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1. Què hem aconseguit aquest 2018? 
 
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. 
 

1. MILLORA EN LA TRANSPARÈNCIA 
 
- En el 2018 s’ha renovat el Segell d’ONG Acreditada per la Fundación Lealtad, un 
distintiu únic que identifica les ONG de l’Estat espanyol que compleixen íntegrament als 
9 Principis de Transparència i Bones Pràctiques.  
 

 

 
 
 
 

 
2. MILLORA DE L’ INFRAESTRUCTURA 

 
- S'han renovat els ordinadors del punt Òmnia, amb l’objectiu de millorar les 

prestacions dels cursos i ampliar el ventall de l’oferta formativa, que ha permès 
desenvolupar formacions en disseny 3D i programació inicial.  
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3. MÉS OFERTA FORMATIVA 
 
- S’ha ampliat l’oferta formativa amb els cursos i activitats següents:  

 
 S’han consolidat les Tertúlies Científiques Dialògiques dins del marc del 

projecte Europeu ScienceLit, amb l'objectiu de continuar facilitant l'accés 
al coneixement científic a totes aquelles persones participants que 
estiguin interessades.  A més, s’ha realitzat un curs de formació sobre 
les Tertúlies Científiques Dialògiques perquè participants i col·laboradors 
de l’escola, i dinamitzadors d’altres entitats puguin aprendre el seu 
funcionament. 

 

 
 
 

 S’ha creat un espai pel Disseny i Impressió en 3D, que apropa als 
participants de l’escola a les noves tecnologies i on poden desenvolupar 
la seva creativitat.  
 

 
 

 S’ha creat un altre espai per Programació, que tracta també la 
tecnologia i permet als participants que aprenguin què hi ha darrere un 
programa informàtic o d’una web i com dissenyar-ho. 
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4. AULA D’ESTUDI NOCTURNA 
 
En les dates properes als exàmens finals i d’accés a la universitat, l’escola va estar 
oberta fins la una de la matinada, per facilitar l’estudi d’aquelles persones que 
necessitessin un espai per preparar-se les proves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 darrera específicament de dones. Les 
associacions de participants formen part integral del Projecte educatiu de l'Escola i són 
els seus portaveus. 
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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 
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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 2815 persones.  
 
Els participants han estat de procedències molt diverses, persones de més de 60 
nacionalitats diferents han passat per Àgora durant l’any 2018.  
 
 
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 

1r grup de 
l’Escola 

Curs 78/79 
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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. 
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3. Què fem? 
 

 FORMACIÓ INICIAL 
 
Entenem per formació inicial o bàsica tot el procés que va des de l'alfabetització 
instrumental a la formació general en la qual s'inclou les habilitats de lectura, 
escriptura, càlcul, coneixement del medi, entre altres, la qual cosa es realitza des de la 
perspectiva i les necessitats de les persones adultes. A Àgora, aquests cursos són 
fonamentals per aconseguir que totes les persones puguin arribar a llegir i escriure al 
mateix temps que puguin utilitzar aquestes eines per al desenvolupament de la seva 
vida quotidiana, personal, social i laboral. Aquesta formació és totalment gratuïta i la 
inscripció està oberta durant tot l'any. 
 
El col·lectiu destinatari d'aquesta formació ha estat exactament el mateix que prevèiem 
per a la mateixa: persones sense titulacions acadèmiques i que tenen grans necessitats 
formatives donada l'actual situació laboral en la qual es valora enormement l'adquisició 
de titulacions acadèmiques que demostrin coneixements teòrics. Dins d'aquest gran 
grup ens trobem amb col·lectius que són especialment vulnerables com és el cas de les 
dones, les persones immigrants, les que es troben dins del Programa de Renda Mínima 
d'Inserció (RMI) o persones amb alguna discapacitat. 
 
La formació dels diferents grups s'ha desenvolupat durant tot l'any entre setmana, de 
dimarts a dijous, en diferents franges horàries: matí (de 9: 30h a 11: 30h), tarda 
(de 17:00 a 19: 00h) i nit (de 20:00 a 22: 00h). Durant l'any 2018 han participat 251 
persones de les quals 190 són dones. 
 

 
 
 
 
Activitats complementàries 
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Sortida de nivells inicials. La sortida anual que es realitza per a les persones de nivells 
inicials, en el 2018 va ser a Girona per conèixer de primera mà, a través dels vestigis 
que han arribat a nosaltres, la historia de la ciutat, des dels seus orígens romans fins a 
l'actualitat. 
 

 FORMACIÓ EN LLENGÜES PER PERSONES IMMIGRADES 
 
L'aprenentatge de la llengua del país és una demanda bàsica per a les persones 
immigrades perquè els afavoreix l'entrada al mercat laboral, però també per 
comunicar-se i poder desenvolupar-se plenament al país d'acollida. És per això que a 
Àgora es desenvolupa l'aprenentatge de les llengües oficials (català i castellà). 
 
Castellà oral  
Durant l'any 2018 la formació en llengües s'ha realitzat a partir de temes d'interès i 
significatius on s'introdueixen continguts de caràcter lingüístic (lèxic i gramàtica) i 
sociocultural. Els grups de castellà oral s'han realitzat durant tot l'any en els següents 
horaris: 
 

 Dilluns, dimecres i divendres de 17:00h a 19:00h. 
 Dissabtes de 16:30 a 20:30h 
 Diumenges de 16:30 a 20:30h. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant el mes de juliol al col·legi organitzem els grups d'Escola Oberta, es tracta d'una 
oferta formativa especial d’estiu. Durant aquest període s'han organitzat també grups 
de castellà oral. Els cursos de castellà oral que s'han desenvolupat durant el mes de 
juliol han estat: 
 

 De dilluns a divendres de 9:30 a 12:00 h 
 De dilluns a divendres de 18:30 a 21: 00h 

 
En els cursos de castellà oral han participat durant tot l'any un total de 860 
participants, dels quals 557 han estat homes i 303 dones.  
 
Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera 
 

 Dilluns i dimecres de 19:00h a 21:00h 
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En el curs d'DELE hi han participat 41 persones en paritat de gènere. 
 
Català 
Els grups de català s'han realitzat en col·laboració amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística de Catalunya (CPNL) de manera que hem pogut realitzar 6 
grups de 45 h de nivell B1 en llengua catalana. En total han participat 100 persones en 
els cursos de català.Els grups de català s'han realitzat durant tot l'any en els següents 
horaris: 
 

 Dimarts i dijous de 19:30h a 
 Dissabtes de 10:00h a 13: 30h. 

 
 

 FORMACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES. 
 
No només les llengües oficials que ajuden a la promoció sociolaboral sinó que cada es 
valora més l'aprenentatge de qualsevol llengua. De qualsevol manera, aquest 
aprenentatge de llengües acostuma a tenir un cost elevat i no és accessible per a tota 
la població. Els sectors de població més desfavorits solen quedar-se fora d'aquesta 
oferta perdent, a més, oportunitats respecte d'altres sectors de població que sí que 
poden optar a aquesta formació. A Àgora estem potenciant el coneixement gratuït 
d'idiomes com anglès, francès, àrab, alemany, xinès, etc. 
 
Durant l'any 2018 s'han organitzat diversos grups de llengües estrangeres en funció de 
la demanda i la disponibilitat de col·laboradors. En el cas dels idiomes més sol·licitats, 
com l'anglès, s'han organitzat grups de diferents nivells i horaris, per garantir i afavorir 
d'aquesta manera l'assistència als participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A més, es segueix l'aprenentatge d'idiomes als caps de setmana, oferint anglès i àrab 
(dissabtes) per tal d'afavorir el seu aprenentatge a persones amb dificultats horàries. 
Però a part, aquest any, també hi ha els dissabtes xinès i rus i s’afegeix la llengua de 
signes catalana els divendres. Un altre aspecte nou és el fet que es realitzen 
intercanvis lingüístics entre diverses llengües, amb diversos participants de diversos 
cursos d’idiomes.  
 

 Anglès: 3 grups de nivells inicials: 
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o Dilluns a les 19:00h 
o Divendres a les 9:30h i a les 17:00h. 
o Dissabte a les 17:00h a 19:00h. 

 Francès: un grup de nivell inicial oral i escrita: 
o Dijous a les 18:00h. 

 Àrab: un grup inicial oral i escrita: 
o Dissabtes de 17:00 a 19: 00h. 

 Xinès: un grup inicial oral i escrita: 
o Dissabtes a les 17:00h a 19:00h. 

 Rus: un grup inicial: 
o Dissabtes a les 17:00h. 

 
El total de persones participants en aquests grups és de 281 participants, distribuïdes 
tal com es mostra en la següent taula. 
 
 Homes Dones 

Anglès 75 205 

Francès 20 60 

Àrab 1 15 

Xinès 14 15 

Rus 3 8 

Alemany 21 29 

TOTAL 134 332 

 

 SUPORT PER A LA PRESENTACIÓ A PROVES LLIURES 
 
Formació per a la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys. 
 
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 de les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys.. 
 
Aquesta formació i preparació ha estat organitzada en un grup que ha assistit de forma 
contínua de dilluns a divendres en horari de 20:00 a 22: 00h i dissabtes alterns al matí 
en dates pròximes als exàmens amb la finalitat d'un major resultat en la prova d'accés. 
Aquesta preparació ha sigut en el sector humanitats, ciències socials i de la salut.  
 
 
Formació per a la prova lliure del Graduat d'Educació Secundària (GES) 
Durant el 2018 s'ha realitzat aquesta formació en horari de tarda i nit, de 17:00 a 
19: 00h i de 20:00 a 22: 00h. S'han realitzat classes diàriament, de dilluns a divendres, 
en les quals s'han preparat les assignatures de Matemàtiques, Llengua Castellana i 
Catalana, Anglès, Ciències Socials i Ciències Naturals. 
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Preparació de l'examen teòric de carnet de conduir 
Durant el 2018 també s'ha format un grup de suport i doni suport per a l'obtenció de la 
part teòrica del carnet de conduir amb l'objectiu que la part més tècnica del llenguatge 
teòric amb sigut un impediment perquè les persones que ho desitgin no puguin 
obtenir-ho . Aquest curs ha tingut lloc els dissabtes de 16:30 a 18: 30h. 
 
Preparació de per a l’obtenció del títol intermedi d’anglès 
Durant el 2018s’ha realitzat aquesta formació per tal de fer les proves pertinents al 
nivell intermedi que els participants volen aconseguir. Per això s’ha realitzat un curs 
específic els dimarts i dijous de 20:00h a  les 22:00h. 
 
Preparació de per a la prova ACTIC 
Durant el 2018 s’ha realitzat un curs els divendres de 17:00h a 19:00h per treballar els 
coneixements tecnològics concrets per obtenir l’acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
Preparació per l’obtenció del Diploma d’Espanyol com a llengua estrangera (DELE) 
A partir d'un somni de les Jornades es va iniciar la preparació d'aquesta prova lliure, 
que també és un requisit fonamental per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola. 
Aquest curs ha tingut lloc els dimecres i divendres de 19:00 a 21:00h. El nivell que s’ha 
impartit ha sigut A1-A2. 
 

Participants preparació proves 
lliures 

 Homes Dones 
Acces +25 29 38 
GES 57 56 
Carnet de Conduir 35 45 
DELE 93 79 

 
 
2.5. FORMACIÓ DE FAMÍLIES 
 
L'associació Àgora ofereix, en col·laboració amb els AMPAs i les direccions dels centres 
escolars, la possibilitat de formar els familiars de nens, nenes i joves escolaritzats en 
algun dels centres educatius del Districte de Sant Martí. Aquest es va iniciar al 
setembre de 2009 sota el lema "Aprenem nosaltres, elles i ells aprenen". S'adreça a 
pares, mare i familiars dels nens, nenes i adolescents escolaritzats en els centres 
educatius del Districte de Sant Martí (Jardins d'Infància, Col·legis 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 en els mateixos centres on els nens i nenes estan 
escolaritzats i en els horaris que més convinguin al centre i a les famílies (coordinació 
amb l'AMPA de l'escola). 
 
La Formació de Famílies es compon de tres blocs: 
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 Tallers específics. Activitats específiques en funció de les demandes concretes 
dels familiars i / o del mateix centre: idiomes, alfabetització, TIC, etc. 

 Aprenem nosaltres, aprenen els i elles. En aquest bloc es treballa per avançat 
respecte al calendari escolar dels alumnes, el contingut de les classes per 
afavorir i millorar el suport que les famílies donen als nens i nenes a l'hora de 
fer els deures, per exemple. 

 Tertúlies literàries dialògiques: a partir de la tertúlia literària també es donen 
diversos tipus d'aprenentatge instrumental ja sigui idioma, literatura, TIC, etc. 

 
Aquest projecte s'ha difós directament en els propis col·legis aprofitant que les famílies 
deixaran als nens i nenes a l'escola al matí ia la tarda. Durant el 2018 hem realitzat 
formació de famílies en CEIP la Pau, amb 26 participants en castellà i català inicial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
Com a formació complementària a la formació anteriorment descrita, l'entitat organitza 
activitats i sortides alternatives les que complementen l'aprenentatge en relació als 
temes tractats en classes. Gran part d'aquestes activitats són iniciatives pròpies de les 
persones participants a les que l'entitat ofereix facilitats perquè la seva organització 
sigui possible. 

 
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 arribaran a consolidar-se com una de les activitats de foment de la lectura 
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amb més prestigi internacional. La pràctica educativa es concreta en la lectura de 
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 provinents d'alfabetització estan llegint llibres de 
Kafka, Lorca, Sartre, Dante, Neruda, Proust, García Márquez, Dostoievski, etc. Aquesta 
activitat està avaluada i reconeguda per escriptors com José Saramago, Eduardo 
Galeano i José Luis Sampedro, entre molts altres. 
 
Aquesta línia d'actuació de l'entitat té com un dels seus objectius principals el de 
fomentar l'accés a la cultura i promoure les activitats que ampliïn els coneixements 
culturals de les persones participants. Aquests grups són molt actius i es dediquen a 
buscar actes culturals on anar i d'aquesta manera complir l'objectiu de foment i 
promoció cultural. 
 
Durant el 2018 s'han desenvolupat els següents grups: 

 4 grups de tertúlies literàries universals en castellà. Aquest grup s'ha reunit els 
dilluns en diferents horaris (9: 30h, 15: 30h, 17h i 19h) i al llarg de l'any han 
llegit, entre d'altres, obres com: El arbol de la Ciencia de Pio Baroja, Crimen y 
Castigo de Dostoyevski 

 3 grups de tertúlies literàries universals en català. Aquests grups s'han estat 
reunint els dimarts en tres horaris diferents (9: 30h, 17h, i 20h). En aquests 
grups s'han llegit, entre d'altres, obres com: L’Iiliada d’Homer, La febre d’or de 
narcís Oller. 

 També s’ha consolidat el grup de Dones Escriptores de tertúlies literàries en 
català on llegeixen aquelles obres que han estat escrites per escriptores o les 
protagonistes siguin dones. S'han estat reunint els dimecres de 17:00 a 19:00h. 
En aquest grup s'han llegit obres com: 

 Una tertúlia literària en anglès la qual es reuneix cada dimecres de 20:00 a 
22:00h. Han llegit, entre d'altres: Animal Farm de George Orwell, The 
Canterville Ghost  d’Oscar Wilde. 

 Una tertúlia musical dialògica. Aquest grup s’ha reunit els dimarts a les 19:00h. 
On s’ha escoltat les següents peces musicals, entre d’altres: La Inacabada de 
Schubert,  El sombrero de tres picos de manuel de Falla.  

 Una tertúlia científica dialògica. Aquest grup s’ha reunit els dimecres a les 
19:00h. Han llegit, entre d’altres: Articles sobre internet quàntic, el càncer de 
mama.  
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Participants 

Tertúlia lit. dialógica en castellà 70 

Tertúlia lit. dialógica en català 101 

Tertúlia lit. dialógica en anglès 43 

Tertúlia científica dialògica 16 

Tertúlia musical dialògica 17 

 247 

 
 
 

FORMACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ  
I DE LA COMUNICACIÓ (TIC) 

 
Des de 1999 la nostra associació gestiona un Punt de Tecnologies del Projecte Òmnia 
promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. El Punt Òmnia és una aula multimèdia per a la formació i l'accés a les 
tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) adreçades a col·lectius en 
situació d'exclusió social. El Punt Òmnia és obert permanentment, de dilluns a 
diumenge, de 9:00 a 22:00 ininterrompudament: de dilluns a divendres de 9:00 a 
14:00h i de 15:00 a 22:00h; i caps de setmana de 9:30h a 13:30h i de 16:30 a 20:30h. 
Aquest ampli horari, possibilita que cap persona es quedi sense accés gratuït a les TIC 
i Internet. Hi ha diferents formes de participar en la formació en TIC que Àgora 
ofereix, totes elles de forma gratuïta: 

 Autoformació. Es tracta d'hores lliures en les quals els participants poden fer ús 
al llarg de la setmana dels ordinadors per poder practicar i aprendre 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 d'aprenentatge, però en cooperació amb altres 
persones. 

  Cursos i tallers gratuïts. Cada mes i durant tot l'any (d'octubre a juliol) es 
realitzen cursos d'introducció a la informàtica. Aquests cursos comprenen les 
cinc àrees de les competències marcades per les TIC dins dels currículums 
digitals europeus EUROPASS: Tractament de la informació; comunicació; 
creació de contingut; seguretat; i resolució de problemes. Aquests cursos van 
dirigits a persones que han utilitzat poc l'ordinador o mai. 

 
 
Els curs realitzats van ser aquests: 
 

o Informàtica inicial: Dimarts a les 17:00h. 
o Naveguem per Internet:Dilluns a les 17:00h i dimarts a les 9:30h. 
o Iniciació als mòbils intel·ligents. Dimecres a les 17:00 h. 
o ACTIC Bàsic: es un curs per a la preparació de la prova lliure. Divendres 

a les 17:00 h. 
o Informàtica i internet inicial: Divendres a les 20:00h.  

 
A més, s’han realitzat altres tallers d’aprofundiment: 
 

o Aplicacions de mòbils: Dilluns a les 17:00h. 
o Tractament d’imatge: Dilluns a les 20:00h. 
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o Informàtica avançada: Dimarts a les 20:00h. 
o Programació ijnicial: Dimecres a les 9:30h i dijous a les 20:00h. 
o Disseny i impressió en 3D: Dimecres a les 20:00h. 

 

 Grups de treballs. Aquests grups estan compostos per persones que tenen un 
interès comú en un mateix tema, sigui aquest el tema que sigui. L'objectiu 
d'aquests grups és aprendre a utilitzar les TIC a partir del seu ús com a eina de 
treball. 

 
 
 

  
 
 
Total de persones participants en els tallers: 760 
 
Xarxes socials  
 
Facebook Seguidors fins a 31/12/2018: 1360 persones seguidores. 
 
Twitter Seguidors fins a 31/12/2018: 1050 persones seguidores 
 

FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 
 
La formació en el lleure és un apartat de gran rellevància en l'actualitat ja que s'entén 
que el benestar de la persona passa pel gaudi del gaudir del seu temps lliure. Moltes 
persones es dirigeixen a Àgora amb la finalitat de fer diferents tallers, tant de 
tècniques artístiques variades com ioga, balls, educació física ... on durant dues hores 
setmanals fan una activitat d'interès personal en companyia d'altres persones amb les 
que es comparteixen interessos comuns. 
 
Durant l'any 2018 s'han dut a terme un total de 25 tallers relacionats amb la formació 
artística i cultural. La durada de cada taller és de dues hores setmanals amb més de 
539 participants. Aquests tallers es distribueixen durant diferents dies i horaris al llarg 
de la setmana. Entre els cursos que s'han desenvolupat durant el 2018 trobem: 
 

 Tallers i tècniques artística: 
o Ceràmica: Divendres a les 17:30h 
o Pintura de roba: Dilluns a les 9:30h 
o Manualitats: Dijous a les 9:30h 
o Manualitats de temporada: Dimarts a les 17:00h 
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o Pintura: Divendres a les 17:00h i dijous a les 9:30h. 
o Puntes de coixí: Dimecres a les 17:00h 
o Tridimensionals. Dimecres a les 17:00h. 

 

 
 

 Activitats físiques i balls. 
o Condicionament físic. Dilluns a les 17:30h  
o Ioga. Dimarts a les 16:00h 
o Balls de saló. Dijous a les 20:30h 
o Sevillanes. Divendres a les 18:30 i a les 17:30h 
o Coral. Divendres a les 19:00h 

    Mòduls Formatius  
o    Història de la Filosofia. Dijous a les 17:00h 
o    Alfabetització financera. Dijous a les 19:00h 
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2.7. ESCOLA OBERTA 
 
Com el curs acadèmic acaba al juny, l'entitat ofereix la possibilitat de continuar la 
formació durant el mes de juliol. Al juliol es realitza l'anomenada Escola Oberta. En 
aquest període s'ofereixen activitats relacionades amb les del curs acadèmic i tallers 
especials i s'organitzen de forma intensiva distribuint les mateixes de dilluns a aboques 
de 9:30 del matí fins a les 21:00 hores. Aquestes activitats són proposades pels 
mateixos participants que volen complementar i ampliar la formació de la qual han 
estat formant part durant el curs acadèmic. 
 
Les activitats que s'han desenvolupat durant l'Escola Oberta de juliol de 2018 
s'estructura al voltant de quatre blocs: 
 

 Formació bàsica: els nivells d'alfabetització, neolectors i certificat han optat per 
continuar la seva formació durant el mes de juliol. Aquesta ha tingut lloc 
dimarts dimecres i dijous, en horari de matí (de 9:30 a 11:30) i tarda (de 19:00 
a 21:00). 

 Llengües: s'han realitzat cursos intensius de llengües, especialment de castellà 
oral, on s'han desenvolupat cursos intensius de dilluns a divendres de 9:30 a 
12:00 i de 18:30 a 21:00. Els cursos d'anglès i francès s'han distribuït durant 
tota la setmana. 

 TIC. També s'han desenvolupat cursos d'informàtica com, Internet inicial, 
programació, disseny 3D i tractament d’imatge. Aquests cursos s'han repartit 
de dilluns a divendres en horaris de matí  9:30-11: 30, tarda 17:00-19:00 i nit 
19:00-21:00. 

 Tallers: s'ha desenvolupat un taller de ceràmica i torn, en horari de 18:00 a 
21:00. 

 
A l'Escola Oberta han participat durant juliol de 2018 un total de 171 persones. 
 
8- ALTRES ACTIVITATS. 
 
Com a formació complementària a l'aprenentatge a l'aula, l'entitat organitza activitats i 
sortides alternatives que complementin l'aprenentatge en relació als temes tractats a 
classe, els que, en molts casos, són iniciatives pròpies de les persones participants i 
que l'entitat ofereix les facilitats perquè la seva organització sigui possible. 
 
Festa fi de curs 

Data: 15 de juny de 2018 a les 17:00h 
Lloc: Rambleta del Carrer Selva de Mar. 
Descripció: l'activitat es va desenvolupar de 17:00 a 20:00h. Per a la celebració del 
final del curs hi participen els grups que han realitzat formació durant tot l'any. Es van 
realitzar els següents tallers i exhibicions: Taller d’impressió en 3D; mostra de treballs 
de tractament d’imatge per ordinador i naveguem per Internet; puntes coixí i 
manualitats; mural d’Alfa; mural Museus del Món; Mural Certificat; taller de pintura; 
exposició dones als mitjans de comunicació – Grup Dones; exposició d’Alemany; 
sessió de Ioga; cançons dels grups de conversa en català i castellà oral; tertúlia 
dialògica amb una selecció de textos de totes les tertúlies realitzades durant l’any a 
l’escola; exhibició de balls de saló i sevillanes.  
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Dones. Exposició d’Alemany. 
 
 

 
 
 
 

Enterrament de la sardina 

Data: 14 de febrer 
Lloc: Parc de la Palmera 
Descripció: En col·laboració amb el Centre Cívic de Sant Martí es va celebrar 
l'enterrament de la sardina. Per l'enterrament de la sardina es va realitzar una 
desfilada que va partir del centre cívic fins al parc de la Palmera en què van participar 
els grups de l'entitat amb la presència de molts col·laboradors i participants. L’escola 
es va encarregar d'organitzar i realitzar la sardinada que posterior a la desfilada es va 
organitzar en aquest parc, així com de la redacció i lectura del pregó que tanca el 
Carnestoltes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Jordi 2018 

Data: 23 d’abril 
Lloc: Rambleta del Carrer Selva de Mar. 
Descripció: s'ha organitzat una tertúlia literària de textos clàssics al carrer, per a la 
qual prèviament s'ha elaborat un dossier en el qual s'han inclòs textos proposats pels 
participants de les diferents tertúlies que se celebren a l'entitat. Durant la tertúlia cada 
participant llegia un fragment del dossier i explicava el per què ho havia escollit. 
Durant la tertúlia s'han escoltat fragments musicals relacionats amb els textos.Després 
de la tertúlia literària s'ha procedit a realitzar uns estand amb mostres en què han 
participat diferents entitats del barri. També hem posat un punt d'intercanvi de llibres. 
El grup d’informàtica de disseny 3D  van organitzar un taller, realitzant figures de Sant 
Jordi i el Drac. Així mateix es van realitzar un taller de manualitats.  
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Festa Major de Sant Martí 

Data: 5-18 de novembre 
Lloc: Districte de Sant Martí 
Descripció: Durant la Festa Major de Sant Martí s'ha participat en el programa 
d'activitats coordinat per la Coordinadora d’entitats Vern. El diumenge 11 de 
novembre a les 12 h a la Rambleta de Selva de Mar, el grup de tertúlies dialògiques 
musicals de l’Escola d’Adults va ser convidat a donar el pregó de la festa major, 
conjuntament amb  Joan Chamorro (músic i fundador i director de la Sant Andreu Jazz 
Band). 
 
Dins el programa, l'entitat ha organitzat diverses activitats, entre elles: 

 Dijous 8 de noviembre, per Sant martí estrena el vi, 18 h a la Rambleta de 
Selva de Mar. 

 Dimarts 13 de novembre, xerrada “com prevenir l’assetjament sexual a les 
festes” 19 h a la Sala d’actes del Centre Cívic Sant Martí. 

 Dissabte 17 de novembre, sopar i ball de festa major. 21 h a la pista 
poliesportiva municipal la palmera.  

 
 
 
 
Viatge final de curs: Còrdova. 

Data: 11 – 14 de juny 
 
Lloc:  Còrdova 
 
Descripció: El viatge va permetre conèixer la cultura i la història de la ciutat de 
Còrdova. Descobrint la ciutat de les 4 cultures: romana, musulmana, jueva i cristiana. 
Es va visitar la Mesquita, Medina Azahara, l’Alcasser, els patis engalanats, la judería, el 
museu de Julio Romero de Torres, el centre andalusí. Un viatge molt enriquidor 
culturalment, que ha estat un gran aprenentatge  per totes les persones participants 
que hi van anar.  
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Setmanes  Culturals. Març 2018. 

Data: 19 – 21 de març.  
Lloc: Barcelona. 
Descripció: durant les setmanes culturals que organitza l'entitat, que es realitzen al 
final de cada trimestre, es realitzen una sèrie d'activitats proposades pels participants 
que vénen a completar i a complementar la formació del curs acadèmic. Aquestes 
activitats estan relacionades amb el temari treballat a classe. Les setmanes culturals 
estan compostes per moltes activitats de diferent tipus. A la setmana cultural de març 
de 2018 les activitats més destacades van ser: 

 Una ruta per la història de la Rambla de Barcelona. En aquesta ruta vam poder 
conèixer els fets principals, així com els edificis i els personatges més 
significatius que han passat pell carrer més emblemàtic de Barcelona.  

   Visita al MNAC per conèixer la col·lecció del renaixement.  
 Els diferents grups de tertúlies van organitzar activitats, com un videofòrum 

amb la pel·lícula “El Viejo y el mar”  i van anar  al teatre a veure l’obra “La nit 
de Molly Bloom” , monòleg inspirat en el darrer capítol de l’Ulisses de James 
Joyce. 

 Els grups d’informàtica van organitzar un taller d’assistents virtuals a 
l’ordinador. 

 Xerrades: Sobre el dol migratori, per Joseba Achotegui de l’ Associació Mundial 
de Psiquiatria; i taler sobre la prevenció del deteriorament cognitiu en 
persones grans, per Sara Domènech de l’Institut de l’Envelliment Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
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Setmana Cultural. JUNY 2016. 

Data: 10 - 16 de juny 
Lloc: Barcelona. 
Descripció: durant les setmanes culturals que organitza l'entitat, que es realitzen al 
final de cada trimestre, es realitzen una sèrie d'activitats proposades pels participants 
que vénen a completar i a complementar la formació del curs acadèmic. Aquestes 
activitats estan relacionades amb el temari treballat a classe. Les setmanes culturals 
estan compostes per moltes activitats de diferent tipus. A la setmana cultural de juny 
de 2018 les activitats més destacades van ser: 

 Èdip al Romea, es va anar a veure aquesta obra clàssica al teatre Romea amb 
participants de l’escola.  

 Es van realitzar diverses visites a exposicions i museus: Visita a l'exposició 
Faraó; Visita a l’exposició La Revolució pedagògica de Ferrer i Guàrdia al 
Castell de Montjuic. 

 Els diferents grups de tertúlies van organitzar dos videofòrum amb la pel·lícula 
“Tom Sawyer” i “Caramel”. 

 Liceu a la fresca:  Manon Lescaut, de Giacomo Puccini. Projecció d’òpera l’aire 
lliure. A la Rambleta de Selva de Mar, presentada per participants en les 
tertúlies dialògiques musicals.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setmana Cultural. DESEMBRE 2018. 

Data: 16 - 19 de desembre. 
Lloc: Barcelona. 
Descripció: durant les setmanes culturals que organitza l'entitat, que es realitzen al 
final de cada trimestre, es realitzen una sèrie d'activitats proposades pels participants 
que vénen a completar i a complementar la formació del curs acadèmic. Aquestes 
activitats estan relacionades amb el temari treballat a classe. Les setmanes culturals 
estan compostes per moltes activitats de diferent tipus. A la setmana cultural de 
desembre de 2018  les activitats més destacades van ser: 

 Amb motiu del dia dels Drets Humans es van realitzar diverses activitats: un 
videofòrum  amb la pel·lícula “WATU WOTE” seguit d’un i sopar multicultural. 

 Els diferents grups de tertúlies van organitzar dos videofòrum amb la pel·lícula 
“La dama de Oro”” i “Grandes Esperanzas” basada en la novel·la de Dickens 

 Es van realitzar diverses visites: A l’exposició de Velázquez al Caixa fòrum, un 
recorregut cultural pel barri gòtic, a Barcelona Activa.  

 Es van realitzar dues activitats relacionades amb les TIC: Sobre Disseny 3D i i 
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en el marc del Projecte Europeu Empowering You, que coordina l’entitat, es va 
presentar un joc online que promou la participació social i política dels joves de 
tot Europa 

 
 
 

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 FormazioneVillaMontesca (Itàlia), Center for TeleInFrastruktur (CTiF) • Aalborg 
University (Dinamarca), SavetheChildren Romania (Rumania), Bolton University (Regne 
Unit), AFEC (Francia), Karelia University of AppliedSciences (Finlàndia), 
NavremeBoheme, s.r.o. (República Txeca), Centre for e-Learning Technologies Kaunas 
University of Technology (Lituania), Labour Centre of BékésConty.(Hungría), 
Associazione Genitori Scuola Di Donato (Itàlia), Universidad de Valladolid (España), 
Universitat Pompeu Fabra-GTI (España), etc.  
 
Durant el 2018 hem estat treballant en el marc de quatre projectes europeus 
relacionats amb diversos àmbits: 
 
 
SIENCELIT. Aquest projecte ha tingut com objectiu apropar la ciència a persones 
adultes, especialment a aquelles que es troben en situació de risc. Aquest projecte ha 
englobat en primer lloc les tertúlies científiques dialògiques, una activitat en la qual es 
llegeixen obres i articles científics, es reflexiona, i, a través del 
diàleg, es crea un aprenentatge col·lectiu, així els i les 
participants adquireixen coneixement científic, així com 
capacitat d’argumentació i respecte mutu. També es van 
organitzar uns cafès científics amb la biblioteca de Sant Martí, 
amb Marc Güell, investigador del Grup de Biologia Sintètica 
Transnacionalde la Universitat Pompeu Fabra; Sandra 
Racionero, investigadora Ramón y Cajal en Psicología de la 
Memoria a la Universidad Loyola, Andalucía, afiliada al Human 
Neuroscience Lab; Auxiliadora Padrón i Darío Lago investigadors de l’Institut de 
Ciències Fotòniques (ICFO). 
 
En segon lloc, a partir de les tertúlies dialògiques s’ha elaborat una guia interactiva 
dirigida a educadors que tinguin interès a aplicar aquesta actuació. Finalment, s’ha 
organitzat un curs de formació destinat a persones professionals com a educadors/es. 
Aquest projecte ha estat coordinat per l’Associació Àgora. 
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El 20 de juny de 2018 es va realitzar la conferència final de projecte en el Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona. La jornada es va dividir en una conferència de 
Ramon Flecha, catedràtic de sociologia de la Universitat de Barcelona i representant de 
la Comissió Europea en l’establiment de criteris d’avaluació de l’impacte social i polític 
del Programa Marc de Recerca Europea, i una taula rodona de les experiències 
desenvolupades en els diferents països que havien participat en el projecte.  
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FinanceGO. És un projecte ERASMUS + per la capacitació d'educadors per 
implementar Cursos d'Alfabetització Financera per a joves adults en risc. Aquest 
objectiu es basa en la creença que la formació d'educadors és la forma de garantir un 
major nombre d'adults joves que rebran una educació financera de qualitat en cada un 
dels països associats. També s’elaborarà una guia per educadors. El consorci del 
projecte està format perl’Associació Àgora, el Center for Interethnic 
DialogueandTolerance “AMALIPE” is thebiggest Roma NGO in Bulgaria, 
TheHallgartenFranchetti Centro Studi Vill aMontesca Foundation, The University of 
Warwick, Danube University Krems i la Federació d’Associacions Culturals i Educatives 
de Persones Adultes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EMPOWERINGYOU. L'objectiu del projecte és promoure la participació política i 
cívica dels joves adults a través del joc. D'acord amb les estadístiques recents de la UE, 
només el 63% de la ciutadania jove europea participa en eleccions, tenint com a 
resultat la seva exclusió política, cívica i social a escala local, nacional i Europea. A 
més, existeix una forta correlació entre baix nivell educatiu, atur, risc de pobresa i 
ciutadania activa. Gent jove afrontant una o més d'aquestes desavantatge té més 
possibilitats que patir exclusió de la vida democràtica. S’està desenvolupant una 
plataforma de joc interactiva, basada en l'aprenentatge i intercanvi d'idees, combinant 
educació no-formal així com el treball en xarxa i compromís comunitari actiu, amb 
l'objectiu de promoure la participació política i cívica de la ciutadania europea a escala 
local, nacional i europea, desenvolupant el compromís cívic. Coordina l’entitat Innova 
Consultancy LTD d'Anglaterra. 
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PLA COMUNITARI DE LA VERNEDA I LA PAU 

 
L’entitat està coordinat el Pla Comunitari dels barris de la Verneda i La Pau, projecte 
subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona. Aquest projecte d’Acció Comunitària es 
complementa amb iniciatives que ja s’han engegat des de l’Ajuntament de Barcelona, 
com el Pla de barris. Rep el suport de l’Associació Àgora de l’Escola de Persones 
Adultes de La Verneda que s’encarrega del suport logístic per fer possible aquest 
procés comunitari; i s’emmarca dins la xarxa de Plans de Desenvolupament Comunitari 
de l’Ajuntament. Els objectius són promoure la xarxa d’entitats, serveis, equipaments i 
grups organitzats de La Verneda i La Pau per millorar les condicions de vida del nostre 
barri i el sentiment de comunitat; reforçar els llaços socials que existents i posar en 
valor el treball comunitari que ja estan fent entitats, tgrups i persones a tot el barri; 
enfortir, dinamitzar i mobilitzar les relacions de comunitat i promoure la participació 
social de tots i totes des de la diversitat i pluralitat; potenciar el naixement de nous 
grups, empoderant i comptant sempre amb les persones no associades i les persones 
amb més risc d’exclusió social. 
 
Durant el 2018 s’han realitzat diferents activitats: trobades amb més de 60 entitats i 
grups del barris; un treball de camp amb una enquesta a 305 persones i grups de 
discussió per conèixer la realitat del barri; recerca d’estudis i estadístiques del barri.  
 
S’han celebrat diferents Jornades de treball per donar a conèixer les millors actuacions 
d’arreu del món que han demostrat èxit i impacte social en els àmbits que decidim 
prioritzar. I per decidir entre tots i totes quines d’aquestes actuacions volem recrear al 
nostre barri a partir del diàleg igualitari entre tots els veïns i veïnes, serveis i entitats, 
per què després ho poguem fer realitat. 
 
Jornades: 

Coneixem a fons la realitat del barri: Vam presentar la diagnosi i recollida de 
necessitats del barri a partir d’una enquesta als veïns i veïnes, estudi d’estadístiques i 
trobades amb totes les entitats i serveis) 5 de juny 2018. 

Actuacions d’èxit internacional: Es presentaran iniciatives internacionals que han donat 
resultats d’èxit des de la organització de la ciutadania, per aconseguir els objectius 
prioritaris que ens hem marcat col·lectivament. 20, 21 i 29 de novembre 2018. 

El somni… i ens organitzem!: A la última jornada somiarem com volem recrear les 
actuacions d’èxit i per quines comencem. Amb aquesta priorització consensuarem com 
ens organitzarem per a fer-ho realitat!. 13 de desembre 2018. 
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PROJECTE AGORA 4.0 
 

AGORA 4.0: Escola democràtica de coneixement i fabricació digital per a la superació 
de desigualtats socials, és un dels projectes en la modalitat de Innovació Social Digital 
aprovats en la convocatòria del 2017 de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls 
socioeconòmic del territori, i que es va desenvolupar durant el 2018. Ha estat 
coordinat per Àgora i ha comptat amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra i 
la Universitat de Barcelona.  
ÀGORA 4.0 ha estat un projecte social, participatiu i co-dissenyat pels diferents actors 
que han participat: persones adultes amb persones en risc d’exclusió social i digital, 
investigadors de dues universitats públiques catalanes, dinamitzadors de l’entitat. En el 
projecte s’han ofert recursos de capacitació i apoderament digitals per a possibilitar la 
inclusió digital i social dels grups més vulnerables en tres àmbits (fabricació digital, co-
creació de coneixement,  i ciència ciutadana) que els ajudin a reduir desigualtats en 
quant a la seva inclusió digital i social. El projecte ha complementat i millorat les 
actuacions municipals en clau de tecnologies en fabricació digital i de co-creació de 
coneixement digital – com, per exemple, els Ateneus de Fabricació Digital - mitjançant 
la cerca de noves maneres, més democràtiques i participatives, d’educació en 
capacitació digital. Aquests dos objectius generals han resultat en un tercer, que és el 
de fomentar noves maneres d’innovació digital urbana i col·laboració entre diferent 
actors de la societat barcelonina, com són les persones en risc d’exclusió social, 
entitats socials, el món universitari, i emprenedors en tecnologies digitals i de co-
creació de coneixement, i així enriquir el teixit social de la ciutat. 
 
En el projecte s’han realitzat activitats gratuïtes, inclusives i participatives de formació 
en fabricació personal i programació per a tots i totes, junt un informe per facilitar 
l’acceptació d’aquestes tecnologies en el col·lectiu de persones adultes en risc 
d’exclusió social. El projecte va ser presentat als dinamitzadors de la Xarxa Òmnia, el 
17 de juliol de 2018. 
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4. 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.  



Memòria d’activitats 2018 
 

 
 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 
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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.  
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Formació de voluntaris i col·laboradors 
 
Per poder desenvolupar la nostra activitat i de cara als col·laboradors i nous voluntaris 
que demandaven un curs de formació s'ha organitzat unes sessions formatives sobre 
aprenentatge dialògic i grups interactius. Aquestes sessions formatives per a 
col·laboradors estan obertes a tothom que ho desitgi, bé col·labori amb l'entitat o bé 
vingui d'altres entitats o col·lectius. 
 
Aquesta formació està plantejada com un cicle el qual es realitzen dues sessions 
formatives, una sobre aprenentatge dialògic i una altra sobre grups interactius. Les 
dues sessions estan organitzades en dues parts cadascuna: una primera part teòrica i 
una segona part pràctica, per posar en funcionament el que s'ha après i veure el 
funcionament. Aquestes sessions es realitzen cada segon dissabte de mes de deu dies i 
mitjana a quarts de dues. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. 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:  
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 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. 
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 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.  
 

 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 9 de març de 2019. 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”.  
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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:  
 

 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.  
 

 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.  
 

 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.  
 

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 
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(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.). 
 
 

6. On i amb qui treballem? 
 
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 2019, 
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 NossaSenhora 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).  
 Lifelonglearningprogramme. DG d’Educació i Cultura. EuropeanComission 
 CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) 
 Creu Roja 

 Fundació Joia 
 
SOM CENTRE DE PRÀCTIQUES D’ALUMNES DE:  

 Institut d’Educació Secundària Miquel Tarradell 
 Universitat de Barcelona  
 Universitat Autònoma de Barcelona  
 Universitat Ramon Llull  
 Institut Can Vilumara 

 
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  



Memòria d’activitats 2018 
 

 Consell Nacional de Dones de Catalunya 

7. Reconeixement 

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. També 
hem participat a diverses classes, taules rodones i ponències per explicar la nostra 
experiència (sobre tertúlies, participació, voluntariat, immigració, dinamització 
comunitària, dones, etc.). 
 
Al llarg de l’any 2018 hem fet varies xerrades i hem rebut nombroses visites d’arreu del 
món de persones vinculades a nivell educatiu o social, com per exemple:  
 
Xerrades 

 13 de març: xerrada sobre el procés d’Acreditació de competències 
laboral i del voluntariat al Grau d’Educació Social UB 

 16 d’abril: xerrada a la Taula del Pla comunitari de La Florida a 
L’Hospitalet 

 17 de julio: Presentació del Projecte Àgora 4.0 a la Xarxa Òmnia.  
 22 de maig: xerrada sobre l’Escola a la UB 
 25 de maig: participació Jornades “Enlazando comunidades de 

aprendizaje i educación para el desarrollo, de la ONG NUDO, Sevilla 

 10 d’octubre: xerrada com elaborar projectes al CFGS Promotores 
d’Igualtat a l’IES Can Vilumara de L’Hospitalet. 

 24 de novembre: Xerrada sobre la tertúlia literària dialògica de l’Ulisses 
de James Joyce al VI Encuentro Internacional de Comunidades de 
Aprendizaje. Madrid. 

 12 desembre: Xerrada sobre les Tertúlies Literàries Dialògiques en un 
centre de salut mental al Màster en innovació en la intervenció social i 
educativa de la URV. 
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Visites  
 

 8 de maig: visita Ana L. Cruz, del St. Louis Community College (Missouri) 

 2 d’octubre: visita LabCoop 
 22 octubre: visita Pla comunitari La Florida L’hospitalet 
 31 octubre: visita esuditants Pedagogia UB 
 7 novembre: visita doctorand de Sao Paulo Brasil per conèixer l’escola i 
l’alfabetització científica i matemàtica 

 8 Novembre: Visita Barcelona Activa 
 

 
«Gràcies per deixar-me visitar aquesta meravellosa escola. Ha estat una gran 
experiència. M’ha impressionat molt la forma d’ensenyar i aprendre que he 

observat en aquest entorn comunicatiu de veritat. Espero poder visitar de nou i 
escoltar les veus dels participants de la comunitat, i aprendre més sobre com 

realment implementeu la pedagogia de Paulo Freire. Espero que continueu [...] 
impactant les vides i aquells en la vostra comunitat d’aprenentatge» 

 
  

 
 


