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El color de la pinya
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Apunt pedagògicA peu de carrer MANOLITA SANZ

Des del Diari de la Fundació Catalana de l’Esplai 
m’han proposat que estreni aquesta nova secció 
en la qual, en cada número i sota el títol “Apunt 
Pedagògic” hi escriurà una persona diferent, entorn 
a temes relacionats amb l’educació dels infants i 
joves.

Vivim immersos en un procés de canvi molt profund, 
en plena transició cap a una nova  època: Noves situ-
acions geopolítiques, un nou context mundial, viscut
en la immediatesa del local i quotidià. Noves realitats 
i nous horitzons en l’educació dels infants i joves, ja 
avui ciutadans d’un món diferent al dels seus pares 
i, no diguem, al dels seus avis. Nous ritmes en el des -
senvolupament tecnològic; nous coneixements, noves 
metodologies, noves maneres de viure i de gaudir d’un r
oci digital, al que hem d’estar ben atents, si volem fer 
l’educació en el lleure que demana el nostre temps.
Nous reptes socials i econòmics als quals cal donars
respostes imaginatives, des de l’equitat. 

En el nostre temps, però, perduren velles estructures
de poder i de dominació, més subtils que mai, que 
perpetuen el privilegi. La pobresa i el risc de margii -
nació amenacen la vida de molts infants i joves. En 
plena era digital, molts adolescents tenen problemes 
de comprensió lectora i no assoleixen les competènci-
es bàsiques en l’ensenyament obligatori. Als nostres
barris la desigualtat campa de la ma del fracàs escolar
i en l’accés discriminat al lleure educatiu. Aquest és un  
repte i una prioritat que no admeten excuses.

El nostre es un temps de molta complexitat. Semt -
pre s’ha caminat, però, amb un peu davant i l’altre
al darrere. El nostre és un temps difícil i ple de pos-
sibilitats. Cal  tornar a començar per l’ individu, per
la construcció de la seva subjectivitat personal; re-
fer el teixit social més immediat a l’infant i al jove; 
treballar amb les famílies i les colles d’amics, en els
barris i en les ciutats; i fer-ho amb la ferma voluntat
de contribuir a la construcció d’un país cohesionat, 
estimat i de futur.

Salvador Carrasco 
Patró Fundació
Catalana de l’Esplai

El repte
i la prioritat

Josep Cruells,
President de la Federació
de Cors de Clavé

“Cantar és felicitat”

Porta la cultura popular al seu ADN. 
Als 14 anys ja formava part del 
moviment escolta, mes tard es va 

involucrar a la comissió de festes, al cine
club, al teatre... i va acabar a la Societat
Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca,
una entitat ben arrelada a Sentmenat.
D’allí, l’any 2007 va passar a la Federa-
ció de Cors de Clavé, per acabar com a
president al 2009. 

Dius que sempre has estat tècnic. 
Sí  t’he de confessar, que no sóc cantai-
re, ni  director de música. Això sempre 
m’ha fet tenir un respecte davant dels
cantaires, realment val la pena treballar 
per aquest  moviment. 

Els cors de Clavé tenen una gran tra-
dició darrere.
Josep Anselm Clavé era un músic que
actuava per les tavernes de Barcelona
i Baix Llobregat i veia que l’obrer es-
tava massa temps a la taverna. Buscava 
la manera de fer una associació amb
aquella gent perquè poguessin de-
mostrar que realment tenien un valor 
que era el cant. No sabien música, no

sabien solfa, molts no sabien ni llegir,
en canvi, cantaven.

Teniu molta història
I tant! Fa poc hem descobert i digita-
litzat una pel·lícula d’una trobada de
Cors de Clavé el 1928 a Mataró, amb
motiu de la inauguració d’un carrer a
nom de Josep Anselm Clavé, una re-
unió de 1.000 cantaires de Catalunya,
Mallorca i el País Valencià. I la nostra 
revista L’Aurora és la degana de les
revistes catalanes. L’any passat van 
fer els 120 anys. 

Fem un salt en el temps. Quanta
gent formeu avui dia la Federació? 
Hi ha 180 corals federades a Catalu-
nya. Amb 4.500 cantaires i uns 300 
músics i directors. Gairebé arribem a
les 5.000 persones. 

Quins són els vostres reptes? 
En tenim de diferent ordre, uns fan
referència a nous col·lectius als quals
volem arribar i actes i altres a temes
del nostre funcionament com a orga-
nització. En la nostra història, en els
anys 50 i 60, es va integrar a les corals 
molta gent que venia d’altres indrets
d’Espanya. I ara voldríem aconseguir 
el mateix amb la gent nouvinguda.  

I pel que fa a la organització, què 
us proposeu?
Les nostres societats són de gent gran,
que els costa molt d’entendre l’ordi-
nador. Seria ideal que tinguéssim uns
professionals, pagats per la Federació.
Com aquest és un luxe que no ens
podem permetre, ens cal algú que ens 
assessori, que ens ajudi, algú que en 
qualsevol moment el truques i està
disponible. Per això hem contactat 
amb Suport Associatiu. Ara mateix, 
que tothom ha de renovar els estatus
estem fent una campanya junt amb 
Suport Associatiu perquè les nostres
entitats es posin al dia.

Quin és l’esdeveniment més impor-
tant d’enguany?
La tercera Trobada internacional de Cors 
d’Homes, el diumenge 3 de juliol, que
volem completar amb una matinal de
cors d’homes nostra.

www.elcoro.net

Activitats educatives de temàtica ambiental
26 instal·lacions arreu de Catalunya

Rectoria de la Selva
NAVÈS, SOLSONÈS

Vacances d’estiu
en família93 474 46 78

www.esplai.org

Preu per persona: 
1 setmana a l’agost en 
règim de pensió completa 
amb activitats dirigides 
incloses

Adults  279.30

Infants fins a 12 anys 
219.45

A Stéphane Hessel, que als
93 anys ha escrit “Indig-
neu-vos” per reivindicar la
insubmissió davant de les 
retallades i el consumisme
voraç, amb el mateix esperit 
que va participar a la De-
claració Universal del Drets
Humans el 1948. 

Al suplement “Criatures” 
que publica el diari Ara, di-
rigit per Carles Capdevila, els 
dissabtes, perquè està dedi-
cat a l’educació i té en comp-
te i dóna veu a tots els agents
educatius que intervenen en 
la formació dels infants.

A Ana Rosa Quintana per
la seva manca total d’ètica 
en l’exercici de la professió 
periodística, quan va es va 
aprofitar d’una persona amb 
discapacitat, per aconseguir 
declaracions relacionades
amb un crim.
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