès. D’altra banda,
hem realitzat diverses jornades dedicades a
“Qualitat”, a “La Participació del Tercer Sec-
tor en el plans locals d’inclusió social” i una
sobre “l’IVA”. 

Ha estat una feina intensa? 
Sí, però vull remarcar que enceto aquest nou
mandat amb molta il·lusió, amb ganes de
treballar i donar molta empenta a la Taula i
al Tercer Sector i treballar per una societat
més inclusiva.

Coincidint amb la seva assemblea, la
Taula va presentar l’Anuari 2009. Com
veu el Tercer Sector Social català?   
L’Anuari és una radiografia de la situació
actual del Tercer Sector, ens permet veure
qui som, detectar les nostres debilitats i for-
taleses, i així saber cap a on anem. Aquest
Anuari, d’altra banda, posa de manifest 
l’evolució i el creixement del Tercer Sector.

De quina radiografia partien?      
Les primeres dades les varem tenir el 2003
amb el Llibre Blanc del Tercer Sector cívi-
cosocial i des d’aleshores el Tercer Sector
ha evolucionat en temes bàsics com ara la
transparència, el finançament, la qualitat,
els serveis o la professionalització dels seus
equips. Hem passat de 5.600 entitats a un
univers de 7.500, de les quals més de 3.000
estan agrupades en la Taula; movem un vo-
lum econòmic del 2,8% del PIB català, quan
l’any 2003 era de l’1%; la contractació en el
sector també ha crescut passant de 55.000
persones a 100.000, així com el nombre de
voluntaris de 155.000 a 245.000; i el nom-
bre de beneficiaris ha pasat d’1.000.000 de
persones a 1.700.000.

La seva etapa és posterior als dos anys de
l’anterior president Carles Barba. Quina
valoració fa del seu mandat?     
Cada etapa ha tingut el seu moment important
i l’anterior, ha vingut determinada per tres as-
pectes: l’aposta de la professionalització amb
la dotació d’un equip tècnic encapçalada per
una direcció; la dotació d’un Pla Estratègic
molt consensuat i el posicionament de la
Taula com a agent social reconegut. 
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www.tercersector.cat

A peu de carrer MANOLITA SANZ 

A Epi, Blas, Coco i companyia, veï-
nes i veïns de Barri Sèsam, la popu-
lar sèrie infantil de televisió que ha
complert 40 anys i que en el seu mo-
ment va ser pionera en el concepte
d'educar infants de manera lúdica a
través dels mitjans de comunicació.

A tota forma de violència contra les
dones que s’executa a través de pare-
lles sentimentals, religions que les
discriminen i estats que apliquen
normes bàrbares com la lapidació,
amb el rerefons d’una educació i una
societat que no són paritàries.

A la Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica, que ha re-
but el Premi Abacus d'Educació
2009 com a reconeixement als 25
anys d'impuls de la innovació edu-
cativa a l'escola catalana amb la
voluntat de convertir els i les alum-
nes en ciutadans crítics i actius.

93 474 74 74
www.esplai .org
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A l’hivern

en família
15 cases de colònies arreu de Catalunya!

Rectoria de la Selva
SERRA DE BUSA, NAVÉS
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