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M aimés no tornaré a fal-
tar a l’esplai, encara
que tingui exàmens”.
A l’Institut Eduard
Fontserè, de l’Hospita-

let de Llobregat, recorden aquesta frase
d’una alumna de batxillerat l’any pas-
sat. La noia va quedar impressionada
quan els nens de l’esplai La
Florida, on feia d’ajudant de
monitora, li van demostrar
com l’havien trobat a faltar
un dia que no hi va poder
anar. Havia d’estudiar per a
una prova a l’institut i no va
tenir temps. No va tornar a
passar. “Quan veus que el
que fas té un impacte, et
compromets més, et sents
molt bé, reconegut i satis-
fet”, admetenDanielMadre-
an, Josep Arjona y Mariam
Rifi, estudiants de segon de
batxillerat en aquest centre.
Com la seva companya, el
curs passat van participar
en el projecte Joves pel Bar-
ri, que el centre Eduard
Fontserè i l’esplai La Flori-
da van posar enmarxa fa set
anys. Tots els alumnes de
primer de batxillerat han de
passar per aquest programa
de manera obligatòria. Es
tracta d’un projecte d’“apre-
nentatge i servei”. Els nois
col·laboren amb alguna enti-
tat de la zona per un perío-
de de deu setmanes –en to-
tal són 40 hores–.
L’objectiu és doble: d’una

banda, els estudiants s’acos-
ten a les diferents realitats socials del
seu barri i reflexionen sobre la impor-
tància del voluntariat, i, de l’altra, do-
nen un suport real als veïns de La Flori-
da, resumeix Jordi Ibáñez, director de
l’institut i ideòleg de la iniciativa. El pro-
grama Joves pel Barri ha tingut tant
èxit que s’està exportant a altres ciu-
tats, com Cornellà o Esplugues, i la Di-
putació de Barcelona ha editat un llibre
sobre el projecte perquè tingui més re-
percussió i altres centres s’animin a apli-

car-lo. Amés amés, l’institut ha aconse-
guit finançament de la Fundació Jaume
Bofill per a mantenir-lo.
La classe de primer de batxillerat

d’enguany es prepara aquests dies per
entrar al programa. Col·laboraran a l’es-
plai preparant activitats, arreglant les
instal·lacions, cuidant els nens... Abans
reben formació sobre les entitats soci-
als que treballen a la seva ciutat, sobre
què significa el voluntariat, com han
d’expressar-se i interactuar amb la

gent... Treballadors de l’Ajuntament i
alumnes d’Esade vénen a formar-los. Di-
vendres, el grup rebia classes de dicció i
expressió oral. Una vegada tenen els co-
neixements, ja poden anar a l’esplai per
ajudar els monitors. La primera tanda
d’alumnes començarà les “pràctiques
socials” a partir del gener. Els de segon
de batxillerat treuen conclusions de
l’experiència: “Al nostre barri hi hamol-
tes necessitats, i val la pena donar un

cop de mà perquè les coses vagin mi-
llor”, diu en Daniel. “A més a més,
aprens a comunicar millor, coneixes
gent, et sents més integrat al lloc on
vius”, hi afegeix en Josep. La Mariam
continua amb la conversa: “Això és una
cosa que tots els instituts haurien de po-
tenciar, perquè si només véns a estudiar
matèries i no aprens res del teu entorn,
del teu barri, l’institut queda com des-
penjat, com una mica a part de la reali-
tat”. El director de l’institut també des-

taca que els alumnes han guanyat en se-
guretat. Molts són d’origen immigrant,
acaben d’arribar, amb pocs vincles a la
nova ciutat. “Després de treballar amb
les entitats del barri els veïns els conei-
xen, veuen que els xavals que recolliran
els nens de les escoles per portar-los a
l’esplai o ajudant a la Creu Roja són de
l’Eduard Fontserè, això reforça l’autoes-
tima dels alumnes i dóna sentit de perti-
nença al centre, se senten orgullosos
del seu institut”, explica Ibáñez. Fa
anys, aquest centre sempre es quedava
amb places vacants. Aquests projectes
de treball comunitari han contribuït a
millorar-ne la imatge i la matrícula ha
augmentat moltíssim. Ara ja no els que-
den places buides i diverses famílies
han triat el centre per als seus fills preci-
sament per aquests projectes.
Joves pel Barri no és l’única iniciati-

va d’aquest tipus. Els alumnes més
grans també fan classes d’informàtica
per a adults. “És divertit ensenyar als
grans, perquè normalment són els
adults els que ens fan classes i és molt

gratificant demostrar que tu
també pots aportar alguna
cosa”, assenyala la Mariam.
Els veïns del barri de la Flo-
rida tenen ara una imatge di-
ferent dels adolescents, te-
nen la percepció que estan
més compromesos amb la
societat.
Els de tercer d’ESO estan

dins del programa Cicero-
ne. Consisteix a acollir els
companys de classe que
acaben d’arribar d’altres
països –al centre tenen un
66% d’alumnat d’origen im-
migrant–. Cada estudiant
rep formació per atendre
els nois nouvinguts. “Els en-
senyem coses de la nostra
cultura, fem classes de llen-
gua, expliquem com fun-
cionen les coses aquí”, expli-
ca Montse Pla, alumna
d’ESO.Alguns estudiants di-
uen que si no fos per aquest
programa, potser no s’inte-
ressarien tant per aquests
companys que acaben d’ar-
ribar. En fer-los de guies
tenen contacte i acaben sent
amics. “Arribar a un lloc
nou del qual no coneixes
l’idioma amb 14 o 15 anys és

molt dur”, assegura tant la Montse com
una altra companya, Ruth Ruiz. L’Ins-
titut Eduard Fontserè ha aconseguit
crear una cohesió molt forta entre
l’alumnat i els professors amb els pro-
grames d’“aprenentatge i servei”. I el
més important, destaca el director del
centre, és el canvi que està experi-
mentant el barri: “Els alumnes saben
quepoden canviar la realitat, que és pos-
sible tenir unmónmillor, més just i més
igualitari”.c

Alumnes de primer de batxillerat reben classes d’expressió oral abans de col·laborar a l’esplai
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“Sentimqueval lapena
treballarpelnostrebarri”

Ha engegat programes d’aprenentat-
ge i servei. Tots els estudiants es for-
men per col·laborar amb entitats del
barri de la Florida. Les habilitats soci-
als dels alumnes milloren, i també la
cohesió de l’institut
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