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1. Què hem aconseguit aquest 2015 
 
Gràcies a l´esforç de persones voluntàries, participants i de tota la comunitat del barri de la 
Verneda i Sant Martí de Provençals, hem pogut continuar creixent, aportant noves activitats amb 
la mateixa qualitat de sempre i amb el segell inclusiu i democràtic de la nostra entitat. 
 

 
Més oferta formativa 
 
Seguint les directrius del Pla Anual del 2015, elaborat a partir de les propostes de les jornades de 
somni, s’han obert els següents tallers, cursos i activitats:  
- Introducció a les Ciències Socials 
- Iniciació a l’Astronomia 

- Taller de Filosofia 
- Preparació de  l’examen del Diploma Espanyol coma Llengua Estrangera (A1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Mòbils intel·ligents 

 
 
- Curs de recerca de feina en col·laboració amb el SOC 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



Millora en l’infraestructura 
 

- Hem aconseguit taules noves per a totes les classes, a partir d’una donació de l’empresa 
eDreams, i gràcies a la col·laboració de la Fundació Pont Solidari.  

 
 

Compromesos contra l’assetjament 
 
- La comissió contra l’assetjament segueix treballant i hem obert una secció específica la 

pàgina web per facilitar la comunicació i donar a conèixer que l’Escola és un espai lliure de 
violència de gènere. De la mateixa manera, a l’inici de curs hem fet difusió per totes les 
classes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compromesos amb la transparència 
 
- Hem tornat a passar l’auditoria de transparència i bones pràctiques de la Fundación Lealtad i 

per ara som la única escola que ha passat aquesta auditoria i una de les 120 organitzacions 
que han obtingut el segell de la Fundació Lealtad.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Millores al barri 

 
- Conjuntament amb les associacions i institucions del barri i del Districte, hem aconseguit fer 

tancar el casal neonazi Tramuntana, una de les prioritats que ens marcàvem per aquest 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“La Fundación ha contrastado, entre otros 

puntos, el buen funcionamiento del órgano de 

gobierno de la ONG para el cumplimiento de 

sus responsabilidades y el uso eficaz de sus 

recursos, si la entidad es sostenible y si su 

comunicación es fiable, así como la coherencia 

de sus actividades con su misión de interés 

general” Patricia de Roda, directora general 
de la Fundación Lealtad. 



Connectats al món 
 

- Enguany hem reactivat amb més força la Comissió Verneda-Porto Alegre, hem tingut un 
contacte més freqüent i hem realitzat dues tertúlies literàries dialògiques per 
videoconferència, una amb una obra de Txékhov i l’altra amb una de Thomas Mann. 

 
 

 

 
 
 
 
 



2. Qui som 
 
 
L’Associació de persones participants Àgora és una associació sense ànim de lucre formada i 
gestionada per persones adultes sense titulacions acadèmiques superiors. L’objectiu era, i encara 
és, la defensa del dret a la educació que tenen totes les persones al llarg de tota la seva vida, la 
promoció de la capacitat de gestió i organització a través de la participació i sempre emfatitzant 
especialment a tots aquells col·lectius més desfavorits i en risc d’exclusió social. 
 
L'eina bàsica per la representació de l'escola i per la participació són les associacions de 
persones participants, Àgora i Heura, aquesta específicament de dones. Les associacions 
de participants formen part integral del Projecte educatiu de l'Escola i són els seus 
portaveus. 

 
Des de les associacions s'està treballant per aconseguir: 
• Fomentar el desenvolupament integral de totes les persones. 
• Afavorir la presa de consciència crítica de tots i totes. 
• Potenciar la participació en les activitats per afavorir la incidència en el propi entorn 

(barri, comunitat, treball,...) perquè a través de la participació comunitària s'incideix 
progressivament en el procés de transformació social. 

• Desenvolupar els mecanismes d'autoavaluació, d'autoestima i d'autodefensa 
personal en front dels aspectes de dominació. 

• Generar la participació de les persones participants en la gestió i organització del 
propi procés formatiu a partir d'una pedagogia activa i renovadora. 

• Conjugar la relació interpersonal amb l'aprenentatge. 
• Desenvolupar l'adquisició de tècniques, actituds, capacitats i hàbits per un procés 

continuat de formació i autoaprenentatge. 
• Fomentar el desenvolupament de la capacitat de comunicar-se. 
• Potenciar els coneixements adquirits de les persones adultes per la seva participació 

i col.laboració en la formació d'altres persones. 
• Potenciar el reconeixement cultural, social i ideològic dels sectors oprimits per 

incidir contra la desigualtat de tot tipus: social, cultural, sexual, etc. 



El desenvolupament d’aquest projecte educatiu s’ha convertit en un punt de referència 
no tan sols en l’àmbit de l’educació de persones adultes sinó també com a model de 
renovació pedagògica.  
  
Història  
L’associació va néixer en el si d’un barri obrer creat a partir dels anys cinquanta i seixanta 
per acollir les onades migratòries de persones que es traslladaven a Barcelona. De camps 
i horts va passar a tenir una població d’unes seixanta mil persones en molt poc temps. 
Aquesta zona presentava moltes carències en serveis públics com urbanisme, sanitat, 
transport, educació, etc. En aquest context, les pròpies persones es van mobilitzar per 
poder reclamar aquests serveis davant les administracions públiques aconseguint, en els 
anys següents, moltes millores en aquests àmbits. Una de les demandes que es va 
reivindicar va ser la necessitat d’una escola de persones adultes, ja que el nivell educatiu 
de la població era molt escàs i les necessitats formatives eren moltes.  
 
Fruit d’aquestes reivindicacions veïnals i dels moviments socials dels seixanta va néixer el 
projecte educatiu i social que en aquests anys ha promocionat  Àgora. Un projecte 
compromès amb el desenvolupament social i educatiu del barri en un primer moment 
però que, al llarg dels anys, ha traspassat mars i fronteres i s’ha estès a nivell nacional, 
europeu i internacional.  
 

 
 
Els participants de l’entitat: l’eix fonamental de l’entitat 
Som la única escola de persones adultes organitzada per les mateixes persones que 
vénen a aprendre: les persones participants. A la nostra organització ja fa més de vint 
anys que vam superar la idea d’alumnes i sempre parlem de persones participants, que 
són totes aquelles persones sense titulacions acadèmiques i que no reben cap 
remuneració per la seva implicació en l’educació d’adults. Elles són les protagonistes de 
la nostra entitat, tant a nivell de prendre decisions com d’avaluar totes les activitats i 
promoure la seva implicació educativa.  
El perfil dels beneficiaris de les activitats és molt divers, tot i que prioritzem les persones 
adultes en risc d’exclusió social que no han aconseguit els nivells educatius o de 
qualificació bàsics o persones en situació de desigualtat degut a motius socioeconòmics. 
Tot això sempre atenent especialment a dones, persones nouvingudes o persones amb 



discapacitat. Aquest curs, han participat directament de les activitats de l’entitat un total 
de 1887 persones.  
Els participants han estat de procedències molt diverses, persones de més de 60 
nacionalitats diferents han passat per Àgora durant l’any 2015. 
 
 
El voluntariat, un pilar bàsic 
 
Les persones voluntàries han estat i són un dels pilars bàsics en el funcionament d’Àgora. 
Fomentar el voluntariat és sinònim de major diversitat de persones col·laboradores a 
l’entitat, augment de les activitats que s’hi realitzen i major participació de les persones 
del barri que en fomenten la cohesió. Tot això sense oblidar que la major participació de 
persones a l’entitat significa créixer, donar-se a conèixer i emprendre nous camins. És per 
aquest motiu, que esdevé tan important consolidar el present projecte en l’entitat. 
Els perfils de les persones voluntàries del projecte són molt variats, fet que augmenta 
significativament la diversitat en l’entitat, millorant la convivència i fomentant el diàleg. 
L'edat i situació socioeconòmica de les persones col·laboradores és molt variada, tot i que 
té una característica comuna: totes són persones adultes i pensen que la transformació 
de la societat no és possible sinó t’impliques en la construcció d’una societat més 
humana i justa i que parteixi del respecte als Drets Humans i que, com diu el Manifest 
del Voluntariat, han pres una opció solidària i han dedicat una part del seu temps lliure a 
promoure la dinamització comunitària. 
La diversitat de cultures també és un punt a tenir en compte en el perfil del voluntariat 
de l’entitat. Els canvis demogràfics i les migracions produïdes els últims anys són factors 
clau en l’augment de persones procedents d’altres països i això fa que hagi estat voluntat 
de l’entitat comptar amb aquestes persones entre el voluntariat de la mateixa amb la 
intenció de millorar el funcionament i poder atendre les necessitats formatives reals 
d’aquests col·lectius. 
 

 
 
 



Formació de voluntaris i voluntàries: 
 
L’associació Àgora promou el voluntariat des de tres perspectives diferents: 
 
1. El voluntariat a partir de la participació: Moltes persones de l’associació desitgen 

compartir amb els seus companys i companyes les seves habilitats i coneixements 
després o paral·lelament al seu procés de formació. A aquestes persones els facilitem 
que paulatinament es responsabilitzin d’activitats i d’aquesta manera la seva pròpia 
experiència i el seu exemple reverteix en benefici de les altres persones. 
 

2. El voluntariat com formació: per moltes persones joves el voluntariat en la nostra 
associació forma part del seu desig de treballar en àmbits socials i de complementar 
la seva pròpia formació com a educadors, per exemple, en una entitat que té una 
gama d’activitats formatives molt àmplies.  
 

3. Altres formes de voluntariat: Altres persones, des de professors i professores 
d’universitat a persones del barri, districte i ciutat molt diverses, s’ofereixen per 
col·laborar amb l’associació d’altres formes molt diverses. 

 
 
La col·laboració té molts àmbits diferents. Va des d’ajudar en tasques de secretaria i en 
àmbits administratius o de comptabilitat fins encarregar-se d’una tertúlia musical, de 
cursos de llengües, d’accés a la universitat o dels nivells inicials. En tot cas, sempre fem 
una formació prèvia que tenen els següents passos i anomenem “ruta” del 
col·laborador/a: 
 
• Informació general respecte el projecte educatiu (1 sessió) 
• Coneixement pràctic de les diverses activitats que es desenvolupen, que dura 

aproximadament un mes (aquests dos passos es modifiquen per les persones que 
han participat en l’escola, ja que coneixen la entitat i la seva metodologia).  

• Col·laboració en una activitat concreta (la resta del curs). El/la col·laborador/a, en 
funció de la seva disponibilitat, escull el grup i/o tasca que més s’adapti a les seves 
habilitats o preferències.   

Participació regular en les coordinacions i altres activitats de formació comunes a totes 
les persones col·laboradores (formació permanent). 
 

 

La nostra activitat es centra en possibilitar a les persones adultes l’accés a la 

formació i la cultura. Cada setmana fem més de 300 hores d’activitats 

gratuïtes, de dilluns a diumenge, de 9 del matí a les 10h de la nit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Què fem 
 
FORMACIÓ D´AFLABETIZACIÓ, NEOLECTORS I CERTIFICAT 

 
Entenem per formació inicial o bàsica tot el procés que va des de l’alfabetització 
instrumental a la formació general  (mitja i avançada), incloent habilitats de lectura, 
escriptura, càlcul, coneixement del medi, etc., sempre des de la perspectiva i les 
necessitats de les pròpies persones adultes. A Àgora, aquests cursos són fonamentals per 
aconseguir que totes les persones puguin saber llegir, escriure i utilitzar aquestes eines 
per la seva vida quotidiana, personal, social i laboral. Aquesta formació és totalment 
gratuïta i la inscripció està oberta tot l’any.  

 
El col·lectiu de destinataris ha estat exactament el que preveiem, persones sense 
titulacions acadèmiques i que tenen grans necessitats formatives, donada l’actual 
situació sociolaboral en la qual es valora enormement l’adquisició de titulacions 
acadèmiques que demostren coneixements teòrics. Dintre d’aquest gran grup, hi ha 
col·lectius que són especialment vulnerables, com per exemple les dones, les persones 
immigrants, aquelles que es troben dintre del Programa Interdepartamental de la Renda 
Mínima d’Inserció (PIRMI) o persones amb alguna discapacitat. 

 
Desenvolupament durant l’any 2015:  
 
Durant aquest any hem dut a terme un total de 9 grups de formació inicial, agrupant 
tots els nivells formatius: Alfabetització, Neolectors i Coneixements Instrumentals (antic 
certificat). Aquests grups s’han realitzat en tres franges horàries. 
 
Activitats Complementàries: 

Sortida nivells inicials. La sortida anual que cada any es realitza per les persones de 
nivells inicials (alfabetització, neolectors, certificat, català i castelà oral) es va realitzar a 
la ciutat de Mataró,  per tal de descobrir l’empremta dels romans, les restes de les 



muralles, l’encant especial dels carrers i de les places barroques, els edificis neoclàssics i 
l’arquitectura modernista de Puig i Cadafalch entre d’altres. 

 

ACTIVITAT PERSONES 
Alfabetització 78  
Neolectors  58 
C Instrumentals 56 
TOTAL 192  

 

FORMACIÓ EN LLENGÜES PER A PERSONES IMMIGRADES 
  
L’aprenentatge de la llengua del país és una demanda bàsica per les persones immigrades 
perquè els afavoreix l’entrada al mercat laboral, però també per a comunicar-se i poder 
desenvolupar-se plenament en el país d'acollida. Per això, a Àgora desenvolupem 
l’aprenentatge de les llengües oficials (català i castellà). 

Desenvolupament durant l’any 2015: La formació en llengües s’ha realitzat a partir de 
temes d’interès i significatius on s’introdueixen continguts de caire lingüístic (lèxic i 
gramàtica) i sociocultural. Els grups de castellà oral s’han realitzat en els següents 
horaris: un, els dilluns, dimecres i divendres de 9:30h a 11:30h, un altre de 17 a 19h i, l’altre, 
els diumenges de 16.30 a 20.30h durant tot el curs. 
 
Els grups de català s’han realitzat en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística de Catalunya (CPNL), d’aquesta manera hem pogut realitzar 6 grups de 45h 
de nivell B1 de formació en llengua catalana.  
 

 
 

 

ACTIVITAT PERSONES 
Castellà Oral 351 
Català B1 165 
TOTAL 516 



FORMACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES  
   
No només les llengües oficials ajuden a la promoció sociolaboral sinó que cada vegada és 
més valorada l’aprenentatge de qualsevol llengua. De tota manera, aquest aprenentatge 
de llengües acostuma a tenir un cost elevat i no és accessible per tota la població. Els 
sectors de població més desfavorits sovint queden fora d’aquesta oferta formativa, 
perdent així oportunitats respecte a altres sectors de població que poden optar a aquest 
accés. A Àgora estem potenciant el coneixement gratuït d’idiomes com anglès, francès, 
àrab, alemany i xinès.  
 
Desenvolupament durant l’any 2015: S’han organitzat diversos grups de llengües 
estrangeres en funció de la demanda i la disponibilitat de col·laboradors. Per aquells 
idiomes més sol·licitats, com l’anglès, s’han organitzat grups a diferents nivells i horaris 
per garantir la oportunitat d’assistència als participants. També s’ha fet extensible 
l’aprenentatge d’idiomes al cap de setmana, oferint anglès (dissabtes) i xinès 
(diumenges) per tal d’afavorir el seu aprenentatge a persones amb dificultats horàries. 
 

1.  Anglès: 3 grups de nivell inicial (9.30-11.30h, 19-21h i dissabtes de 18.30 a 20.30h)i 
un grup d’anglès de preparació per la prova de nivell intermedi de l’Escola Oficial 
d’Idiomes (dimecres 20-22h).  

2. Francès: un grup de nivell d’iniciació oral i escrita, els dilluns de 17-19h. 
3. Àrab: un grup d’iniciació oral i escrita, els dissabtes de 17h a 19h.  
4. Alemany: un grup d’iniciació oral i escrita, els dijous de 17-19h. 
5. Xinès: un grup d’iniciació oral i escrita, els divendres de 18:30 a 20:30h. 

 
El total de persones participants en aquests nivells de 190 persones, distribuïdes tal com 
mostra la següent taula: 

 

 

 

 

 

 

 
 
SUPORT PER LA PRESENTACIÓ A PROVES LLIURES 
 

1. Formació a la prova de majors de 25 anys per accedir a la Universitat 
 
Amb l’objectiu que totes les persones tinguin l’oportunitat d’arribar a una formació 
superior i garantir la formació al llarg de la vida, organitzem de manera continuada la 
preparació per a les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.  
 
Ha estat organitzat en un grup que va assistir cada dia de la setmana, de dilluns a 
divendres, en l’horari de 20-22h, i alguns dissabtes al matí quan es va anar acostant el 
termini d’exàmens, amb la finalitat d’aconseguir un major èxit en el resultat de la prova 
d’accés.  
 

ACTIVITATS PERSONES 
Francès 26 
Anglès 114 
Alemany 29 
Xinès 12 
Àrab 9 
TOTAL 190 



2. Formació per la prova lliure del Graduat d’Educació Secundària 
 
Durant aquest any 2015 s’ha portat a terme en horari de tarda i nit, un de 17h a 19 i un 
altre de 20h a 22h, realitzant classes diàries de dilluns a divendres i s’hi ha preparat les 
assignatures de Matemàtiques, Català, Castellà, Anglès, Ciències Socials i Ciències 
Naturals.  

 

3. Suport a l’examen de Selectivitat 
 
Els mesos d’abril i maig s’ha organitzat un grup per donar suport a les persones que es 
preparaven per l’examen de Selectivitat, provinents de cicles formatius de Grau Superior. 
S’han organitzat classes de les següents assignatures: Geografia, Matemàtiques aplicades 
a les Ciències Socials i Literatura castellana (de dilluns a dissabte).  
 

4. Suport en l’examen teòric del carnet de conduir 
 
Aquest curs també s’ha portat a terme un grup de suport per l’obtenció de la teòrica del 
carnet de conduir amb l’objectiu que les especificitats lingüístiques del contingut de la 
teòrica no siguin un impediment perquè les persones que ho desitgin puguin obtenir-la.   
 

5. Diploma espanyol com a llengua estrangera 
A partir d’un somni de les Jornades s’ha iniciat la preparació d’aquesta prova lliure, que 
també és un requisit per obtenir la nacionalitat espanyola. El curs és els dimecres i 
divendres de 20 a 22h. 
 

ACTIVITATS PERSONES 
Accés majors de 25 anys 51 
Preparació lliure GES 81 
Selectivitat 12 
Carnet de conduir 21 
DELE 64 
TOTAL 229 



FORMACIÓ DE FAMÍLIES 
 
L’associació Àgora ofereix, en col·laboració amb les AMPA i les direccions dels centres 
escolars, la possibilitat de formar als familiars de nens, nenes i joves escolaritzats en 
algun dels centres educatius del Districte de Sant Martí.  
 
El projecte de Formació de Famílies és un projecte iniciat al setembre de 2009 sota el  
lema “aprenem nosaltres, elles i ells aprenen”. Es dirigeix a pares, mares i familiars dels 
nens/es i adolescents escolaritzats en els centres educatius del districte de Sant Martí 
(Llars d’infants, Escoles i Instituts) que vulguin formar-se i aprendre.  
 
El desenvolupament del projecte està basat en aportacions científiques de gran 
rellevància. Les investigacions demostren que la participació dels familiars en processos 
de formació també incideix en la millora del procés educatiu dels seus fills i filles.  
 
Totes les activitats es realitzen als mateixos centres on els nens i nenes estan 
escolaritzats/des, en els horaris que millor convinguin al centre i a les famílies 
(coordinació amb l’AMPA de l’escola). 

 
La Formació de Famílies es compon de tres blocs:  
 
1 . Tallers específics: són activitats específiques, en funció de les demandes concretes 
dels familiars i/o dels propis centres. Poden ser molt diverses: idiomes, alfabetització, 
TIC, etc.  

 
2 . “Aprenem nosaltres, aprenen ells i elles”: treballem per adelantat respecte al 
calendari escolar dels alumnes, els continguts de les classes en les quals es troben els 
nens i nenes de primària o secundària, amb la finalitat d’afavorir i millorar el suport que 
les famílies donen als nens/es a l’hora de fer deures, per exemple. 
 
3 . “Tertúlies literàries dialògiques”: és una activitat cultural i educativa basada en la 
lectura compartida. Es tracta d’una experiència de diàleg igualitari, reflexió i 
aprenentatge instrumental a partir de la lectura dels clàssics universals. A partir de la 
tertúlia literària es donen diversos tipus d’aprenentatge, ja sigui idioma, literatura, TIC’s, 
etc.  
 
Des dels seus inicis el projecte s’ha difós directament en les escoles aprofitant que les 
famílies van a deixar als nens i nenes tant al matí com a la tarda. Durant aquest any hem 
dut a terme formació de famílies a l’Escola Brasil, a l’Escola Catalònia, a l’Escola Els 
Porxos, a l’Escola Bac de Roda i hem començat a fer-ne formació a l’Escola de Els Horts, 
una nova comunitat d’aprenentatge amb un total de 56 persones participants. 
 
Activitats complementàries 
Com formació complementària de l’aprenentatge en l’aula, l’entitat organitza activitats i 
sortides alternatives que complementen l’aprenentatge en relació als temes tractats a les 
classes, els quals, en molts casos, són iniciatives pròpies de les persones participants i 
que l’entitat ofereix facilitats perquè la seva organització sigui possible. 

 

ACTIVITATS PERSONES 
Formació de familiars 82 
TOTAL 82 



TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES  
 
“Les explico esto para que ustedes confirmen, haciendo lo que hacen, que escribir no es una 

pasión inútil, y que esta tentativa de comunicación merece la pena. El libro se realiza en 
quien lo lee, y en él o ella se multiplica. Si no fuese por el lector, que da vida a la voz del 
escritor, el libro no sería más que una cosa muda, un objeto muerto. Y estoy seguro que 
Onetti y Joyce están muy contentos de estar aquí, hablando con vosotros, vivos en las 
palabras que escribieron y en los libros que dejaron. Y aunque ninguno de los dos lo 

confesará, porque son un par de tipos entrañables disfrazados de puerco espín, también 
estoy seguro que están muy contentos de comprobar que mentían. Os envío un abrazo y os 

deseo muy felices comuniones.”  
Eduardo Galeano 

 
Les tertúlies literàries neixen en el marc de l’Associació Àgora a principis dels anys 
vuitanta i fins consolidar-se com una de les activitats de foment de la lectura amb més 
prestigi internacional. La pràctica educativa es concreta en la lectura amb clàssics 
universals per part de persones participants d’educació inicial i bàsica de persones 
adultes. En sessions de dues hores setmanals i amb la metodologia de l’aprenentatge 
dialògic, persones que provenen d’alfabetització estan llegint llibres de Kafka, Lorca, 
Sartre, Dante, Neruda, Proust, García Márquez, Joyce, Petrarca, Shakespeare, Homero, 
etc. L’activitat està avaluada i reconeguda per escriptors com José Saramago, Eduardo 
Galeano, José Luis Sampedro, entre molts altres. 
 
Aquesta línia d’actuació de la entitat té com un dels seus objectius principals el de 
fomentar l’accés a la cultura i promoure les activitats que amplien els coneixements 
culturals de les persones participants. Aquests grups són molt actius i es dediquen a 
buscar actes culturals on acudir i d’aquesta manera complir l’objectiu de foment i 
promoció cultural. 
 
Desenvolupament durant el any 2015:  
- 4 grups de tertúlies literàries universals en castellà (els dilluns). En aquests grups 

organitzats en diferents horaris (9:30h, 15h, 17h i 20h), i al llarg d’aquest any, s’han 
llegit, entre altres, obres com:  
• La casa de Bernarda Alba, García Lorca 
• Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo 
• Muerte en Venecia de Thomas Mann 

 
- 3 grups de tertúlies literàries universals en català (els dimarts). Els tres grups s’han 

realitzat en tres horaris diferents (9.30h, 17h i 20h). En aquests grups s’han llegit, 
entre altres, obres com:  
• El quadern gris de Josep Pla  

• El retrat de Dorian Gray d'Oscar Wilde  

• El carrer de les camèlies de Mercè Rodoreda  
• Pilar Prim de Narcís Oller 
• L'auca del Sr Esteve de Santiago Rusiñol  
• Anna Karenina de Tostoi  
• Les intermitències de la mort de Saramago 

• La febre d'or de Narcís Oller 
• Romeo i Julieta de William Shakespeare 

 
- 1 grup de tertúlia literària en anglès (dimecres de 20 a 22h). Han llegit, entre altres:  

• 1984, de George Orwell.  
 



 
Grup de Tertúlia literària dialògica en anglès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La metodologia de les tertúlies literàries també es pot aplicar a altres arts. Durant l’any 
2015 s’ha realitzat un grup de tertúlies musicals un dia per setmana (dijous), durant dues 
hores i al llarg de tot el curs acadèmic. A les tertúlies musicals es substitueix la lectura 
d’obres clàssiques per l’escolta i la interpretació de peces musicals (òperes, concerts, 
simfonies, etc.) clàssiques de compositors de renom: Wagner,  Bach, Mozart, Txaikovsky, 
Chopin, Mahler, Puccini, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS PERSONES 
Tertúlia lit. dialògica castellà 95 
Tertúlia lit. dialògica català 59 
Tertúlia lit. Dialògica anglès 38 
Tertúlia musical dialògica 12 
TOTAL 204 



FORMACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
 
Des de 1999 la nostra associació gestiona un Punt de Tecnologies del Projecte Òmnia 
promogut pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
El Punt Òmnia és un aula de tecnologies per la formació i l’accés a les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) adreçat a col·lectius en situació d’exclusió. L’aula de 
tecnologies està oberta de dilluns a diumenge de 9:00 a 22:00 ininterrompudament (de 
dilluns a divendres) i de 9:30 a 13:30 i de 16:30 a 20:30 (dissabtes i diumenges), tots els 
dies de l’any amb la finalitat de que cap persona es quedi sense accés gratuït a les TIC i a 
Internet. Hi ha diferents formes de participar de la formació en TIC que Agora ofereix, 
totes elles de forma gratuïta: 
 

• A través de reserva d’ordinador per l’autoformació: les hores d’autoformació 
fomenten l’ús dels ordinadors i de les tecnologies. Es tracta d’hores lliures en les 
que els i les participants disposen d’un període de quatre hores distribuïdes al 
llarg de la setmana per poder practicar i aprendre les múltiples possibilitats de 
l’ordinador en funció de les seves pròpies necessitats. La característica principal 
d’aquesta activitat és que cada persona aprèn a partir dels seus propis interessos i 
necessitats, d’acord al seu propi ritme de aprenentatge, però en cooperació amb 
altres persones.  

 
• A través dels cursos gratuïts que organitzem trimestralment: Cada mes i durant 

tot l’any (d’octubre a juliol) es realitzen cursos d’introducció a la informàtica. 
Aquests cursos comprenen l’aprenentatge de programes tals com el sistema 
operatiu Linux, programes de l’Open Office i Internet. Aquestes sessions van 
dirigides a persones que han utilitzat poc l’ordinador o que no l’han utilitzat mai. 

 
• A través dels Grups de treball de tecnologies: Els grups de treball estan 

composats per persones que comparteixen un interès comú per un mateix tema, 
sigui aquest el que sigui. L’objectiu principal d’aquests grups es aprendre a 
utilitzar les TIC a partir del seu us com eina de treball. 

 
Total de persones participants als tallers: 546 persones 

Usos: 2674 utilitzacions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Xarxes socials  
 
Facebook 
Seguidors fins a 31/12/2015: 905 persones 

 

 

 

 

 

Twitter 

Seguidors fins a 31/12/2015: 874 seguidors 

 

 

 



 FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 
 
La formació en el lleure és un sector de gran rellevància en el segle XXI, ja que s’entén 
que el benestar de la persona passa pel gaudi del seu temps lliure. Moltes persones 
s’adrecen a Àgora amb la finalitat de fer diferents tallers, tant de tècniques artístiques 
variades, balls, educació física, ioga o astrologia, on passen dues hores a la setmana fent 
una activitat d’interès personal. 
 
Desenvolupament durant l’any 2015: S’han dut a terme un total de 21 tallers 
relacionats amb la formació artística i cultural. La durada de cada taller és de dues hores, 
distribuïdes durant diferents dies i horaris al llarg de la setmana.  
Total de persones participants en l’activitat de formació artística i cultural: 915 persones 
participants.  
 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
Com formació complementària de l’aprenentatge en l’aula, l’entitat organitza activitats i 
sortides alternatives que complementen l’aprenentatge en relació als temes tractats a les 
classes, els quals, en molts casos, són iniciatives pròpies de les persones participants i 
que l’entitat ofereix facilitats perquè la seva organització sigui possible. 
 
Desenvolupament durant l’any 2015: Les activitats complementàries a la formació 
realitzades durant l’any 2015 van ser les següents: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa final de curs 

 
DATA: 19 de Juny. 
LLOC: Rambleta del carrer Selva de Mar, Centre Cívic Sant Martí. 
DESCRIPCIÓ: l’activitat es va desenvolupar des de les 17h a les 20h. A la Festa Final de 
Curs es presenten tots els grups que han realitzat formació durant l’any exposant el que 
han treballat (el taller de pintura ha exposat els seus quadres al públic, el grup de 
tertúlies han realitzat una tertúlia pública, els grups de ball han fet la seva actuació, etc.). 
 
S’ha finalitzat la Festa de final de curs amb un sopar de voluntaris 
 



 

Sant Jordi 

 
DATA: 23 abril 
LLOC: Rambleta de selva de Mar  
DESCRIPCIÓ: Per la festivitat de Sant Jordi, des d’Àgora es van organitzar diferents 
activitats de celebració de la diada. Pel matí es va fer una ballada de sardanes i un 
intercanvi de llibres, i per la tarda, es va instal·lar de nou el punt d’intercanvi de llibres, 
a més de fer una tertúlia literària dialògica, amb poemes i fragments de textos clàssics, 
acompanyats de cançons musicades d’alguns dels poemes. Aquests actes van comptar 
amb la col·laboració del Centre Cívic Sant Martí. 
 

 

 

 

 

 

Setmana Cultural 

 
DATA: 24 i 25 de març. 
LLOC: Diversos 
DESCRIPCIÓ: Les activitats organitzades en el marc de la Setmana Cultural del primer 
trimestre de l’any han estat diverses i s’han realitzat partint de les propostes de 
diferents classes. D’aquesta manera s’ha realitzat una sortida al recent estrenat Museu 
de les Cultures del Món, s’ha realitzat una tertúlia literària dialògica cibernètica amb 
diferents associacions d’educació d’adults d’Espanya amb el llibre “La casa de Bernarda 
Alba”, dos cinefòrums i un taller de manualitats dedicades a Sant Jordi, entre altres.  
 



 

 

 

 

 

 

Setmana Cultural  

 
DATA: 13, 15, 16 i 17 de Juny.  
LLOC: Diversos 
DESCRIPCIÓ: Igual que en anteriors ocasions, la setmana cultural va aglutinar tot d’activitats 
diferents proposades a iniciativa dels grups classe: Així es va realitzar una tertúlia literària 
dialògica intergeneracional, amb l’Escola Els Horts, a partir del llibre de l’Odissea d’Homer; 
una visita cultural al barri Gòtic organitzat pel taller de pintura, una ruta històrica pel barri 
organitzada pel taller d’història del barri, dues tertúlies musicals de Manuel de Falla, un 
videofòrum de Els Miserables i de Historia de una escalera, organitzat per les tertúlies 
literàries, una visita a l’Institut Botànic, una xerrada sobre “Radical Love” organitzada pel 
grup de dones i un diàleg intercultural organitzat pel Grup Multicultural, per conèixer i 
compartir de primera mà diferents cultures del món. El dissabte prèvia a la Setmana 
Cultural també es va realitzar una visita guiada al Palau de la Generalitat.  
 



 

 

Viatge Final de Curs 2015 

 
DATA: 15-18 de juny. 
LLOC: Granada. 
DESCRIPCIÓ: El viatge de final de curs ha tingut com a eix temàtic l’Alhambra i la Granada 
medieval, així com la petjada de García Lorca. S’ha recorregut doncs, la Catedral i la Capilla 
Real, l’Alcaicería, la Carrera del darro y els banys àrabs, el Museo Casa de los Tiros, la Calle 
de las teterías i l’Albaicín, l’Alhambra. I per l’altra banda s’ha fet una ruta de García Lorca 
per Granada, s’ha fet una visita a la Casa-Museo i hem fet una tertúlia literària dialògica del 
Romancero Gitano a la Huerta de San Vicente. 
 



PROJECTES EUROPEUS:  

 
L'Escola ja fa temps que està a Europa. Hem participat com a entitat coordinadora o 
sòcia en més de 25 projectes educatius d’àmbit europeu. Això ens permet intercanviar 
experiències, difondre el nostre model educatiu i de participació democràtica arreu, crear 
xarxa associativa i fer accions compartides amb altres països. 
 
Per realitzar tots aquests projectes Àgora ha estat treballant amb moltes entitats 
relacionades amb l'àmbit de l'educació d'arreu d'Europa. Algunes d'elles són: Centro 
Studi e Formazione Villa Montesca (Itàlia), Center for TeleInFrastruktur (CTiF) • Aalborg 
University (Dinamarca), Save the Children Romania (Rumania), Bolton University 
(Regne Unit), AFEC (Francia), Karelia University of Applied Sciences (Finlàndia), 
Navreme Boheme, s.r.o. (República Txeca), Centre for e-Learning Technologies Kaunas 
University of Technology (Lituania), Labour Centre of Békés Conty.(Hungría), 
Associazione Genitori Scuola Di Donato (Itàlia), Universidad de Valladolid (España), 
Universitat Pompeu Fabra-GTI (España), etc. 
 
Durant el 2015 hem estat treballant en el marc de quatre projectes europeus relacionats 
amb diversos àmbits:  
 
METIS.  
El projecte europeu “METIS: Satisfent les necessitats de co-
disseny dels docents mitjançant Entorns d’Aprenentatge 
Integrats” incideix en la millora de les pràctiques educatives que 
duem a terme en diferents centres educatius, oferint eines 
tecnològiques d’alta qualitat que ajuden en la planificació i 
disseny de les classes que impartim. METIS busca analitzar la 
viabilitat i possibilitat en l’aplicació d’aquestes eines tecnològiques en tres sectors 
educatius específics: educació per a adults, formació professional i educació universitària. 
 
 
 
MOMA.  
El projecte europeu “MOMA: Mètode Montessori d’Orientació i 
Motivació de persones Adultes” vol explorar si els principis de 
Montessori també poden aplicar-se en la formació de persones 
adultes i, en particular, si és possible crear un entorn d’aprenentatge 
en el que les persones adultes es puguin sentir lliures per expressar la 
seva personalitat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALIDVOL.  
El projecte europeu “ValidVol: Validació de les competències 
claus en l’organització del servei de voluntariat” té com a 
principal objectiu el desenvolupament d’una eina especifica 
adreçada a la certificació de les competències claus adquirides 
per persones adultes  voluntàries en entitats socials que els hi 
permeti la seva inserció en el mercat de treball. 
 

 
 
 
EDUFIN: FINANCIAL LITERACY FOR YOUNG ADULTS AT RISK 
 
Aquest projecte és coordinat per l’Associació Àgora i té com a 
objectiu satisfer les necessitats reals sobre l’educació financera dels 
joves adults -18-34 anys d'edat, poc qualificats, sense educació 
obligatòria. Durant tot el projecte es crearà un pla d'estudis sobre 
l’educació financera.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aquest programa es desenvolupa amb la participació activa dels propis beneficiaris a 
través d’un procés participatiu. La creació d'aquest programa és important pel fet que en 
el futur podria ser implementat en els sistemes educatius nacionals a Europa i, en 
conseqüència,  crear una nova línia d'educació innovadora i contemporània.  
 
Els estudis demostren que el nivell de l'educació financera és baixa en certs grups 
demogràfics, com els adults joves en situació de risc i sorprenentment en l'actualitat hi 
ha pocs projectes que estan especialment enfocats en aquest tema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Com ho fem 
 

Aprenentatge dialògic 
 
Diàleg igualitari: 
El diàleg igualitari es dóna a tot arreu i sobre qualsevol tema: la forma de fer les classes, 
les activitats que es duen a terme, els continguts dels mòduls, etc. Totes les propostes 
són discutides, negociades i matisades. 
Així es donen situacions com la de decidir fer un mòdul que els coordinadors proposaven 
que no és fes. Aquest fet seria impensable en altres models on els professors utilitzarien 
els mecanismes de poder que tenen per imposar la seva decisió. El diàleg es produeix de 
manera fluïda i apareix en qualsevol moment: al passadís, en una classe, durant una festa 
o en un Consell de Centre. Dit d'una altra manera, portem el món de la vida a un espai 
que tradicionalment pertany al món del sistema. 
 
Transformació: 
Els principis de l'aprenentatge dialògic comporten un procés de transformació. Persones 
analfabetes que fan exposicions, fracassats escolars que han accedit a la universitat, o 
persones que no participaven en projectes socials i educatius i ara són les impulsores 
d'entitats, en són exemples. La implicació en moviments col·lectius i la influència en el 
seu entorn han estat fruit d'un model basat en el diàleg i en la transformació. 
També treballem i aprenem amb les persones que presenten alguna discapacitat (ja sigui 
física, psíquica o sensorial) per la transformació de la seva situació. Intentem ajudar a 
superar totes les barreres amb les quals es troben per accedir a espais culturals i 
educatius en un ambient de plena igualtat amb la resta de participants. D'aquesta forma 
oferim possibilitats d'adquirir una major autonomia i una transformació de l'entorn ja 
que aquesta convivència acaba fent que totes les persones siguem iguals. 
 
Creació de sentit: 
Aquest funcionament permet superar també la pèrdua de sentit pròpia de la modernitat 
tradicional. A través de la participació, la solidaritat, el diàleg i els trets representatius 
que defineixen el projecte, es dóna un procés de creació de sentit. La persona que ve a 
aprendre a llegir i escriure descobreix que, a més, té un espai de relació i la possibilitat de 
participar activament en el projecte aportant el seu coneixement i cooperant amb els 
altres: no només aprèn a llegir sinó que organitza la setmana cultural, col·labora amb els 
altres participants i s'entrevista amb el regidor del districte per aconseguir finançament 
per a una nova activitat. Aquest procés en el que entra la persona ajuda a la persona a 
desenvolupar unes capacitats d'autonomia, de reflexió, de gestió i d'organització que els 
aplica no només en l'àmbit acadèmic sinó en tots aquells que configuren la seva vida: 
familiar, personal, laboral,veïnal, etc. 
 
Dimensió instrumental: 
Cal remarcar que aquest ambient de diàleg no es fa en detriment de l'aprenentatge, ans 
al contrari l'afavoreix. L'aprenentatge instrumental és un dels objectius del projecte. Les 
persones decideixen dialògicament què volen aprendre i sempre decideixen que volen 
aprendre el màxim: tots aquells coneixements que els permetin accedir a altres estudis, 
millorar la seva situació laboral o organitzar una nova entitat. Exemple d'això seria el 
gran nombre de persones que havien estat etiquetades com a fracassades escolars i que 
després de passar per l'escola han accedit a la universitat. 
 
 
 



Igualtat de diferències: 
Aquest procés de valoració de la cultura pròpia per assolir aquells coneixements de la 
cultura dominant que permeten no quedar-ne exclosos s'insereix dins del que 
anomenem igualtat de diferències. De la mateixa manera que totes les habilitats són 
valorables i valorades, totes les cultures són igual de vàlides i cal que les respectem, però 
això no ha d'implicar l'exclusió social. En el cas de les persones que pertanyen a una 
cultura amb una tradició literària oral, l'opció no ha de ser ni continuar sent analfabetes 
ni aprendre la literatura dominant, sinó adquirir els coneixements necessaris per poder 
expressar la seva cultura en les formes prioritzades per la societat, i compartir els sabers 
de les diferents cultures a través del diàleg. En els grups, diferents persones gitanes, 
marroquines, xineses o paies comparteixen els seus sabers i decideixen col·lectivament 
quines coses volen aprendre per poder expressar-les i quins coneixements i valors de les 
altres cultures els són útils. 
 
Intel·ligència cultural: 
Només es pot aconseguir això si es parteix de la base que tothom té capacitat per 
aprendre i ningú no té dèficits: tothom té intel·ligència cultural. Les persones sabem 
coses diferents que hem après en contextos acadèmics, pràctics o cooperatius. Hi ha qui 
ha après història a l'escola, qui ho ha fet treballant d'administratiu en un arxiu o qui ho 
ha fet comentant pel·lícules amb un grup d'amics. Per tant, tothom és intel·ligent com ho 
demostra el fet que ha après allò que ha necessitat en els contextos en què ha participat, 
que en molts casos no són acadèmics. Si partim de les habilitats acadèmiques excloem 
aquelles persones que no les posseeixen. Pel contrari, partir de la intel·ligència cultural 
implica utilitzar habilitats pràctiques, acadèmiques i cooperatives. Un exemple d'això 
seria quan els participants d'un grup de llengua poden recitar poesies tradicionals o 
cantar cançons populars que han après al llarg de la vida (habilitats pràctiques i 
cooperatives) encara que no sàpiguen què és la mètrica i la rima. El coordinador pot 
explicar aquests conceptes (habilitats acadèmiques) i proposar activitats sobre el tema. 
D'aquesta forma les persones participants no només aprenen una habilitat acadèmica 
sinó que valoren els seus coneixements previs i es fan conscients de la seva capacitat de 
creació cultural. 
 
Solidaritat: 
En aquest context de diàleg se superen factors exclusors com, per exemple, que cadascú 
vagi a la seva. Uns participants ajuden als altres en els aspectes que coneixen més, 
assessoren la coordinadora del grup sobre com ha de fer les classes per què tothom 
assoleixi els objectius o participen en una campanya per aconseguir que les persones 
analfabetes accedeixin al projecte. El poder o el diner, que són mitjans propis del món 
del sistema, són substituïts per la solidaritat. 
 

Grups interactius 
Per tal de dur a terme les activitats educatives, fomentem que a les classes i tallers es 
formin grups interactius, és a dir, petits grups de participants en els que les persones 
s'ajuden, s'ensenyen i col·laboren entre elles. Aquests grups afavoreixen la solidaritat, el 
diàleg entre iguals, l'expressió dels coneixements implícits i de les habilitats i de la 
intel·ligència cultural de totes les persones. D'aquesta forma, la classe no està centrada 
en la figura de la persona dinamitzadora. 
Els grups interactius és una innovació metodològica que estem duent a terme a l'escola. 
Tothom comparteix el coneixement i l'explicació: els qui coneixen un raonament o 
contingut el reforcen explicant-lo als companys i els qui no el sabien l'aprenen més 
fàcilment perquè l'explica un company o una companya. Això es degut a que una persona 
que ha fet el mateix procés d'aprenentatge pot facilitar estratègies que ajuden l'altre 



persona en aquest aprenentatge. Aquesta manera d'organitzar la classe beneficia a 
tothom: el que rep l'ajuda en un moment donat i que la dóna perquè també reforça i 
aprèn millor allò que ja sap. D'aquesta manera es superen els desnivells que es puguin 
donar i s'avança conjuntament cap als objectius fixats d'una forma més ràpida. 
 

 
 
 
 
 
 



7. Com treballem i amb qui 
 

Institucions amb les que hem treballat i col·laborat: 

 

Hem recolzat el desenvolupament de nombrosos projectes i la col·laboració amb altres 
entitats i administracions, mitjançant convenis o projectes concrets. Durant el 2015, 
aquestes entitats han estat les que a continuació llistem: 

 
AMB QUI COL·LABOREM: 
Centre Cívic de Sant Martí 
VERN, Coordinadora d’entitats de la Verneda 
Fundació Pere Mitjans 
Fundació Els Tres Turons 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
Xarxa de Comunitats d’Aprenentatge 
Xarxa Òmnia 
Escola de persones adultes Nossa Senhora de Fátima (Brasil) 
CMET Paulo Freire (Brasil) 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre (Brasil) 
Grup de Tecnologies Interactives - Universitat Pompeu Fabra 
CREA (Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques superadores de desigualtats) 
Generalitat de Catalunya (diferents departaments). 
Lifelong learning programme. DG d’Educació i Cultura. Comissió Europea 
 
 
SOM CENTRE DE PRÀCTIQUES D’ALUMNES DE: 
Institut d’Educació Secundària Miquel Tarradell 
Universitat de Barcelona 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat Ramon Llull 
 
 
SOM MEMBRES DE: 
Federació Catalana del Voluntariat Social 
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica 
FACEPA (Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes) 
CONFAPEA (Confederación de Asociaciones y Federaciones de participantes en 
educación y cultura)  
AEPA (Associació d’Educació de Persones Adultes) 
Consell de Dones del Districte de Sant Martí 
Consell Escolar del Districte de Sant Martí 
Consell Escolar Municipal de Barcelona 
Consell Nacional de Dones de Catalunya 

 



8. Com ens organitzem 
 
Escola democràtica: 
 
Entenem que participar és intervenir, prendre part, aportar, escoltar i ser escoltat, 
actuar... en tots els àmbits i espais de l’escola: a l’aula, a les comissions, en la confecció 
dels ordres del dia de les reunions etc. La participació per a nosaltres no és un fet 
puntual com quan s’aixeca la mà per votar, sinó que és una actitud que inclou totes les 
persones, tots els espais i tots els processos des de l’inici al final. 
El diàleg i el consens són la base de la nostra organització a través de la democràcia 
deliberativa. En aquest diàleg i consens incloem la nostra pluralitat social i cultural per 
tal de construir uns acords que assegurin que les nostres decisions i actuacions poden ser 
vàlides més enllà del nostre entorn més proper. 
 
Per tenir una democràcia deliberativa, en el sí de la nostra escola han de donar-se si més 
no aquests criteris: 
• Partim d’uns principis bàsics, que es refereixen a uns drets per igual de totes les 

persones, com són, els Drets Humans i la Declaració dels Drets de les Persones 
participants en Educació de Persones Adultes. 

• Totes les persones han de tenir les mateixes oportunitats per fer les seves 
aportacions. 

• La comunicació ha d’estar motivada per la força dels millors arguments. 
• Els acords presos amb aquestes condicions han de respectar-se. 
• Els desacords han d’expressar-se als espais de debat i decisió públics, no en espais 

privats en els que no poden ser rebatuts. 
 
Alhora per fer una participació real i activa, en tots els espais de participació òrgans de 
decisió i coordinació tenim uns criteris de dinamització que són: 
• Tots els òrgans de decisió i coordinació estan organitzats entre les tres entitats que 

constitueixen la comunitat d’aprenentatge; per tant qualsevol membre de les 
diferents entitats pot introduir  qualsevol punt a l’ordre del dia de les reunions. 

• Tots els òrgans de decisió i coordinació són oberts a tothom: persones i entitats del 
barri, persones participants, voluntaris, persones que treballen a les diferents 
entitats, persones del consell assessor de la comunitat d’aprenentatge, També les 
administracions i representants de la comunitat poden participar-hi, si s’escau. 

• Tots els òrgans de decisió i coordinació han de desenvolupar-se respectant l’ordre 
del dia i la seva hora d’inici i final. 

• En tots els òrgans de decisió i coordinació intentem escoltar i que pugui intervenir el 
màxim de persones possibles, per això procurem no fer intervencions massa llargues 
i donar prioritat a les persones que en el sí de la mateixa reunió encara no hagin 
intervingut. 

 



Com entitat d’Utilitat Pública creiem que s’han de crear espais de participació democràtica 
on les persones participin activament de la gestió de l’entitat. Al llarg de la nostra 
existència hem desenvolupat uns sistemes de gestió que han demostrat la seva eficiència i 
adequació al procés democràtic, social i educatiu que portem a terme.  
 
Cal destacar que aquests òrgans de participació, representació i gestió constitueixen un 
sistema innovador i de demostrada eficàcia, desenvolupats per Àgora per donar “veus als 
que no la tenen” i fomentar la igualtat, que s’està estenent per tot el món. Totes aquestes 
decisions es duen a terme en els espai de participació que es detallen a continuació:  
 

• Assemblea General. És l’espai més important de decisió de l’entitat i on participen 
tots els seus socis i sòcies. Entre d’altres temes, l’Assemblea General permet 
presentar el tancament econòmic de l’entitat i el pressupost de l’any. Cada dos anys, 
i seguint els estatus, és també l’espai per la renovació dels càrrecs de la Junta de 
l’Entitat.   

 
• Coordinació setmanal en la que totes les persones que treballen a l’associació es 

troben per avaluar, analitzar i organitzar el dia a dia de l’associació. Aquesta reunió 
està sempre oberta a les persones participants. 

 
• La Coordinació Mensual té lloc el primer dimarts de cada mes i hi estan 

convidades totes les persones vinculades a Àgora que vulguin formar-ne part, i 
esdevé un espai de formació específic per als i les col·laboradors/es. En aquest espai 
convidem a una persona representant d’entitats vinculades a l’educació i al treball en 
societat, tractem temes de fons d’àmbit pedagògic o social i realitzem tertúlies 
pedagògiques dialògiques. Durant el 2015 hem convidat al Sr. Àngel Miret, 
coordinador del Comitè Català d’Ajuda al Refugiat, hem treballat temes com els 
grups interactius i la Violència 0 a l’Escola i hem fet les tertúlies dels llibres: 
“Escuelas democráticas” d’Apple i Bean, “El Aprendizaje dialógico en la Sociedad de 
la información”, d’Aubert i altres i “Cartas a quién pretende ensenyar” de Paulo 
Freire. 
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• Cada mes i mig organitzem el Consell del Centre. Es realitza alternativament en 

horaris de matins, tardes i nits per facilitar l’assistència de tots els participants. El 
Consell de Centre és el òrgan de màxima representació i decisió, pel que es treballa 
prèviament amb els participants l’ordre del dia a treballar al Consell. D’aquesta 
manera, tothom pot aportar les seves idees, coneixements i percepcions sobre el 
tema, vetllant per la igualtat entre tots i totes els/les participants. 

 
• L’associació celebra la seva Junta una vegada al mes i també està a oberta a la 

participació dels participants i col·laboradors.  
 
 
A mitjans de curs, realitzem les jornades de reflexió i somni, que enguany van ser el 7 
de març de 2015. Les jornades són l'espai participatiu on totes les persones que formen 
part d'Àgora (participants, col·laboradors) somien l'escola que volen. Més d'un centenar 
de persones es van trobar a L’Alberg de Joventut Mare de Déu de Montserrat, de Barcelona 
per dialogar i fer propostes al voltant del tema de fons, que aquest any tractava sobre 
“L’accés a les millors creacions de la humanitat”. El fil conductor es va desenvolupar 
mitjançant un treball en gran grup i grups de treball. L'acte va tenir el punt àlgid quant la 
gent vam començar a somiar, on van sortir moltes idees que s’inclouen al Pla Anual de 
l’entitat 
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Gestió Democràtica 
 
Un conjunt d’activitats com les que s’han descrit en les funcions anteriors implica una 
determinada organització funcional.  
 
Les Comissions: 
 
Les comissions es van encarregar de portar a terme les tasques que es proposen des dels 
òrgans de decisió. Totes les comissions estan formades per participants, persones 
voluntàries i treballadors/es de l’entitat. Destaquem les activitats que han portat a terme 
les següents comissions: 
 



 
3 

• Grup Multicultural: el grup multicultural és el col·lectiu format per persones de 
diversos orígens, que treballa per la promoció de la diversitat cultural a la nostra 
entitat i al barri. El grup multicultural es reuneix una vegada al mes i s’ha establert 
com a espai de diàleg perquè persones de totes les procedències pugin intercanviar 
impressions i opinions respecte aquells temes que més els interessen. 
  

 

Festa del Dia Internacional dels Drets Humans 

 
DATA: 10 de Desembre 
LLOC: Centre cívic Sant Martí  
DESCRIPCIÓ: La Festa dels Drets Humans del 2015, que es va organitzar des de 
l’Associació Àgora va comptar amb actes culturals i participatius durant la tarda del dia 
10 de desembre. Principalment a destacar, el cinefòrum organitzat pel Grup de Joves: 
Paseando a Miss Daisy, així com el tradicional Sopar Multicultural, amb menjars d’arreu 
del món. 
 
 
 

• Comissió d’activitats: Aquesta comissió coordina i organitza les activitats culturals 
i lúdiques de l’entitat, ja siguin aquestes de caràcter intern com de desenvolupament 
comunitari. Participar a la Festa Major, organitzar les setmanes culturals o sortides 
al teatre són algunes de les activitats que s’organitzen des de aquesta comissió.  
 

 

Festa Major barri Sant Martí 

 
DATA: del 2 al 22 de novembre 2015 
LLOC: Barri de Sant Martí de Provençals de Barcelona  
DESCRIPCIÓ: celebració de la festa major en col·laboració entre les diverses entitats 
del barri. Àgora ha col·laborat en la planificació, organització, muntatge, materials i 
recursos humans i realització de la festa. També ha organitzat i portat a terme diverses 
activitats pròpies de l’Escola d’Adults, com per exemple: “Per Sant Martí s’estrena el vi”, 
activitat cultural que, tal i com diu la dita, tracta la tradició del vi (pregó, dites populars 
de Sant Martí, berenar amb vi i dolços, i altres activitats relacionades). Un altre activitat 
en la que va col·laborar Àgora va ser el Sopar de Germanor, així com el matí de Festa 
Major i la tradicional paellada. 
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Enterrament de la Sardina 

 
DATA: Dimecres 18 de febrer 
LLOC: Barri de Sant Martí de Provençals de Barcelona  
DESCRIPCIÓ: Com cada any, Àgora ha dinamitzat la tradicional diada de 
“l’enterrament de la sardina”, una processó de “planyideres” (dones de negre que ploren 
i acompanyen a la sardina) conjuntament amb la resta de persones que van sortir del 
Centre Cívic a la plaça on es va fer la sardinada i es va llegir el pregó de la fi de Carnaval. 

 
 

• Grup de dones: El grup de dones treballa temes relacionats amb els interessos i 
propostes relacionades amb la formació i la millora general de la situació de les 
dones. Entre d’altres, participa activament en les activitats del Consell de Dones del 
Districte i en activitats socials relacionades amb el tema de gènere tals com la 
violència de gènere o la millora en les pensions de viudetat, entre altres. 

 
 

Acte commemoratiu: Dia de la Dona 

 
DATA: Del 8 al 10 de març. 
LLOC: Districte de Sant Martí i Barcelona 
DESCRIPCIÓ: Àgora va participar en els diferents actes de celebració del dia 
internacional de la dona treballadora organitzat a nivell de districte pel Consell de 
Dones del Districte: (Xerrada i monòleg: L’escletxa salarial i la seva repercussió en les 
pensions de les dones), així com a la manifestació del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora a Barcelona. 
 
 

  
 
 
 
 

XVIII Trobada Literària 

 
DATA: 11 de Març 
LLOC: Centre Cívic de Sant Martí  
DESCRIPCIÓ: Aquesta era la XXIII edició de la trobada literària en el marc de les 
celebracions del 8 de març. Aquest any, l'encontre literari portava per títol "“Marxar a 
treballar a fora, oportunitat o necessitat?”. En un acte realitzat a la sala d'actes del 
Centre Cívic de Sant Martí, es van llegir i reflexionar els diferents escrits presentats per 
les persones participants de l’entitat, per acabar lliurant els diplomes a totes les 
participants i a tots els participants de la trobada literària. També van participar el grup 
de dansa de la Plataforma unitària contra les violències de Gènere “Dones de Blanc”. 
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FACEPA, CONFAPEA i Moviment per l’Educació Democràtica d’Adults 
 
Àgora participa activament en el moviment per l’educació democràtica de persones 
adultes. És membre fundador de Federació de Associacions Culturals i Educatives de 
Persones Adultes (FACEPA) i, a través de la FACEPA, participa en la Confederació de 
Federacions i Associacions de Persones Participants en Educació i Cultura Democràtica 
(CONFAPEA). Des de les dues entitats es promou l’educació i la cultura com instruments 
per donar veu a les persones adultes que tradicionalment han estat més excloses: aquelles 
que per diferents circumstàncies no han pogut accedir o van haver que abandonar 
l’educació bàsica. Des de FACEPA i CONFAPEA es promouen anualment diferents 
activitats (sortides, jornades, congressos, etc.). Aquest 2015 hem participat activament a les 
Jornades anuals de FACEPA realitzades a la masia de la Guineueta. 
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9. Reconeixement del nostre treball 
 
També hem participat a diverses classes, taules rodones i ponències per explicar la nostra 
experiència (sobre tertúlies, participació, voluntariat, immigració, dinamització 
comunitària, dones, etc.) com per exemple a:  
- A diferents classes de Magisteri i Formació del Professorat de la UB.  
- A una classe d’Educació i Treball Social de la Universitat de Girona.  
- A una jornada d’educació social de la Universitat Rovira i Virgili. 
- Al torn de matí i de tarda del Grau de Polítiques i Dret de la UAB. 
- A un acte del grau d’Educació Social a la Universitat Ramon Llull. 
- Al claustre de l’Escola de Persones Adultes d’Eivissa. 
- Al claustre d’un centre de Formació Professional de Bilbao.  
- Visites de la classe de Pedagogia i d’Educació Social de la Universitat Autònoma. 
- Visita d’estudiants d’Animació sociocultural de l’institut Salvador Seguí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Xerrada a la Universitat de Girona 

Xerrada a la Universitat de Barcelona 
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“«Gràcies pel que heu fet, el que 
feu i sobretot pel que fareu»  

Alfred Bosch, escriptor 

Àgora és un referent a nivell internacional i això fa que tinguem un paper actiu en la 
participació d’espais en els que es dialoga sobre l’educació i el canvi social. Les persones 
que acudeixen i participen de les xerrades són sempre les persones participants i en cap 
dels casos es rep remuneració per això. En el cas que es pagui alguna de les conferències 
els diners van al fons de l’entitat. Desenvolupem un paper actiu en l’explicació de l’entitat i 
del projecte perquè considerem que és necessari per altres entitats i/o  persones que 
pretenen gestionar un projecte educatiu, i volen fer-ho des de la democràcia, la 
participació i amb l’objectiu de transformació social. 
 
Al llarg de l’any 2015 hem rebut nombroses visites d’arreu del món de persones vinculades 
a nivell educatiu o social, com per exemple:  
 
• Un grup d’investigadors del NTT Network Innovation Laboratories 
• Anita Halasz, PhD Student in Public Policy, Education, Sociology de la Central 

European University de Budapest.  
• Violetta Zentai. Director of the Center for Policy Studies at Central European University 
• Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 
• Alfred Bosch, regidor de l’Ajuntament de Bracelona 
• Gabriel Rufián i Joan Tardà, diputats al Congrés.  
• Regidor d’Educació de Rivas-VaciaMadrid 
• Àngel Miret, Coordinador del Comitè català d’ajuda al Refugiat 
 
 

“«I felt participants passion. I 
believe this activity should be 
spread to the world»  

Hiroyuki Maeomichi (NTT Network 
Innovation Laboratories, Japó) 


