
Ordre del dia:
• Breus 
• Mostrem els nostres blocs
• Compartim idees per fer front a la crisi: dinàmica “tertúlia de cafè” en taules de 

treball
• Propera sessió.

Introducció:
En la darrera sessió ESLV, varem estar parlant de la 
necessitat de fer-nos sentit i de reinventar-nos davant 
la crisi financera que ens ha deixat sense recursos. Cal 
generar alternatives i resistències. Per a això, us 
proposem una dinàmica de treball a fer a l’escola 
Jaume Ferran i Clua el proper 21 de març 2012 que es 
diu “cafè tertúlia”. La idea és que les millors iniciatives 
sorgeixen al bar... 

L’espai serà un cafè amb diverses taules, entre les que 
ens anirem movent i tenint converses sobre el tema. 
Cada taula tractarà un dels sub-temes que van sorgir a 
la reunió passada, però la majoria de nosaltres anirem 
saltant de taula en taula responent diverses preguntes.

Us convidem a venir amb algunes idees ja pensades. 
Per a això, us descrivim a continuació les taules de 
treball. Si voleu i podeu, escriviu les vostres idees en un full dina4 o bé envieu-les a 
germanllerena@santcugat.cat per assegurar-vos que arriben a la taula corresponent, 
encara que vosaltres estigueu en altres taules. 

Espai: ens cal un espai ampli, estil menjador, amb taules separades i amb el cafè-
berenar-pica-pica distribuït sobre les taules... com en un cafè, vaja!

Taules en les que podrem participar:

1. Social: com podem incorporar les famílies als horts?
Una de les idees de la sessió anterior va ser aprofundir en el treball amb les famílies. És 
l’aspecte que el programa ha treballat menys, amb excepció de l’escola bressol. Per la 
perdurabilitat del projecte d’hort entenem que cal trobar maneres d’incorporar les 
famílies, sigui físicament a projectes educatius en els que interaccionen famílies-
docents-alumnes, o al manteniment, com econòmicament. 

2. Econòmica: quines noves formes de finançament trobem?
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Cal explorar noves formes de finançament: microfinançaments (estil “verkami”), 
esponsorització (estil Jardilan), subvencions europees, privades... caldrà escriure 
projectes molt adaptats a cada possibilitat, partint d’un “projecte global mare” que sigui 
el que fem fins ara. 

3. Política: quines formes de resistències organitzem?
A la darrera reunió va sortir la necessitat de visibilitzar i fer sentir la veu de les escoles i 
del projecte, ja que si no tot quedaria en no-res. Combinar aquestes iniciatives amb 
noves maneres de relacionar-se amb l’administració, nous pactes adaptats a la situació, 
és l’objectiu d’aquesta taula. 

4. Sociolaboral: quin nou rol imaginem per les educadores agroambientals?
La figura de l’educadora agroambiental és molt nova i ja cal reinventar-la. En aquesta 
taula us convidem a pensar nous pactes de consum, cursos oberts a la població, tallers 
per mestres, mobilització d’avis i altres actors... 

5. Ecològica: quina capacitació agrícola cal per mestres i professors/es?
Perquè les mestres puguin treballar sense (tant) suport d’educadores com seria bo, és 
important pensar en la capacitació agrícola: tallers d’herbes remeieres, d’hort, de 
menjar... la idea d’aquesta taula és veure quines necessitats i possibilitats hi ha en 
aquest sentit.

Funcionament de les taules: 
1. La idea és treballar amb la dinàmica del “cafè tertúlia”, que consisteix en dividir 

el grup en totes les taules i pensar la primera pregunta: “quines noves idees 
tenim?” durant 15 minuts. Es pot escriure sobre la taula, i les idees que es vagin 
generant s’escriuran en cartolines.

2. Després, tothom menys 1 persona de cada taula (que es queda sempre a la 
taula) canvia i, en una altra taula, responen surant 15 minuts més a ““com es 
podrien dur a terme les accions pensades?”. La persona que es queda a la taula 
s’assegura que es vagi escrivint allò que es parla. 

3. Es torna a canviar de taula i es parla de: “valorem les dificultats de les propostes 
treballades” (sempre en referència a les idees treballades en la taula d’arribada). 
15 minuts més.

4. I el quart moment és perquè tothom pugui participar d’una taula en la que no ha 
estat i voldria estar, per dir idees noves o comentar les recollides. 15 minuts més.

Posada en comú: 
Per posar les idees en comú, s’agafaran les idees escrites en cartolines a cada taula i es 
penjaran a un mural. Cadascú podrà agafar 5 gomets i posar-ne un a la idea que més 
prioritzi de cada taula.

Això no implica desestimar les altres, però sí ajudarà a veure l’opinió col·lectiva. 
Finalment tindrem una conversa oberta sobre el procés i les idees que es vulgui.  

Això serà a l’escola Jaume Ferran i Clua (Valldoreix) 
el dimecres 21 de març 2012 a les 17:30h 

Us esperem!
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