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Aquest matí he participat a la 3a Jornada Participativa del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), al 

Centre Cívic de Sant Narcís, a Girona. Al llarg del matí hi ha hagut un diàleg, un treball directe 

sobre mapes mentals, i un intercanvi 2-a-2 de comunicació de propostes del PEC. 

L’acte ha començat amb paraules de les autoritats: alcaldessa, regidora, delegat 

d’ensenyament, vicerectorat Rosa M. Terradellas de la UdG, i també en Mon Marqués, 

coordinador d’una de les comissions del PEC, i professor de pedagogia de la UdG. La 

vicerectora de la UdG ha esmentat la triple implicació de la UdG en aquest PEC: implicació per 

ser territori, implicació per la seva creativitat i implicació pel seu compromís social. 

Al diàleg (més aviat una persona moderadora i 3 persones amb respostes), de títol La 

comunicació entorn l’educació, hi han participat en Joan Barril, molt reticent a les xarxes 

socials, la Carmen Echazarreta, professora de la UdG, amb una visió transversal de l’ús de les 

TIC i les xarxes socials i blogs en l’educació, i en Pere Arcas (TV3), persona convençuda 

d’aquest tema. La moderació l’ha fet la Lali Bosch, professora de filosofia. He de dir que les 

incursions en les xarxes socials han estat sobretot en l’educació formal, malgrat que el PEC 

abasta tot els tipus d’educació i al llarg de tota la vida. M’ha agradat en Pere Arcas quan ha dit 

que els mitjans informen molt i comuniquen poc. 



 

 

 

En Joan Barril ha fet algunes manifestacions anti-twitter i xarxes socials que no comparteixo, 

però que en tenir el format de taula rodona no he pogut contestar. De totes formes, i parlant-ne 

amb la regidora d’educació de l’Ajuntament de Girona, Núria Terés, m’ha quedat clar que el 

que es tractava també era de tenir tres persones que oferissin un perfil diferent al públic, en 

relació a l’ús de les eines de la web 2.0 en l’educació. No acabo d’estar segur, doncs, de la 

postura real de cadascú (i tampoc no passa res). Malauradament les quatre persones del 

diàleg han hagut de marxar. 

El diàleg ha proporcionat, sobretot en la segona part, reflexions exposades en termes, paraules 

i formes diferents a les que circulen als posts de la web 2.0, però que al final venen a dir al 

mateix. En Joan Barril ha parlat de la necessitat que el bon periodisme inspiri confiança – és a 

dir, ha introduït el tema de la reputació. La Carmen Echazarreta ha parlat de comunicació 

segmentada, és a dir, de la societat de la interrupció i del multitasking. En Pere Arcas ha 

comentat també la dificultat que l’arxiu enorme audiovisual de TV3 arribi a les escoles. 

En Joan Barril m’ha agradat quan ha dit que, malgrat tot, Internet, els blogs, les xarxes 

socials… permeten que la gent que mai no hagués escrit res, al menys faci tweets, encara que 

sigui en 25 paraules. 

Al coffee-break hi havia una cosa innovadora: cada donut, crosantet, i entrepà portava un pinxo 

amb una cita. Un tweet escrit. Crosantets&Tweets? 



 

 

 En la segona part de la jornada, ja molt més activa, els participants hem anat voltant per taules 

on hi havia, en forma de mapa mental simple, cascuna de les 12 propostes concretes del Pla 

d’Acció 2011-12 del PEC. En la meva comissió de xarxa i comunicació en vam concretar 3, la 

primera de les quals és liderada per la UdG: 

• xarxa social privada per als agents educatius de Girona 

• web 2.0 amb totes les activitats educatives de Girona, amb FAQs i formació dels 

informadors en tots els espais educatius 

• Fira anual d’intercanvi d’experiències educatives, en forma congrés científic 

 

Finalment, en la darrera hora els participants vam posar-nos en dues rotllanes i vam comunicar 

1-1, diverses vegades després de rotar, les 12 accions del Programa d’Acció del PEC. 

No estic gaire acostumat a aquesta forma d’actuar, i he de dir que, com en d’altres ocasions, 

m’he sentit una mica estrany en tot plegat. És perquè vinc d’un altre món: el de la recerca-

universitat, ja ho sé. I per això cal fer l’esforç d’aproximar-se al món de l’educació no 



 

universitària, i també al món de l’educació no formal. S’hi coneixen grans experiències, molta 

gent interessant, i una altra forma de fer, molt bona. 

 

Per acabar, voldria remarcar la implicació de la UdG en aquest Projecte Educatiu de Ciutat, al 

menys en aquesta jornada: a més de la participació de la Vicerectora Rosa Terradellas en 

l’acte, hi ha hagut la professora de comunicació Carmen Echazarreta al Diàleg, i tres 

coordinadors (n’hi ha 4): en Mon Marqués, en Pau Martinell i jo mateix. A més, altra gent de la 

UdG ha participat activament en el PEC, com en Josep Serra i la Carme Saurina (segur que 

n’oblido alguna – que no s’enfadi ningú!) 

Agraïments: a la Núria Terés, entusiasta regidora, i a la Carme Sánchez i a la Irene Vila, per la 

seva feina tècnica engrescadora. I a tota la gent que m’ha ajudat a conèixer una mica més la 

societat educativa no universitària. 

 


