
                                                                                            
 

 

TAULA RODONA ATENEUS I EDUCACIÓ 

 

DATA:      13 DE MARÇ DE 2019 

LLOC:       ESPAI FRANCESCA BONNEMAISON 

   CARRER SANT PERE MÉS BAIX 7, BARCELONA 

HORARI:  18:00h – 19:45h 

 

 

PONENTS 

Jordi Plana, gerent de Serveis Educatius de la Diputació de Barcelona 

Núria Duñó, coordinadora de l’Aliança Educació 360 

Òscar Enrech, director general de la Fundació Orfeó Lleidatà 

Mireia Claret, presidenta de l’Ateneu Igualadí 

 

MODERADORA 

Anna Pruneda, secretària de la junta de la Federació d’Ateneus de Catalunya 

 

 

Jordi Plana comença la seva intervenció fent un reconeixement de l’escola i el seu 

paper en l’educació de les persones. Aquest model s’ha posat en qüestió en els últims 

20 anys degut a una certa crisi de l’educació formal per esgotament del sistema 

educatiu i els seus resultats. Hi ha una crisi no resolta en quan a la segregació i 

l’abandonament escolar degut a la desconnexió entre el que l’escola ensenya i les 

necessitats de la mateix societat. Però això també és una oportunitat perquè delimita 

el que és l’educació formal i la no formal i suposa un enfortiment de les persones que 

porten molts anys fent educació però també l’aparició de noves formes de fer i ha 

impulsat els ajuntament a treballar per l’educació.  

El territori es configura com un espai d’aprenentatge en l’itinerari vitals de les seves 

persones, les quals han de ser el centre de l’enfortiment d’un sistema d’aprenentatge 

que les capaciti per tenir una vida plenament autònoma.  

 

Allò que passa fora de les escoles, és tant o més important del que s’aprèn en l’àmbit 

formal de les escoles i, per aquest motiu, hi ha una necessitat de connectar de forma 

estable persones, temps educatius, espais, institucions i aprenentatges. Tot això forma 

part d’un ecosistema educatiu local amb un conjunt d’actors que té sentit des d’un punt 

de vista d’equitat de les persones.  

Oferir noves oportunitats educatives interconnectades és la raó de ser de l’Aliança 

360, la qual està impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la 

Federació de moviments de renovació pedagògica. Aquesta xarxa pública i privada 

permet generar valor per construir un futur educatiu millor per a les persones. 

 

Núria Duñó explica que les persones aprenem més i millor de contextos d’educació no 

formals que dels formals i que s’evidencia una desconnexió entre escola i entorn que 

dificulta la creació d’itineraris educatius per a les persones. Molts estudis posen en 

evidència que la desigualtat educativa es produeix fora de l’àmbit escolar dels infants i 

joves perquè és un context no obligatori i això genera una escletxa de desigualtat. 

 

 



                                                                                            
 

 

 

 

L’Aliança Educació 360 vol fer un canvi conceptual de fons, el qual es posi a la 

persona en el centre del seu procés educatiu i amb una mirada holística que tingui en 

compte tots els seus temps i espais vitals, en un espai de proximitat, al llarg de tota la  

 

seva vida i sense exclusions ni segregacions de cap tipus. Aquesta nova mirada 

d’entendre l’educació parteix d’experiències prèvies i d’iniciatives de reforma horària.  

Actualment, l’Aliança està formada per 150 socis (ajuntaments, centres educatius, 

universitats, entitats i xarxes, com la Federació d’Ateneus de Catalunya) i té com un 

repte molt ambiciós: fer que el nostre sistema educatiu promogui i integri els 

aprenentatges que es porten a terme fora de l’escola, que hi garanteixi l’accés i que hi 

participi tota la comunitat. Això es pot resumir en 4 eixos estratègics: 

- Generar més i millors oportunitats educatives, espai on els ateneus són un bon 

exemple. 

- Connectar els aprenentatges d’un mateix territori. 

- Crear un xarxa d’agents educatius.  

- Posar l’equitat en el centre del model.  

 

Per fer realitat aquest repte, actualment s’estan creant realitats d’educació 360 amb 

municipis, centres educatius i entitats, generant coneixement i espais de formació, 

sistematitzant dades per generar eines de coneixement. Es vol incidir en les agendes 

públiques d’acció municipal amb propostes concretes construïdes col·lectivament. 

 

Mireia Claret explica que l’Ateneu Igualadí és fundà fa 150 anys per donar instrucció 

bàsica a les persones perquè poguessin progressar al llarg de la seva vida. El 

moviment ateneístic està íntimament lligat amb els territori i sempre ha buscat la 

formació integral de les persones per oferir-lis oportunitats de creixement personal. 

Considera que la tasca educadora dels ateneus, com agents de referència cultural i 

social i espais d’oportunitats, hauria d’estar més recolzada i valorada per les 

administracions públiques. Els ateneus són agents de dinamització comunitària de 

referència al territori.  

 

Òscar Enrech considera que la cultura és una eina de transformació i millora de la 

nostra societat. Els projectes de l’Orfeó Lleidatà constitueixen una veritable escola de 

valors que estan a cavall de la formació reglada i la no reglada, formant una xarxa 

d’aliances intergeneracionals i interconnexions amb diferents agents del territori. Els 

projectes de l’Orfeó Lleidatà tenen un fort component d’inclusió social amb implicació 

cap al seu entorn, una zona amb problemàtiques socials importants. Per trencar 

fronteres i afavorir la integració, els seus projectes interactuen amb altres entitats 

escolars i socials, així com centres de salut. L’Orfeó Lleidatà fa educació en valors 

amb la cultura com a eina d’inclusió socials, fomentant projectes en xarxa amb altres 

agents. 

Explica que, històricament, els ateneus cobrim tasques que haurien de ser de 

competència pública. Els ateneus són entitats més flexibles i més creatives que altres 

institucions, sovint per necessitat. A més som creadors de públics i consumidors 

culturals. Aquesta flexibilitat, innovació, creació i consum cultural són valors que des 

dels ateneus són integrats en l’educació a les persones d’un mateix territori. 



                                                                                            
 

 

 

 

Durant el debat es posen de manifest les següents idees: 

 Els ateneus són entitats privades però amb vocació pública.   

 Els diversos agents d’un mateix territori han viscut d’esquenes uns dels altres i que 

cal un coneixement i un reconeixement mutu. 

 L’educació és un bé comú que cal fer-la créixer entre tots els actors. 

 L’Administració Pública, com a reguladora del sistema educatiu, ha de donar 

resposta a les noves necessitats de la ciutadania i apostar clarament per l’educació 

a temps complet que involucri altres actors i generi connexions. 

 Cal ser capaços de reconèixer, posar en valor i connectar els diversos agents 

educadors del territori. 

 Es posa en valor la iniciativa de la societat civil i es demana cura perquè la 

iniciativa pública no l’ofegui.    

 Els ateneus promouen els interessos de la gent i l’Administració hauria de donar-hi 

suport, garantint l’equitat en tot moment. Ens hem de reconèixer per a col·laborar i 

sumar. Cal explorar iniciatives educatives en xarxa público-privades. 

 El món associatiu té el repte d’incorporar aquesta nova mirada educativa i caldria 

més interacció amb els agents de l’àmbit d’educació formal. 

 Sovint l’equitat va relacionat amb els recursos disponibles i cal trencar aquest 

obstacle.  

 Es proposa que les línies d’ajuts en matèria educativa de la Diputació de Barcelona 
adreçats als municipis, incloguin obligatòriament la necessitat de fomentar la 
connectivitat amb els agents del territori. 

 
 


