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1. Introducció 

 

Breu historia  

Les darreres setmanes de setembre del 2017 va començar a germinar, entre un petit grup de 
persones que actualment ens trobem en el grup En-Raonar, la idea de fer quelcom per revertir  
el moment que es vivia i que ens provocava desencís i desassossec. Escoltàvem, cadascú entre 
els seus i en el seu entorn, comentaris que ens feien témer el trencament de la  convivència.  

Aquestes persones es vam trobar per primera vegada el 10 d’octubre del 2017. Entremig 
s’havia viscut un 1-O, que en cap de les hipòtesis anticipades hauríem pogut imaginar amb un 
ús tan desaforat de la força repressora sobre cossos innocents. 

Aquell grup inicial de 7-8 persones va decidir que calia trobar maneres de ser-ne més i que era 
imprescindible que tinguessin sensibilitats polítiques diverses. Volíem compartir sentiments i 
pensaments i volíem saber com podíem encarar el futur després del que acabava de passar. Es 
va aconseguir que el grup s’ampliés. La primera trobada d’aquest grup més gran fou el 6 de 
novembre de 2017. 

En aquell primer temps es va parlar de tot el que feia referència a l’actualitat política catalana i 
cadascú va poder manifestar els seus neguits i pors així com els seus desigs i esperances. Ens 
va semblar que calia escriure el que ens movia, el que rebutjàvem i el que desitjàvem. Fou així 
com es va elaborar un primer document que va servir per conèixer-nos més encara, per saber 
fins on podia arribar l’entesa i com podíem gestionar la discrepància. Treballar aquell primer 
document, que titulàrem En-Raonar, pluralitat, convivència i democràcia ens va donar 
coratge per avançar i decidir que tot plegat no es podia quedar en una cosa interna, que ens 
satisfés només a nosaltres perquè havíem aconseguit redactar un “som En-Raonar”en un 
document. Ens va semblar que, el que havíem fet marcava un camí, una manera de fer i que 
això ens obligava a fer-ho públic, per tal de conèixer si més persones havien constatat la 
mateixa necessitat que nosaltres . Fou en aquest moment que es va redactar el manifest A 
favor del diàleg i la democràcia 

 

Inquietuds que impulsen el grup   

Cadascuna de les persones d’En-Raonar té la seva pròpia manera de pensar, la seva pròpia 
cosmovisió, la seva ideologia, alguns amb afiliació política clara, altres no. Res d’això no ha 
estat motiu per no dialogar sobre temes punyents de la nostra actualitat. 

Parlar de tot, durant el temps que portem enraonant, ens ha fet veure que darrera de cada 
ideologia, de cada manera de pensar, de cada forma d’emocionar-se, de cada manera de viure 
els esdeveniments, hi ha una persona i que aquesta té, possiblement, temors, il·lusions i 
esperances similars, encara que la seva manera de comunicar-les sigui radicalment distinta. 

Totes les persones d’En-Raonar compartim un somni, un desig, una il·lusió. És el somni, el 
desig i la il·lusió d’enfortir la feble democràcia que tenim. 

Sabem que per assolir cotes més altres de democràcia no ens podem quedar només en el 
somni, el desig o la il·lusió. Per això estem lluitant per fer tot allò que estigui a les nostres mans 



 

3 

 

poder fer. Desitgem contribuir en una convivència democràtica, des de la senzillesa i l’abast 
que pugui tenir un equip humà de poques persones, que no volen quedar-se parades si veuen 
que poden fer alguna cosa en el sentit de facilitar la pluralitat i la convivència pacífica a la seva 
ciutat. 

A les persones d’En-Raonar ens uneix la idea que cal emprar, més del que ho fem, el 
pensament crític, que hem de trobar idees i projectes nous que revitalitzin la democràcia i que 
hem de seguir aprenent maneres de viure junts tots els diferents. 

També ens aplega la voluntat de no escatimar res que ens permeti fer passos en el sentit 
d’aconseguir més equitat i  justícia social i de  treballar pel bé comú. 

Al manifest, on s’hi troben el objectius, hi ha implícita la necessitat de treballar plegats per un 
model d’educació que ens faci gent de pensament lliure, amb capacitat per conversar, 
dialogar i deliberar, per acordar i consensuar o dissentir i discrepar, sempre des del respecte a 
les persones, perquè sabem que l’educació no és, exclusivament, cosa de les escoles i les 
famílies. S’educa a tot arreu, també en les esglésies (de la religió que sigui) i s’educa 
especialment en els mitjans de comunicació, que inclouen totes les xarxes socials. L’educació 
és cosa de tots i de totes.  

L’educació  ha de ser el fonament de la democràcia i no un eslògan.   

Per a nosaltres construir democràcia no és una frase buida de contingut sinó  una manera de 
relacionar-se i de conviure. Els continguts de les paraules són les accions i nosaltres volem 
practicar la democràcia. 

Volem mirar cap endavant, per aprendre de nou a conviure pensant més en les persones que 
en les formes polítiques de governar-nos. 

Volem intentar posar en pràctica el somni de trobar maneres de tenir cura els uns dels altres 
per reforçar els vincles entre persones de la mateixa ciutat, el mateix barri o el mateix veïnat. 

Sabem que nosaltres només podem treballar allà on som, per això els límits d’una ciutat com 
Granollers no ens semblen una acotació sinó el lloc adequat perquè pugui fer-s’hi un niu de 
bones maneres democràtiques. Volem que el segell d’identitat de Granollers sigui el d’un viver 
que permeti renovar la democràcia i per fer-ho ens sembla que no tenim cap arma millor que 
l’educació que és la que ens fa ser el que som. 

 

Antecedents 

Fins al moment les activitats realitzades han estat: 

30 de novembre de 2018: Publicació del manifest A favor del diàleg i la democràcia (al 
setembre de 2019 hi ha 173 persones adherides). 

1 de desembre de 2019 obertura d’un blog: https://en-raonar.home.blog/ 

12 de desembre de 2018: acte de presentació del grup i del manifest i conversa entre els 
analistes de l’actualitat Sr. Antoni Puigverd i  Sra. Ester Vera sobre el  paper que juguen els 
mitjans de comunicacions en l’enfortiment o el debilitament de la democràcia. (finalment la 
Sra. Esther Vera no va poder venir). Hi van assistir al voltant de 170 persones. 

https://en-raonar.home.blog/
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29 de gener de 2019: obrim la conversa/debat conduït pel Sr. Eloi Vila amb totes les persones 
assistents i al voltant d’un parell de preguntes sobre com ens han impactat els fets polítics del 
moment sobre. Hi van assistir unes 60 persones 

5 de Juny de 2019: Conferència i col·loqui sobre Pensar, sentir i practicar la democracia, del Dr. 
Joan Manuel del Pozo.  Hi van asistir unes 120persones 

 

2. Marc conceptual  

En el que hem apuntat fins aquí ja es pot intuir la línia que ens agradaria que caracteritzés les 

accions d’En-Raonar, ara ho volem emmarcar en un determinat paradigma teòric i tenint 

present, molt a grans trets, dos camps de coneixement que, a parer nostre, conflueixen en allò 

que és imprescindible per tal que una democràcia sigui forta i alhora flexible i renovable: la 

participació.  

No es pot concebre democràcia sense participació i la democràcia serà més forta en funció 

dels grau de participació de la ciutadania i del seu compromís envers allò comú.  

Els dos camps de coneixement són, essencialment, les ciències polítiques i l’educació. Pel que 

fa l’educació, no pensem només en la pedagogia sinó en altres saber associats, que la 

complementen, des de la psicologia a la didàctica, contemplades en les seves vessants més 

hermenèutiques (interpretatives) i des d’una perspectiva crítica i holística. Pel que fa la política 

no hi ha dubte que també  podríem partir de paradigmes ben distints perquè, malgrat avui dia 

es treballen amb rigor i mètode científic, les interpretacions i propostes són múltiples i algunes 

escoles poden ser ben contradictòries entre elles; per això mateix ens hem volgut centrar en 

aquelles afirmacions  que van a l’arrel clàssica del concepte de democràcia i, en la visió del 

present ens centrem en l’ideari que Hannah Arendt perquè no hi ha dubte que ella recull els 

mals de sistemes no democràtics.  

En aquest document, però, només fem esment d’allò que estimem més adequat per a la 

proposta que presentem. 

 

Pel que fa la ciència política 

Què és i què fonamenta la democràcia?  

Amb massa lleugeresa se sol pensar que democràcia és tot allò que fa referència a l’Estat i als 

models d’organització que els caracteritzen. Vist així la intervenció de la ciutadania en 

qüestions de vida política queda reduïda a aquelles consultes que l’Estat, a través dels seus 

governs, decideix fer i a la participació en els diferents processos electorals. Però aquesta 

només és una faceta de la democràcia, la més formal, més institucional i sovint excessivament 

allunyada de la realitat quotidiana i de la vida de les persones concretes que configuren el 

conjunt de la ciutadania. La vida política democràtica és molt més que aquesta minsa 

participació. 
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La democràcia és una forma política d’organitzar una societat, no només, un sistema polític. De 

manera que construir democràcia no és quelcom que s’hagi d’encarregar o delegar a un 

govern,  és una responsabilitat de tota la societat. Fer democràcia no pot referir-se, 

exclusivament ni principalment, a l’esfera de l’Estat, de la Comunitat Autònoma o del Municipi. 

Fer democràcia és cosa de tothom, entenent que vivim en una societat cada dia més plural i 

més diversa i viure en la diversitat és una font de riquesa inesgotable però també sol ser-ho de 

conflictes.  

Si hom visqués sol en el món no requeriria de cap norma ni de cap control; no tindria 

necessitat ni l’ètica, ni de la moral, ni de la política o la justícia. Però l’home no viu sol i per 

viure en comunitat és imprescindible que mantingui relacions ètica i moralment acceptables, si 

és que vol aspirar a sobreviure i viure en condicions dignes. L’ètica neix en el moment que a un 

jo l’acompanya un altre jo, de manera que l’ètica és la relació jo-tu, és a dir: dual. La moral fa la 

seva aparició en el plural, igual que ho fa la política, de manera que viure els uns amb els 

altres, en el plural, vol dir viure políticament.  

Hannah Arendt negava el caràcter essencialista de la política dient que: “por esencia, el 

hombre es a-político”, però afegia “La política nace en el Entre-los-hombres, por lo tanto 

totalmente fuera del hombre”.  Ben diferent és l’afirmació que feia Aristòtil que diu: “l’home 

és un animal social que necessita als altres per sobreviure i, per tant, és també un animal 

polític”.  

Per a nosaltres tan se val la concepció originària que triem perquè els dos coincideixen a dir 

que la política i el plural van de la mà. Però quins models d’organització política podem 

imaginar? En aquest art d’organitzar-nos la vida del plural, dels diversos, només coneixem 

dues grans tendències, la de la concentració de poders i la de participació en el poder: 

autocràcies i democràcies. Entre un règim autocràtic (o dictadura) i un de  plenament  

democràtic hi ha gairebé tantes variants com països al món, per això en els darrers temps, per 

tal de poder mesurar la qualitat democràtica, s’ha parlat de democràcies defectuoses i de 

règim híbrids, establint quatre grans grups que també admeten moltes variants. Alguns 

organismes internacionals que avaluen les democràcies diuen que una democràcia és plena si 

vetlla per les llibertats civils, té processos electorals nets, pluralisme polític, governs que 

funcionen, existeix una notable cultura política que implica transparència informativa i 

posseeix elevats graus de participació.  

Si repassem tots els elements citats i pensem en com es tradueixen en la vida quotidiana,  

veurem que en l’aplicació tots presenten mancances importants i que, malgrat les 

classificacions que es puguin fer des de fora d’un país determinat, els ciutadans i les ciutadanes  

del nostre país no senten graus notables de satisfacció amb la seva democràcia. La ciutadania 

té, en general, la percepció, que tot allò vinculat a la vida política té marge de millora. 

Nosaltres afegim que no serà possible millorar la vida política formal, la de l’Estat, la Comunitat 

Autònoma, etc. si abans no tenim la capacitat de millorar la vida política de major proximitat. 

Creiem que hem de generar models diferents, més forts, més enxarxats, més vitalitzats, en la 

ciutat, el veïnat, les empreses, les escoles, etc.  
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Avui dia hem d’entendre que és democràtic tot aquell organisme que aplega un conjunt de 

persones lliures i responsables que, perseguint unes finalitats èticament i moralment dignes 

i prenent consciència que no poden aconseguir-les lluitant aïlladament, s’uneixen per 

aconseguir-les plegats. Aquestes persones diguem que tenen un somni, un “projecte de futur” 

i per assolir-lo s’organitzen, estableixen unes normes, es reparteixen tasques i responsabilitats 

i cerquen mecanismes que els permetin valorar i/o controlar el grau d’assoliment dels 

objectius que s’han proposat.  

Vist així, la convivència entre persones d’una mateixa llar, d’una escala de veïns, d’un barri, 

d’una ciutat, etc. també ha de fonamentar-se en els principis de la democràcia. De fet és en les 

situacions més quotidianes on hem de fonamentar la convivència democràtica i és des de les 

situacions més properes que cada petit grup humà ha de percebre que existeix equilibri entre 

dret i deure, que hi ha equitat, solidaritat i llibertat. La convivència democràtica ha de poder 

sustentar-se en la relació interpersonal, acceptant la diversitat i la diferència desitjada, 

entenent-la com una riquesa. És el principi de responsabilitat cap als altres allò que configura 

l’essència de la convivència democràtica.  

En una societat on cada individu tingui consciència que la convivència democràtica es 

fonamenta en dos principis (i alhora objectius) com són la llibertat i la responsabilitat serà fàcil 

fer política i serà fàcil que la política que en sorgeixi permeti i es fonamenti en cotes altíssimes 

de participació ciutadana.  Una societat que faci bandera només d’un d’aquest dos principis no 

resoldrà mai satisfactòriament els seus conflictes. Llibertat i responsabilitat han d’anar, sempre 

plegats perquè no és cert que siguem primer lliures i després responsables, el cert és que 

només podem ser lliures si som responsables. El que sí és cert és que la llibertat l’exerceix cada 

persona, cada singular. Diu l’Emilio Lledó (2018. Sobre educación. La necesidad de la literatura 

y la vigència de la filosofia. Barcelona: Taurus) “No hay una voz col·lectiva, una nación que 

hable, sinó que hablan los seres concretos, cada ser concreto, cada persona, con sus 

frustracions y esperanzas, y con la educación, aniquiladora o creadora, de la Sociedad donde 

tuvo la suerte o la desgracia de nacer”. De manera que cadascú ha de triar quin camí vol seguir 

i la tria només la pot fer si és responsable, si no és així o es deixa dominar o es producte de 

l’atzar.  

És per tot plegat que ens sembla que tenim, com ciutadans i ciutadanes singulars, lliures i 

responsables la necessitat de créixer democràticament i per fer-ho pensem que cal recuperar 

la seva essència i vetllar per fer-la possible en totes les esferes de la vida quotidiana de ciutat.  

Els principis, que han de bastir la democràcia, els manllevem, en la manera de presentar-los, 

de l’escriptor, hel·lenista, professor, traductor, fotògraf i  cineasta Pedro Olalla. Olalla recull els 

principis del que en volem dir la “democràcia clàssica” entenent per clàssic allò que no caduca 

però que es reinterpreta. Els descriu en el seu llibre De senectute política, (2018. Acantilado), 

una brillant recuperació del que haurien de ser les virtuts de la democràcia. Segons Olalla si la 

democràcia avui està desacreditada és perquè ha perdut allò que li era essencial. Per a ell 

aquests elements poden ser l’origen de tota relació política democràtica. Recollim aquestes 

idees que ell exposa pàgina 37 del llibre citat:  
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1. Isonomia, el principi d’igualtat política.  

2. Isegoria, que consisteix en la igualtat en l’ús de la paraula. 

3. Parrhesia,  la virtut d’atrevir-se a utilitzar la paraula per dir la veritat. 

4. Boule, la voluntat de participar en allò comú.  

5. Eunomia, que significa que la llei té vocació per fer justícia.  

6. Dike i aidos, el sentit de la justícia i el sentit la vergonya (sentir vergonya per haver fet 

quelcom contrari a la llei), que són dos sentits que els déus han repartit a tots els 

homes i dones i que són el fonament de la sobirania. 

7. Dikaiosyne la justícia en sí mateixa. La manca de la qual és el mal més gran que una 

democràcia pot tenir. Per contra la seva existència porta a ciutadans i ciutadanes a 

l’única felicitat possible en aquesta terra.  

8. Seisachteia o la supressió d’aquells deutes que puguin portar a l’esclavatge.  Ningú que 

estigui endeutat de manera que les seves necessitats bàsiques no estan cobertes, està 

en disposició de participar plenament de la vida política democràtica. Cosa que ens 

porta a pensar en la necessitat de justícia social.  

9. Eleos que entén com pietat, una igualtat davant el dolor i la desgràcia dels altres, que 

prova l’existència de la dignitat humana. El dolor i la pèrdua ens fan humans i ens 

desperten empatia i compassió. 

10. Paideia, l’educació. Educació entesa en el sentit del permanent desenvolupament de la 

personalitat i de les facultats. 

11. Aristeia, l’excel·lència com a projecte personal i col·lectiu. És un principi que ens mou 

cap al perfeccionament.   

12. Eleutheria la llibertat, atribut inalienable de tot ésser humà. Ningú pot ser privat de la 

seva llibertat perquè és el principi essencial de tota democràcia  

13. Eudaimonia la (recerca de) felicitat com a realització plena de la persona i com a “Raó 

d’Estat”. Tot sistema polític que es vulgui dir democràtic ha de cercar la màxima 

felicitat possible per al major nombre possible de ciutadans i ciutadanes. L’Estat ha de 

servir la ciutadania.  

 

Meditant tots i cadascun dels punts que defineix Olalla dels principis essencials de la 

democràcia grega, resulta evident que la democràcia moderna, dissenyada per algunes de les 

revolucions liberals del segle XIX i de les quals les nostres democràcies es consideren hereves, 

va escatimar punts essencials. Bé és cert que la democràcia grega no la gaudia tota la 

ciutadania i per això nosaltres aspirem a fer possible per a tothom allò que s’ha anat quedant 

pel camí. 

Vetllar per enfortir la democràcia és vetllar per caminar en la direcció que permeti assolir el 

màxim nombre possible d’aquests principis. Vetllar per enfortir la democràcia només és 

possible si la democràcia té sentit per a totes i cadascuna de les persones que configuren 

alguna de les organitzacions que configuren l’entramat social i polític. Per tal que sigui així 

cada persona ha de poder percebre que la seva vida serà millor si fa la seva contribució a 

aquest enfortiment democràtic. Si cada persona nota que millora la seva vida a casa, amb els 

seus veïns, en el seu barri i en la seva ciutat tindrà forces per seguir lluitant per la democràcia, 
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però només millorarà la seva vida a casa, amb els veïns, al barri, a la ciutat si té la capacitat de 

viure democràticament. Aquesta és la paradoxa! 

D’aquesta manera podria ser que algun dia fos cert que la democràcia és un model de vida, 

destinat a afectar tots els àmbits humans d’actuació i de trobada d’uns i altres. Vist així és clar 

que la participació es fa imprescindible, la participació ha de ser el més àmplia possible i cal 

garantir-ne el dret. Però cal tenir present que cap participació pot girar-se en contra dels 

principis de la mateixa democràcia perquè fer-ho significaria haver traït el projecte 

fundador; dit d’una altra manera: el desig de fer una democràcia perfecte podria portar a la 

configuració d’un règim totalitari, la democràcia és sempre perfectible, mai perfecta.  La 

democràcia no es pot assolir de manera absoluta, ben al contrari, arribar a una democràcia 

plena significa també deixar marge per a l’error o per al sorgiment de nous conflictes.  

I, finalment, si participar és un dret que cal protegir i promoure, també és un deure. Cap 

ciutadà ni cap ciutadana compromesos haurien de defugir aquest deure de participar. Ben al 

contrari, exercir la participació ha de sentir-se com una obligació, una mena de “peatge” que 

cal pagar pel fet de viure en comunitat. Inhibir-se, conformar-se o claudicar davant tot tipus de 

forces que portin cap a models d’organització piramidals és el primer pas per debilitar la 

democràcia.  

 

Pel que fa l’educació. 

“L’educació proporciona als individus i a les societats les capacitats i coneixements crítics 

necessaris per convertir-se en ciutadans capaços d’adaptar-se als canvis i contribuir a la 

societat, a l’economia i a la cultura. L’ educació és essencial pel desenvolupament humà ja que 

el capacita per a enfrontar-lo els reptes del futur” (UNESCO)  

Els models d’organització social i política es construeixen a través de l’educació, entenent, com 

dèiem més amunt que ens eduquem al llarg de tota la vida  a través de mitjans molt diversos. 

Podrem fundar una societat més o menys submisa i tindrem un model d’organització política 

més o menys democràtic en funció dels models educatius imperants. Es pot educar per a la 

llibertat de triar o per al desig d’obeir, per al pensament crític o per al pensament segrestat. 

De fet podríem dir que si s’educa és per a la llibertat responsable i que allò que fa que les 

persones obeeixin no és pròpiament educació sinó adoctrinament.  

L’home es fa home en contacte amb altres homes. Una cèlebre frase de Kant, l’especialista en 

ciències de l’educació i en pedagogia Philippe Meirieu ens ho recorda a Frankestein Educador 

(1998: Laertes) citant una de les frases més característiques del pensament de Kant: “El 

hombre es el único ser susceptible de educación  (...) El hombre no puede hacerse hombre 

más que por la educación. No es más que lo que ella hace de él. Y observemos que no puede 

recibir esa educación más que de otros Hombres que a su vez la hayan recibido”. A aquesta 

idea se n’hi ha d’afegir un altra, aquesta de Joan-Carles Mèlich (2010. Els marges de la moral. 

Una mirada ètica a l’educació. Ed. Graó) que diu: “l’educació és constitutivament  una relació 

ètica.” Així desfà un dels  tòpics que pregunten quina és la diferència entre educació i 
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adoctrinament : “l’ètica és estructural en la relació educativa o, el que és el mateix, sense ètica 

l’educació queda reduïda a pur ensinistrament”. 

El principi de responsabilitat del que parlàvem més amunt ens és molt útil ara perquè el valor 

ètic per excel·lència, per dir-ho d’alguna manera, és la responsabilitat. Ser responsable vol dir 

escoltar i atendre la demanda de l’altre. Donar una resposta (que pot ser paraula o silenci,  

acció o inacció) a l’altre. En això consisteix l’ètica i en això consisteix l’educació que allibera. 

una resposta que es dona sense esperar res a canvi, una resposta que mai és degradant per 

l’altre, que mai pretén fer prevaldre les meves idees per damunt de les dels altres, una 

resposta que mai és impositora. Ètica i educació també tenen un altre punt de trobada: mai se 

sap res del cert a priori. Només se sap si la resposta ètica ha estat adequada després de 

respondre, mai abans. Només se sap si l’acció educativa ha funcionat després d’executar-la, 

mai abans.  

Recordem que més amunt dèiem que en el dual apareix l’ètica i en el plural la política. 

L’educació és ètica i s’esdevé sovint en contextos polítics (plurals). L’educador manté una 

relació ètica amb cadascun dels seus deixebles i política amb el gran grup o amb cada petit 

grup que s’hagi configurat. Cada deixeble manté una relació ètica, si manté una relació de tu a 

tu amb cadascun dels companys i companyes, i una relació política amb el grup i relacionant-se 

col·lectivament amb altres grups. D’aquí que l’escola sigui un bon espai per a l’aprenentatge 

d’actituds i comportament ètics i morals i també per a l’aprenentatge de d’actituds i valors 

cívics i de procediments democràtics.  

Però avui l’escola és ja un marc molt reduït perquè vivim en un món que no té més fronteres 

que aquelles que ens entestem a mantenir i les relacions d’ensenyament i aprenentatge que 

l’alumnat d’un determinat centre educatiu mantingui hauran de ser cada dia més plurals i més 

imbricades en la vida de la ciutat. La vida de l’escola ha d’estar enxarxada en la vida de la ciutat 

perquè, encara que els infants i els adolescents no puguin votar, són ciutadans i ciutadanes 

que poden i han de participar i perquè aquesta participació sigui possible han de poder tenir al 

costat ciutadans i ciutadanes que creuen en el valor de l’educació. Per això mateix ens sembla 

que tenir la sort de ser Ciutat Educadora és ja un bon punt de partida. Però cal tenir present 

que l’impuls que ha de fer possible l’existència d’una Granollers educadora ha de venir del 

conjunt de la ciutadania. El govern local hi té molta feina a fer, però som els ciutadans i 

ciutadanes que hem de participar de manera corresponsable, ens pertoca ser crítics amb 

aquelles accions de govern que valorem errònies i contribuir a l’enfortiment de les que 

pensem que són imprescindibles o proposar-ne de noves.  

La participació responsable i crítica es pot aprendre (i hem de vetllar perquè sigui així) a 

l’escola però també als barris, a l’escala de veïns, etc. Els moments que vivim són moments per 

fer escola als barris, entre les persones que ja no tenen edat d’anar a l’escola, però que sí que 

necessiten disposar d’un bagatge polític i cultural suficient com per no ser enredats amb 

arguments simplistes enganyosos.  

L’acció educativa i l'acció social són inseparables, donat que de l'empremta de la primera 

dependrà el compromís de reivindicar una vida digna i una societat més justa. La pràctica 

educativa, que ens ha d’ajudar a cercar canals de comunicació entre persones que posseeixen 
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cosmovisions diferents, no acaba ni comença a l’escola perquè ens eduquem durant tota la 

vida, especialment si entenem que l’educació és la forma que tenim els humans d’aprendre a 

viure. És per això mateix que tota tasca educativa ha d'incidir en els eixos bàsics de la 

interrelació humana, la llibertat, el diàleg i la responsabilitat, per tal de lluitar contra el 

conformisme, la por i el silenci de les persones.  

Partim de la idea que cap acció humana és neutra, de manera que ni l’acció educativa, ni 

l’acció política, ni l’acció comunicativa poden ser-ho. Tots posseïm cosmovisions i maneres 

d’interpretar el món que poden entrar en conflicte fàcilment. Els fets són els que són però les 

interpretacions són gairebé infinites. Per això mateix qualsevol projecte didàctic que aposti 

per construir una ciutadania  cívica i responsable ha de deixar clar quins són els valors que 

desitja impulsar i després proposar accions coherents. En el nostre cas, si desitgem impulsar la 

participació ciutadana i ens proposem que el diàleg i el pensament crític siguin el segell de 

qualitat d’En-Raonar, no podem trair aquest esperit proposant accions que fugin d’aquestes 

premisses o les ignorin.  

L’educació ha de procurar la construcció d’una societat que aspiri a superar les desigualtats i 

les diferències imposades. La diferència només és riquesa si és desitjada i és l’educació que ha 

de fer possible allunyar les discriminacions de tots tipus i la marginació perquè ha de perseguir 

la justícia social. 

Com hem anat justificant, política i educació són inseparables perquè les relacions humanes 

transiten inevitablement entre una relació tu a tu, rostre a rostre, mestre-deixeble i una relació 

entre un jo i un nosaltres o entre un nosaltres i un vosaltres, és a dir entre plurals. La primera, 

la relació educativa entre dos singulars (dual) és una relació ètica, la segona, la relació 

educativa entre plurals és una relació política. D’aquí el nostre interès per la política i per 

l’educació. I d’aquí també el nostre interès per l’educació al llarg de tota la vida perquè educar 

i educar-se no té data de caducitat, només acaba amb la fi de la trajectòria vital.  

Per la mateixa raó, pensem que els principis educatius que impulsa la Xarxa de Ciutats 

Educadores s’adeqüen a la perfecció amb els objectius d’ En-Raonar, igual que amb els d’altres 

entitats i persones a la ciutat, amb les quals desitgem mantenir vinculacions cada vegada més 

estretes.  En-Raonar remarca especialment aquest apartat de la Carta de Ciutats Educadores 

que diu: “invertir en l’educació, en cada persona, de manera que aquesta persona sigui cada 

cop més capaç d’expressar, afirmar i desenvolupar el seu propi potencial humà amb la seva 

singularitat, creativitat i responsabilitat” Entenem que la “inversió” de la que es parla no és pas 

tan sols una inversió econòmica sinó i essencialment humana i que aquesta es pot traduir en 

aportacions singulars o col·lectives que puguin fer persones ben diverses del teixit social de la 

ciutat. 

És per tot plegat que en el projecte que presentem es pretén connectar, en l’acció concreta, 

l’educació i la política. Posem dos exemples: 

a) Les activitats que n’hem dit Fer Xarxa, concretament el curs que es planteja a la UPG. 

Aquesta activitat pretén per una banda oferir a aquelles persones que es vulguin 

apropar a la UPG i cursin l’assignatura proposada i en la qual es pretén cridar l’atenció 
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sobre l’ús del llenguatge en la vida política. Les paraules que diem i la manera com les 

diem configuren una manera de ser i de pensar. Inspirant-nos en la publicació de 

Michel Lacroix  Paroles toxiques, paroles bienfaisantes. Pour une éthique du langage. 

Ens han ajudat també reflexions de Philippe Sands, Primo Levi o Victor Klemperer.  

b) hem pensat que podem formar-nos en un model de llenguatge que fugi d’ eslògans i 

aporti una mirada crítica.  Aquesta és una acció que En-Raonar no podem assumir 

sense el suport de persones del món de la comunicació, de manera que hem de 

treballar en companyia de la pròpia UPG i de professionals de la comunicació.  

c) L’activitat de Recerca, que es vol impulsar en alguns barris. Aquest és per En-Raonar el 

projecte nou que ens proposem per als anys següents  i que sabem que hem d’encarar 

sense presses però amb algunes idees clares. Més avall n’expliquem alguns detalls. 

Volem ressaltar com n’és de rellevant que aquesta acció pugui convertir-se en una 

eina per posar en contacte generacions diferents, perquè d’alguna manera o altra hem 

de fer possible que les generacions d’infants i joves percebin que l’essencial de la vida 

és comú, que no té edat, no té gènere, no té llengua. La història mostra que el món 

està poblat de dones resistents, que miren de no perdre’s en els discursos buits de 

contingut de la gran política i que lluiten cada dia per portar un plat a taula, resistint la 

duresa de les condicions exteriors i vetllant per la convivència a casa i al barri. Posar en 

contacte aquestes dones amb generacions joves pot donar una visió de la vida ben 

diferents a aquella que es ven (i es compra) en les xarxes socials de moda. 

 

Per acabar, dos apunts  

 

El primer és que els Principis de la Carta de Ciutats Educadores ens és útil per emmarcar la 

tasca que pretenem impulsar per tal d’afavorir la convivència democràtica. Tot projecte 

democràtic que es desitgi impulsar avui ens sembla que ha de prendre com a marc referencial 

la Declaració Universal de DDHH i aquelles altres declaracions complementàries que 

configuren el que se n’ha dit la Tercera generació de drets. L’esperit que hi ha darrera de la 

Carta de Ciutats Educadores és aquest i les primeres paraules de la Carta són per fer-hi 

referència: “Aquesta Carta es fonamenta en la Declaració Universal 

de Drets Humans (1948), en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals 

(1966), en la Convenció sobre els Drets de la Infància (1989), en la Declaració Mundial sobre 

Educació per a Tothom (1990) i en la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural (2001).” 

Aquest és el marc de referència d’En-Raonar. 

El segon, en les formes d’actuar vetllarem per mantenir un esperit reflexiu, enraonat perquè 

desitgem no trair el nom que ens hem posat. Les persones enraonades saben donar raons per 

tal de justificar els seu criteri, però és justament perquè els cal una justificació veraç saben 

escoltar l’altre i els seus arguments. Abans es deia que una persona era “enraonada” si era una 

persona prudent, amb la que es podia parlar, sabia escoltar, entendre i atendre els arguments 

dels altres. També solia ser una persona prou preparada per defensar el criteri propi i fer-ho de 
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la manera més elegant i convincent possible. En-Raonar és deliberar, dialogar, discórrer, 

conversar i porta associades habilitats de pensament com saber, conèixer o comprendre i 

habilitats cognitivolingüístiques superiors com raonar, argumentar, explicar o justificar.  

Enraonar és una manera d’entendre la conversa, el diàleg i les formes de comunicar-se entre 

les persones i ens sembla que permet debatre opinions contraposades, sempre des del 

respecte a les persones i emprant l’argumentació i la justificació que ens pugui donar el 

coneixement verificable i no el simple desig d’abatre al discrepant.  És també una forma de 

procedir que ens pot orientar per formar-nos com ciutadans i ciutadanes crítics i responsables. 

Crítics perquè avesar-se a argumentar i raonar és una manera de posar seny a la passió o raó a 

l’emoció, mostrant que el camí ver una manera més humana de fer política ha de fer ús de la 

raó sensible (o l’emoció raonada) i no del rampell i la rauxa. Crítics perquè acostumar-se a 

justificar i explicar només es pot fer validant coneixement, amb alguna ciència de suport, 

fugint de la mera especulació o el pur engany. Responsables perquè, sabent que podem fer 

alguna aportació, per minúscula que sigui, perquè els nostres més propers conciutadans  

també s’informin i es formin seria una irresponsabilitat no fer-ho. 

 

3. Objectius 

 

Objectiu general 

Promoure la reflexió i el debat lliure i plural al voltant de temes sensibles i d’actualitat, amb el 
desig de fomentar el pensament crític i poder dialogar entre persones de pensament polític 
divers amb l’objectiu de construir democràcia. 

La raó que empeny l’associació, és la voluntat d’aprendre a valorar i defensar la convivència en 
la diversitat. 

Objectius específics 

1. Fer pedagogia sobre el que és i què representa la Democràcia per tal de recuperar el sentit 
dels seus valors i amb la finalitat de contribuir a rebaixar tensions i dramatisme entre els que 
no pensen igual.  

2. Redefinir el sentit de valors com la llibertat, la igualtat i la fraternitat; el respecte i la 
responsabilitat;  l’equitat i la justícia; el pluralisme, la participació i la tolerància.  

3. Generar espais de conversa, diàleg i debat en els que es pugui compartir, allò en què tothom 
s’hi pugui trobar còmode. Aquelles amenaces que son comunes i universals. El valors comuns... 

4. Portar aquest debat i aquest diàleg al carrer i als barris, promovent la participació enraonada 
de persones que mantenen diferents posicionaments. 

5. Mostrar i demostrar que els motors prevalents de la convivència democràtica donen confort 
humà i que ens  trobem més a gust col·laborant entre els diversos que  oposant-nos-hi o 
només escoltant a qui pensa com tu. 
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6.  Mostrar que és la discrepància raonada la que ens permet fer projectes rics i que les afinitats 
polítiques diferents no han de ser motiu per a l’enfrontament ni personal ni de col·lectius.  

7. Establir contacte i, si pot ser aliances, amb altres entitats que també  pretenen trobar la 
manera de rebaixar tensions i trobar mecanismes que permetin mantenir una pau social 
relativa.  

 

4. Proposta metodològica i d’activitats 

 

El projecte En-Raonar, per les seves característiques, ha requerit d’un llarg període en el qual 

els seus impulsors hem aprofundit en una manera poc usual de relació, que ha permès 

comprovar que malgrat pensar de manera diferent, tothom compartia pors i il·lusions 

semblants i desitjava trobar maneres de reforçar la democràcia per tal remar junts per no 

debilitar-la, demostrant-nos que sovint el pensament va per una banda i l’emoció per una altra 

i que la vida política està feta, com tot en la vida, d’emoció, pensament i acció.  

A partir del novembre de 2017 fins al setembre de 2018 ens hem demostrat que era possible 

compartir taula de diàleg i conversa des del màxim respecte, aprenent, això sí a gestionar les 

emocions i fent el possible per emprar el pensament crític per tal que les accions no siguin 

producte d’un rampell sinó obra de la reflexió compartida. A través de la nostra 

experiència hem constatat que la pluralitat i el conflicte es poden gestionar però 

mai evitar.  

Partim d’un marc de pensament complex, que ens permet concebre aquest projecte com un 

conjunt d’estratègies, coordinades des d’En-Raonar, que permetin desplegar accions puntuals i 

accions de llarga durada, algunes de fàcil visualització i avaluació i d’altres de calat pedagògic 

més profund i, potser, més difícil d’ avaluar. Com tota metodologia de treball per projectes, la 

nostra idea és valorar-ne l’impacte de cadascun d’ells per tal de reflexionar sobre el sentit de 

seguir o no en la direcció iniciada.  

Justament perquè volem emprar una forma de treballar que s’adeqüi a cada projecte el que 

fem és plantejar cada acció amb la seva metodologia.  

Aquest projecte ha estat presentat a la Dra. Marina Subirats (UAB) per al seu assessorament 

 

1 Activitat: fer xarxa  

Cerca d’aliances, acords o col·laboracions puntuals amb altres col·lectius que treballin en una 

línia semblant a la nostra, com ara: Cercle d’economia, Grup Treva i Pau, Grup Pròleg, Cicle 

Refer consensos bàsics, Portal Agenda Pública, etc.  

També impulsar la col·laboració amb entitats i associacions de la ciutat per tal d’endegar 

projectes conjuntament (Universitat Popular, Granollers en transició, col·legis professionals, 
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associació cultural, economistes contra la crisi, sindicats....) Així com amb els mitjans de 

comunicació locals. 

Metodologia 

Ja s’ha començat a contactar amb les entitats i associacions de fora de la ciutat per tal 

d’explicar-los el nostre projecte i trobar els punts que tinguem en comú per poder intercanviar 

experiències i apropar a Granollers aquelles que ja estiguin provades fora d’aquí i es considerin 

permitents.  

També està aprofundint en la coneixença de les altres entitats i associacions de Granollers a 

través del contacte personal amb membres rellevants d’aquestes associacions i entitats per tal 

de consensuar cada col·laboració: formació, divulgació, informació. En aquests moments ja es 

disposa d’una agenda de contactes, i ja se’n han establert alguns.  

 

1 Activitats divulgatives i d’anàlisi:  

Sobre les amenaces del canvi climàtic amb Granollers en Transició. 

Sobre l’impacte de l’economia en la democràcia amb Economistes contra la crisi. 

Passi de pel·lícules per al seu posterior anàlisi sobre aspectes que afavoreixen o 

amenacen la democràcia amb el cinema Edison de l’Associació cultural de Granollers i 

altres entitats que hi estiguin interessades.   

 

2 Activitat: comunicació visual 

Microacció:  

Publicació fotografies o filmacions de parelles de persones que la majoria de gent associa com 

a divergents en les seves opcions polítiques.   

Metodologia 

Se seleccionen persones conegudes, les quals s’identifiquin en posicions polítiques concretes. 

Se’ls demana participar en la filmació o fotografia tenint com parella  una altra persona de 

manera de pensar diferent. La tasca concreta de filmar o fotografiaraquesta activitat la farien 

estudiants o professionals de la comunicació, audiovisuals o fotografia, per després fer-ne una 

exposició pública, publicar-ho als mitjans locals, i projectar-ho a VOTV. 

Es contactarà amb els mitjans de comunicació per tal que proporcionin informació sobre els 

estudiants en pràctiques que tinguin identificats. 
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El fet que siguin estudiants els que materialitzin l’acció està pensat per tal d’involucrar 

persones joves en el projecte, donat que, segurament, es poden sentir menys interpel·lats per 

les altres activitats. 

El material necessari el proporcionarà l’associació  En-Raonar qui també fara el contacte amb 

els mitjans i seleccionarà els protagonistes de les imatges.  

 

3  Activitat: conferències col·loqui 

Sessions públiques en format conferència i col·loqui posterior dutes a terme per persones 

conegudes i reconegudes en el tema que tractaran : 

 Anàlisi del contex post-sentència dels polítics catalans presos. Està confirmat el Sr. 
Josep Ramoneda amb la ponència “Com sortir del pantà?” 

 lmpacte de les xarxes de la informació i la comunicació en la societat. El llenguatge 
tòxic en la premsa. Es comptarà amb el Sr. Salvador Alsius per a la ponència               
“Ètica del periodisme i la comunicació “ 

 Igualtat de drets i oportunitats. S’ha contactat amb la Dra. Marina Subirats que farà 
la ponència “ No hi ha democràcia sense comptar amb les dones” 

 Causes i conseqüències de l’economia dita col·laborativa i del lowcost. “Economia 
de l’absurd”  a càrrec del Sr. Josep Burgaya. 

 Pensament democràtic, història de les idees polítiques, pensament econòmic... A 
càrrec d’una persona pertanyent al col·lectiu  Economistes en front de la crisi. 

Metodologia  

Se’n programarà una per trimestre (excepte a l’estiu) i, sempre que sigui possible, en 

col·laboració amb altres entitats. Per això es consensuarà el o la ponent i es contactarà amb 

aquesta persona per tal de posar-nos d’acord amb la data i els tema . Es gravarà la intervenció 

per tal de publicar-la al blog de l’associació i se’n farà difusió als mitjans de comunicació locals. 

El lloc que ens sembla més adequat per dur a terme aquest activitat és la Sala Tarafa. 

 

4 Activitat Sessions de cinema per a l’anàlisi i  debat.  . 

Metodologia 

Es pensa projectar-ne dues a l’any i sempre que sigui possible en col·laboració amb altres 

entitats.   

La col·laboració imprescindible és la del cinema Edison de l’AC que serà qui farà la cerca de les 

diverses pel·lícules i la proposta de la data de projectar-les. Poden ser pel·lícules seleccionades 

concretament per al debat o bé de les que ja es programen en les sessions habituals i que es 

considerin que poden introduir temes per debatre.   
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L’associació En-Raonar dinamitzarà el debat o buscarà la persona per fer-ho.  

La projecció serà en el cinema Edison 

 

5 Activitat: temps de lectura compartida 

Anàlisi de lectures relacionades amb la democràcia, entesa en una perspectiva molt àmplia, 

que pot anar des de referents teòrics fins a anàlisis a accions concretes en el sistema de 

funcionament de les democràcies actuals.  

Metodologia 

El grup En-Raonar farà la proposta de les lectures i una persona del grup dirigirà l’anàlisi i 

aprofundiment d’aquestes. Estaran obertes a tothom i es faran en un local públic i acollidor.  

Es faran dues propostes anuals.  

Com a primeres opcions  es pensa recomanar De Senectute política. Carta sin respuesta a 

Ciceron de Pedro Olalla (2018. Barcelona: Acantilado) i Nueva Ilustración radical de Marina 

Garcés (2017. Barcelona: Anagrama) 

Prèviament a la convocatòria pública el grup impulsor d’En-Raonar haurà fet el mateix exercici 

que es proposa en el debat obert. L’objectiu d’aquesta sessió prèvia és haver disposat de 

temps per a la reflexió compartida i serena que la presència de grups grans difícilment permet.  

El lloc on dur-les a terme pot ser un espai cedit per les biblioteques municipals. 

 

6. Activitat: recerca  

Projecte de recerca per tal d’identificar i analitzar les percepcions sobre les diverses 

maneres d’entendre “l’altre”i aquelles coses i esdeveniments que la ciutadania creu  que 

poden amenaçar la convivència. La finalitat d’aquest projecte és contribuir a la concòrdia 

entre el veïnatge en una primera fase i a mostrar maneres diferents (o no) de viure i 

entendre la vida a altres ciutadans i ciutadanes de la mateixa ciutat, en especial als més 

joves.  

Metodologia 

Investigació-acció-participativa,  a través de converses-diàlegs-entrevistes amb ciutadanes. 

Un assessor expert haurà d’acabar de definir el mètode de treball una vegada s’hagin fet els 

contactes amb les persones que desitgin participar en la recerca. De moment es pensa en 

un format d’entrevista-tertúlia, és a dir un grup de subjectes que volen participar i que 
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s’avenen a parlar al costat d’altres subjectes, responent una pregunta o un suggeriment fet 

per la persona que dinamitza la tertúlia o per una de les persones assistents.  

Aquest tipus d’abordatge  és un mètode de la investigació qualitativa que està orientat al 

canvi i a la transformació social.  Combina dos processos, el de conèixer i el d’ actuar, 

implicant en ambdós a la població. Serveix per analitzar i comprendre millor la realitat 

d’una població (els seus problemes, necessitats, capacitats, recursos), i li permet planificar 

accions i mesures per transformar aquesta realitat. 

La finalitat d’aquest tipus de recerca és eminentment pràctica ja que pretén afrontar els 

problemes d’una comunitat per produir-hi canvis, com apunta Tomás Villasante (2006. 

Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social. Madrid: La 

Catarata). 

La població amb qui es vol dur a terme el projecte són les veïnes de diferents barris de la 

ciutat (es pensa en Can Bassa i Ponent). El motiu és que en aquests barris ofereixen en  la 

seva composició social força diversa. 

S’ha cregut oportú fer aquesta acció amb les dones d’aquests barris per diversos motius: 

perquè acostuma a ser un col·lectiu a qui es pregunta poc i, per això està poc acostumat a 

respondre i a participar en accions de ciutat que no estiguin molt vinculades al seu dia a dia. 

Perquè no hi ha democràcia si s’exclou una part significativa de la població i entenem que 

les dones de barris que no són del centre són les més propenses a ser oblidades i 

invisibilitzades. També perquè les dones, en ser un col·lectiu que té incorporada la cura dels 

altres en la seva vida quotidiana, poden aportar una visió on es posi de relleu les amenaces 

a la convivència des de la vida domèstica i les oportunitats que ofereix la cura quan s’aplica 

també a la vida en societat.   

Aquestes converses serien enregistrades audiovisualment per poder ser projectades als 

mitjans o en locals.  

El projecte comptarà amb l’assessorament d’una professora de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (s’està parlant amb la Dra. Sílvia Carrasco) i  la col·laboració d’estudiants de ciències 

psicosocials residents a Granollers. Els enregistraments els farien estudiants o professionals de 

la comunicació, audiovisuals o fotografia, també de la ciutat. 

Com ja s’ha dit anteriorment, el fet que siguin estudiants els que col·laborin o materialitzin 

l’acció està pensat per tal d’involucrar persones joves en el projecte, donat que segurament se 

senten menys interpel·lats per les altres activitats. 

7 Activitat:  formació permanent 

Juntament amb la Universitat Popular de Granollers i de la mà de persones que treballin en 

mitjans de comunicació. Es proposa un paquet de contingut que ens permeti acostar-nos a una 

ètica del llenguatge, entenent que les paraules que emprem per comunicar-nos no estan 
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exemptes de valors o contravalors ètics (tenint com a referent teòrics a Michel Lacroix  

Philippe Sands, Primo Levi o Victor Klemperer).  

 

5. Destinataris del projecte 

 

Els destinataris d’aquest projecte és la ciutadania de Granollers.  

Algunes accions estan pensades per incidir directament sobre un segment de població, com 

ara les de comunicació i de recerca. Altres estan obertes a tothom com ara les conferències i 

els cursos. Som conscients que, en aquests moments a Granollers, hi ha una oferta significativa 

de xerrades i cursos però malgrat tot pensem que falten ofertes que ens ajudin a repensar la 

política democràtica, a repensar l’educació per a ser ciutadans i ciutadanes actius que desitgin 

vetllar per una convivència democràtica. Per això s’espera arribar a persones de pensament 

divers que difícilment s’apleguen en actes conjunts. 

També ens agradaria demostrar que col·laborant amb altres entitats, s’aconsegueixen tendir 

ponts d’una manera més efectiva que treballant en solitari. Per això l’associació En-Raonar 

buscarà totes les aliances possibles amb els grups ja constituïts, amb la voluntat d’ajuntar 

esforços, no de contrarestar-los.  

Una de les preocupacions que hem tingut durant el temps de vida d’En-Raonar ha estat com 

captar gent jove. Aquest és un problema que és comú a moltes entitats i activitats similars, per 

això hem cregut que una manera d’implicar-los és que persones joves col·laborin directament 

en  les parts més tècniques del projecte. Creiem que amb aquesta col·laboració se’ls implica en 

el bon desenvolupament de les activitats i se’ls crea el compromís en la millora de la 

convivència ciutadana. 

El projecte en el seu conjunt, o per fases, pot ser transferit a altres territoris que visquin 

situacions d’amenaça de la convivència ciutadana. 

Algunes accions s’esmenta en quin espai concret de la ciutat es duran a terme. Es fa és perquè 

les volem considerar com una prova per poder-les replicar en altres llocs i  grups. Es pot pensar  

en altres barris o en col·lectius que es puguin agrupar per interessos similars, però que no 

comparteixen la mateixa visió de l’actualitat social que es viu, per exemple clubs esportius, 

grups de dansa, escoles, etc. 
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6. Proposta de calendari  

Activitat temporalització 

1.Cerca d’aliances  Des de l’inici i durant tot el projecte  

2 Microacció Durant Febrer i Març de 2020 

3. Conferències col-lo qui Octubre 2019. Josep Ramoneda: Com sortir del pantà?  

Gener 2020: Salvador Alsius: Ètica del periodisme i la 

comunicació.  

Abril 2020: Marina Subirats: No hi ha democràcia sense 

comptar amb les dones. 

4. Sessions de cinema Al Febrer i Juny de 2020 

5. Anàlisi de lectures Març 2020: De Senectute política. Carta sin respuesta a 

Cicerón. Pedro Olalla (2018. Barcelona: Acantilado) 

i Maig de 2020 : Nova il·lustració radical.  Marina Garcés 

(2017. Barcelona: Anagrama) 

6. Projecte de recerca De Gener a desembre de 2020 

7.Curs en col·laboració UPG 

 

Segon semestre 2019-2020 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

7. Pressupost  

Només s’hi inclou allò que té a veure amb persones alienes al grup. 

El material el proporcionarà l’Associació En-Raonar  

Considerem que les persones que intervenen en les conferències col·loqui ha de percebre 

una gratificació perquè és una feina.           

Assessorament projecte de recerca. És una responsabilitat i una tasca de professores 

universitàries fora del seu horari de treball,  que se’ls ha de reconèixer i gratificar. 

 Pel que fa als col·laboradors/res en les accions de comunicació i en el projecte de recerca 

es prioritzarà a persones que estiguin en la seva etapa de formació. No obstant considerem 

que caldrà fer-se càrrec de les seves despeses de desplaçament i algunes dietes. 

Les persones que formen la junta d’En-raonar seran les responsables de diverses activitats i 

no percebran cap reconeixement econòmic per a fer-ho. 

Els locals on es desenvoluparan les diverses activitats seran municipals per la qual cosa, al 

ser una associació formalment constituïda s’està exempt de pagament.  

Activitat Descripció Import 

1.Cerca d’aliances  A càrrec de l’associació Sense cost  

2 Microacció Gratificació col·laboradors 900€ 

3.Conferències  

col-lo qui 

Gratificació  Josep Ramoneda 

Gratificació Salvador Alsius 

Gratificació Marina Subirats   

 

200€ 

200€ 

200€ 

4. Sessions de cinema Entrades al preu habitual L’activitat es pagarà amb les 

entrades 

5. Anàlisi de lectures A càrrec de l’associació Sense cost 
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6. Projecte de recerca Assessorament i tècnics 1.500€ 

7.Curs en col·laboració 

UPG 

 

Matricula al preu habitual de 

l’UPG  

L’activitat es pagarà amb les 

matrícules 

Total   3.000€ 
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