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El color
de la pinya

Al Club d’Esplai Bellvit-
ge, que acaba de cele-
brar el seu 50è aniversa-
ri. Nascut el 1969 de la 
mà d’un grup de volun-
taris/es per atendre els 
infants d’un barri sense 
serveis, va ser una de les 
llavors de Fundesplai, un 
gran projecte que el dar-
rer any va arribar a prop 
de 260.000 persones.

A La Liga Iberoamericana 
de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, que ce-
lebra 20 anys i ho fa 
organitzant el IX Foro 
Iberoamericano a Bue-
nos Aires. En un moment 
com l’actual, les seves 
27 entitats, de 17 països 
diferents, esdeven més 
importants que mai.

No és bona notícia que 
l’extrema dreta de Vox 
hagi multiplicat repre-
sentació al Congrés. Una 
setmana després de les 
eleccions ja demanaven 
la retirada de l’Estat es-
panyol de la Convenció 
Internacional dels Drets 
dels Infants, per poder 
expulsar els menors mi-
grants no acompanyats.
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El cap de l’Ofi cina Ca-
talunya del Canvi Cli-
màtic assegura que 

l’augment de les energies 
renovables trencarà l’o-
ligopoli energètic actual, 
que es basa en un model 
nuclear només accessible 
per a grans inversors. 

Amb la crisi climàtica, s’ha 
d’evitar tant el negacionisme 
com el catastrofi sme. Samiti-
er, químic de formació, obvia 
la incongruència del discurs 
que desmenteix l’existència 
del canvi climàtic, perquè la 
ciència fa temps que ha de-
mostrat que les alteracions del 
clima són una realitat aliena 
a les opinions. Alhora, rebut-
ja la visió apocalíptica de qui 
creu que ja no hi ha marge de 
millora. 

El 7 de maig, la Genera-
litat va declarar l’estat 
d’emergència climàtica. 
Quina mesura és més 
urgent?
Gairebé totes són prioritàri-
es. A Catalunya, només un 
16% de la producció d’ener-
gia elèctrica és renovable. El 
nostre model elèctric és bàsi-
cament nuclear. 

El repte era que el 2030 les 
renovables produïssin el 50% 
de l’energia a Catalunya. 
El repte és aconseguir un mo-
del renovable sense passar pels 
combustibles fòssils, que fan 
que les emissions s’incrementin. 
Catalunya necessita treballar 
per implantar les renovables i, 
sobretot, la fotovoltaica, que és 
el gran nínxol. És trist que paï-
sos on no tenen gens de sol, com 
Alemanya, tinguin més energia 
fotovoltaica que aquí.

Què falla del sistema?
Que és oligopolístic. Hi ha un 
conjunt d’empreses que do-
minen el mercat, on és difícil 
que n’entrin d’altres. La fo-
tovoltaica pot trencar aquest 
oligopoli. Vull dir, una central 
nuclear no la pot fer qualsevol. 
Necessites inversions fortes. 
En canvi, amb la fotovoltaica, 
l’energia distribuïda, l’auto-
costum... la quantitat d’actors 
al sistema es multiplicaria. 

A peu de carrer... per Júlia Hinojo

Entrevista a: Salvador Samitier 
Cap de l’Oficina Catalunya del Canvi Climàtic de la Generalitat

“Hem d’ajudar la Xina
a créixer amb menys petroli”

L’energia fotovoltaica 
multiplicaria
el nombre d’actors al 
sistema energètic”

Barcelona tindrà el clima 
de Múrcia l’any 2050. El 
coneixement científi c sobre 
el canvi climàtic està molt 
distanciat de la visió que 
en té la gent? 
És possible. Els científi cs que 
estudien el tema estan amo-
ïnats perquè tenen la visió a 
llarg termini de quins poden 
ser els impactes si la societat 
no canvia de patrons. En canvi, 
la gent tenim molts problemes 
en el nostre dia a dia i ens costa 
pensar en el futur llunyà. 

El moviment de Fridays for 
Future i el pes que comen-
ça a tenir als mitjans de 
comunicació la perspectiva 
climàtica està fent canviar 
les actituds de la gent? 
Sobretot entre la gent jove. 
També perquè els canvis són 
més evidents i ja no parlem 
dels impactes al futur, sinó del 
present. 

Els esforços dels paï-
sos avançats en matèria 
climàtica són sufi cients si 
els estats “menys consci-
enciats” segueixen sense 
aplicar cap mesura?
Serveixen, però no són sufi -
cients, perquè veiem que les 
emissions a escala mundial 
han anat augmentant. És veri-
tat que on més s’incrementen 
és als països en vies de desen-
volupament, perquè ara els 
toca créixer i tenen el mateix 
dret que nosaltres a tenir el 
nostre nivell de vida. 

Es pot créixer sense conta-
minar?
S’han de produir dues situaci-
ons. Nosaltres hem de reduir 
les emissions i, a més, hem de 
ser generosos i transferir co-
neixement i tecnologia a països 
com la Xina o altres estats en 
vies de desenvolupament per-
què puguin créixer sense haver 
de consumir tant de carbó o pe-
troli com hem fet nosaltres en 
el passat.

L’escola importa
No faig una ressenya, reco-
mano un llibre. L’Enric Prats, 
amb aquest títol, ha publicat a 
Eumo (Vic, 2018) una obra de 
lectura apassionant. L’autor, 
d’entrada, ens adverteix que 
hi trobarem moltes ambigüi-
tats (“potser”, “sembla que”), 
nous interrogants i, molt so-
vint, un to de provocació. És 
un llibre per a repensar l’edu-
cació des d’una perspectiva 
crítica. 
Es fa interrogants cabdals, 
com si es pot seguir parlant 
de l’educació com un bé pú-
blic mentre la política cedeix 
el terreny a l’economia; o la 
defi nició mateixa del concep-
te d’educació (educare versus 
educere). En el llibre s’ana-
litzen tres models o maneres 
de fer política en educació: 
utòpica (la llei marca els mí-
nims i els professionals deci-
deixen); “triler” (l’intercanvi 
de cromos entre els partits 
i el món real de l’educació a 
part), i “l’escombra” (el que 
arriba desfà tot el que ha fet 
l’anterior, la politiqueria).
Pel llibre desfi len les grans 
qüestions educatives i esco-
lars: l’escola inclusiva i de-
mocràtica, que “fa remoure 
la caverna”; l’exercici de la 
professió docent i la petjada 
que deixen “els mestres que 
han vist món” i “no siguin ca-
dàvers ambulants”, etc., etc. 
Cada capítol del llibre és una 
caixa de sorpreses, plena de 
vida i de passió per l’escola i 
l’educació.
Per acabar, recollim un co-
mentari sobre una de les 
paradoxes que analitza el lli-
bre: “Per a molts innovadors 
l’escola hauria de recuperar 
la noció clàssica d’espai de 
lleure”, i una de les seves 
conclusions: “L’escola del fu-
tur és brillant, però el futur de 
l’escola està emboirat.”
Un llibre escrit des del conei-
xement profund del pedagog i 
els rics referents del seu autor. 

Sopar de gala + dormir

+ brunch 1 de gener

Adults: 76,5€
Infants de 3 a 12 anys: 52,50€

Infants de 0 a 2 anys: Gratuït

Sopar de gala + dormir

+ brunch 1 de gener + activitats

Adults: 84€
Infants de 3 a 12 anys: 60€

Infants de 0 a 2 anys: Gratuït

Informació i reserves

93 474 46 78
casesdecolonies@fundesplai.org

cases.fundesplai.org

Sopar de gala + dormir
Sopar de gala + dormir
Sopar de gala + dormir

Gaudiu de les festes amb la família i amics
a les cases de colònies i albergs de Fundesplai

CAP D’ANY I ANY NOU

Gaudiu de les festes amb la família i amics

CAP D’ANY I ANY NOU

Gaudiu de les festes amb la família i amics

CAP D’ANY I ANY NOU

en plena natura!




