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25 anys de Federació 
de Moviments de 
Renovació Pedagògica

El color de la pinya Apunt pedagògicA peu de carrer  josep M. Valls

la tardor de 1983 en les Primeres jornades de re-
novació Pedagògica de Catalunya, a roses, culmina 
uns temps de reflexió comuna per tal d’aconseguir 
l’homologació dels principis i objectius d’una vintena 
de moviments de mestres del país i per analitzar la 
realitat de l’ensenyament a Catalunya. el 1986, a llei-
da, es fan les segones jornades de Treball on s’aprova 
el “Document d’escola Pública” i es constitueix la 
Federació. Aquesta publicació reflecteix lúcidament 
les línies estratègiques que havia de seguir l’ense-
nyament públic aquests anys, conté uns principis 
educatius sòlids i perdurables. 

la Federació es caracteritza per ser una organització 
que continua tenint la raó de ser en els moviments de 
renovació Pedagògica, el treball territorial que fan 
des de, i per a l’educació des de la proximitat els dóna 
sentit, valor i és la base per a la construcció comuna 
de discurs pedagògic. neix amb la clara intenció de 
ser una xarxa. Hem anat veient que si volem fer una 
educació coherent necessitem considerar-la al llarg 
i a l’ample de la vida. l’heterogeneïtat és la nostra 
realitat i el nostre gran valor. Apleguem professio-
nals de diferents territoris, edats, etapes i moments 
educatius -al centre, al lleure... Cal cercar veritables 
entorns educadors. Per això, hem necessitat cercar la 
complicitat i l’acord de la comunitat educativa i de la 
societat civil per treballar en la construcció d’aquest 
model educatiu. 

la realitat d’avui ens planteja dubtes, incertesa i pre-
ocupació; cal transformar-los en reptes. Aquests 25 
anys hem fet passos en aquest sentit, d’ara endavant  
hem de continuar caminant sobre la riquesa del tre-
ball de les moltes persones que hem fet la Federació 
durant aquests temps. Fa unes setmanes a Vic, en el 
marc de la celebració dels 25 anys, ho simbolitzàvem 
lliurant a l’educació del país “el compromís ètic del 
professorat”.

Umair Dar
Premi Fundación Esplai 
al Voluntariat 2011

“el català és l’eix 
vertebrador de 
la integració”

Té 23 anys i quan en tenia 15 va deixar 
Pakistan per venir a Catalunya. Des-
prés d’anar al Raval, la seva família 

es va traslladar al barri Artigues, al sud de 
Badalona, amb un índex d’immigració del 
33%. L’Umair, que parla perfectament el 
català i cinc llengües més, compagina la 
feina com a mediador cultural i els estudis 
de 2n de Ciències Polítiques amb la seva 
tasca com a voluntari d’organitzacions 
socials, entre aquestes, la Fundació Es-
querdes. El 8 de juny va rebre el Premi 
de Fundación Esplai al Voluntariat, en la 
categoria de joves.

Com recordes l’arribada a Catalunya?
Jo venia d’un poble rural del Punjab. Quan 
vaig arribar a Barcelona pensava que la 
rebuda seria molt freda. Però no va ser 
així! Aquí em vaig sentir molt estimat pels 
meus professors, pels meus amics, com-
panys de feina... Penso que haver vingut 
a Catalunya és el millor que m’ha passat 
a la vida!

Doncs la idea que impera es que la 
integració costa molt...
El català ha estat l’eix vertebrador de la 
meva integració. Quan vaig començar a 
estudiar-lo i a parlar-lo cada cop que em 
dirigia a algú en català em felicitaven, 
m’animaven. Si jo ara em considero un-
català d’origen paquistanès ha estat grà-
cies als meus professors i companys. 

I com comences a fer de voluntari?
Quan estudiava batxillerat tenia moltes 
dificultats. Però vaig anar al Casal dels 
Infants del Raval on persones voluntàries 
em van ajudar a tirar endavant. I quan 
vaig acabar el batxillerat vaig decidir fer 
jo el mateix. Un cop instal·lats a Bada-
lona, al meu barri hi havia moltes neces-
sitats. Els joves no tenien cap referent. I 
uns quants vam decidir canviar això...

Com?
Jo, per exemple, a la Fundació Esquer-
des dono classes de llengua i, alhora, 
faig xerrades per orientar els joves que 
acaben d’arribar. També organitzem sor-
tides per Catalunya, per a que els joves 
coneguin altres realitats, que tinguin 
una visió global del país. Això és molt 
important perquè en aquests barris amb 
pobresa i exclusió social, les persones 
es queden tancades.   

A Badalona acaba de guanyar un candi-
dat amb un discurs facil i populista...
Garcia Albiol no es xenòfob, ni racista 
sinó que és un populista, oportunista i 
un demagog. El seu partit ha vist que 
el tema de la llengua catalana ja no els 
funcionava per guanyar vots. I, quina 
alterativa els quedava? Posar-se amb els 
temes més sensibles. Però estan jugant 
amb foc. I qui juga amb foc s’acaba 
cremant.

Finalment, que representa per a tu el 
Premi de Fundación Esplai al Volun-
tariat?
Em sento molt honorat. A Catalunya hi 
ha molta gent que fan una tasca volun-
tària i anònima. Crec que aquest premi 
no és només per a mi, sinó per a totes 
aquestes persones bones.

www.esquerdes.org

aquestes vacances vine a les cases de colònies 
de la fundació catalana de l’esplai amb els teus fills i filles

et sortirà molt a compte! 

Viladoms de Baix 
CASTELLBELL I EL VILAR, BAGES

Vacances d’estiu 
en família93 474 46 78

www.esplai.org
accc@esplai.org

1 setmana en règim de 
pensió completa: 215 euros

◗ Infants fins a 2 anys: gratuït 

◗ De 3 a 6 anys: 86 €, 
60% de descompte 

◗ De 7 a 12 anys: 161,25 €,  
25% de descompte

Òmnium Cultural acaba 
de complir cinquanta anys 
treballant per a favor de la 
cultura, la llengua i la iden-
titat catalana. nascuda en 
plena dictadura franquista, 
segueix tenint un paper ac-
tiu i influent. i molt neces-
sari encara.

l’aparició de l’edició en 
català d’un diari tan im-
portant com  la Vanguar-
dia, 130 anys després del 
seu naixement, consolida 
la normalització de l’ús del 
català en la premsa escrita 
al nostre país.

A Xavier García Albiol que, 
com a candidat a l’Alcaldia 
de Badalona, ha utilitzat 
els sentiments de la por 
per guanyar vots, generant 
intolerància i actituds xenò-
fobes, posant en perill una 
convivència frágil.
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T’hi esperem!  Reserva ja!


