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GIRONA
Noranta-cinc estudiants de la UdG tutelen
escolars nouvinguts de 9 municipis gironins
El projecte Rossinyol enceta la setena edició amb
quinze parelles d’alumnes més que el curs passat
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OPINIÓ

«TEMPS DE VOLUNTARIAT»
PER DOLORS REIG AMICS DE LA UNESCO DE GIRONA
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Un grup de mares i pares ha
creat a Santa Coloma de Farners
l’associació Agambar, una entitat
sense ànim de lucre que té l’ob-
jectiu d’acompanyar i prendre
consciència de l'educació dels
seus fills, entesa com «un procés
natural, respectuós i lliure». Tot i
que als seus responsables els agra-
daria arribar a l’etapa obligatòria,
la legalitat vigent fa acotar el pro-
jecte a infants de  a  anys; enca-
ra que, de moment, s’ha posat en
marxa amb tres nens d’entre  i 
mesos. 

L’entitat s’estructura en tres ei-
xos d’actuació: un espai de crei-
xement i joc, un altre de trobada
que vol respondre les necessitats
de desenvolupament de cada in-
fant i un últim espai de formació,
en el qual els adults –ja siguin fa-
miliars, educadors, mestres o qual-
sevol persona interessada– esta-
bleixin les seves necessitats i pro-
posin tallers, trobades i xerrades a
càrrec de professionals.  

L’espai diari de trobada comp-
ta amb una educadora i un pare o
una mare, i s’hi duu a terme un
aprenentatge basat en diferents
mètodes pedagògics que tenen
en comú el respecte pels proces-
sos de desenvolupament, una vi-
sió individual de cada nen i la
concepció que cada infant es cons-
trueix ell mateix. L’oferta d’Agam-
bar es completa amb un espai per
a famílies, en el qual pares i edu-
cadors poden compartir inquie-
tuds. En aquest apartat hi tenen ca-
buda grups de lactància, de pre-
paració pel part, postpart o cura de
l'infant, entre d’altres. 

Els promotors d’aquesta asso-

ciació, fonamentada en el respec-
te al ritme de creixement de l’in-
fant, van començar a trobar-se a
principis d’any i es va posar en
marxa al setembre. La seva seu es
troba al centre de Santa Coloma i,
en l’actualitat funciona de  del
matí a  del migdia, i ofereix un ser-
vei de menjador en el qual la cui-
na sempre és a càrrec dels pares.

«Un altre tipus d’educació»  
Un dels integrants de l’associa-
ció, el mestre Jordi Sedó va expli-
car que «no ens volem agafar a cap
pedagogia en concret, sinó al que
ens interessi de cadascuna. No
estem tancats en un ideari concret
i funcionem de manera assem-

bleària». Ell mateix va deixar clar
que Agambar no pretén ser una al-
tenativa a les escoles bressol o lu-
doteques convencionals i va acla-
rir que les famílies que s’hi han in-
volucrat, com és el seu cas, «tenen
experiència d'altres fills en llars
d'infants, però hi ha punts en què
no pots dir res perquè la llei no t'ho
permet i aquí els pares hi poden
participar». Sedó va concloure
que, donant-se a conèixer, l’entitat
vol «fer apologia d'un altre tipus
d'educació» i defensar la idea «que
hi ha molts tipus d'educació i
aquest n’és un», i que en qualsevol
cas el que pretenen és que «els
principals beneficiats siguin els
nens».

SANTA COLOMA DE FARNERS | PILI TURON

Un grup de pares de Santa Coloma aposta
per una educació on l’infant marca el ritme 

Una associació ofereix espais de creixement i trobada per a nens de 0 a 6 anys i de formació per a adults �

ALT EMPORDÀ
Els ajuntaments de Figueres i Roses
donen la veu als seus estudiants
La capital escolta els joves de la Marca de l’Ham
i l’alumnat rosinc opina sobre un parc infantil
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Una de les fundadores de l’associació, Marta Rabasseda, adreçant-se dissabte als assistents a la presentació.

CARLES COLOMER

AGAMBAR
Objectiu: criar els fills amb èxit

Els integrants de l’associació
han escollit un nom que desig-

na clarament la seva raó de ser: criar
amb èxit. Aquest és el significat del
verb «agambar», amb el qual s’iden-
tifica aquesta entitat sense ànim de
lucre de Santa Coloma. L’associació
Agambar es va presentar dissabte al
matí, en un acte que va reunir una
quarantena de persones a la bibliote-
ca Joan Vinyoli i que va comptar amb
la intervenció de l’expert en intel·li-
gència emocional Francesc Sedó.

�

LA CLAU

L’escola Mas Masó, de Salt, ha ce-
lebrat la festa de la castanyada po-
tenciant-ne la vessant tradicional
i la intercultural a la vegada. L’ac-
tivitat es va fer el  d’octubre i, al
matí, la castanyera va passar a re-
collir les paperines per les diferents
classes de l’escola en un suposat
viatge a la selva. L’alumnat li va do-
nar les paperines, hi va parlar, li van
cantar cançons i ella els va explicar
coses de la seva feina. A partir d’a-
quest «viatge a la selva» es va ce-
lebrar la castanyada i es va apren-
dre què fan amb les castanyes a la
selva i quines festes celebren ells.

SALT | DdG

L’escola Mas Masó
de Salt potencia
la intercuturalitat
de la castanyada

L’Ajuntament de Sils ha iniciat
aquest mes el projecte «Junts fem
deures», el qual es desenvoluparà
durant tot el curs -. Es
tracta d’una activitat de voluntariat
consistent a ajudar i donar su-
port a escolars del Cicle Superior
de Primària a l’hora de fer els
deures. De moment, es duu a ter-
me al Centre Cívic de Sils i, si el pri-
mer trimestre es valora positiva-
ment, s’ampliarà al de Vallcanera.

Aquest és un projecte promogut
des de l’Àrea de Joventut de l’A-
juntament de Sils en col·laboració
amb alumnes de quart curs d’ESO
de l’institut de Sils i que, entre al-
tres objectius, vol comprometre el
jovent en la vida pública del mu-
nicipi. 

SILS | DdG

Sils promou el
voluntariat per
ajudar a fer els
deures a primària


	0811GI027AU



