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Agraïments

Les petjades de les persones que 
van caminar juntes, mai s'esborren.

Proverbi africà

A totes les escoles, instituts, entitats, serveis i a totes les persones que
fan aprenentatge servei a l'Hospitalet. Molt especialment a totes aque-

lles que han col·laborat en l'elaboració d'aquest llibre.

Són aquestes: 

Jaume Agustí
Ester Badal
Roser Batlle
Martí Boneta
Anna Bonilla
Jordi Caballé 

Carmen Camacho
Laura Campo
Felipe Campos
Núria Canillas

Teresa Carmona
Jara Costa

Manuel Domínguez
Lluís Esteve

Rocío Fernández
Elena García

Merche García
Giorgio Giuliani

Gené Gordó
Bengi Herrera
Justo Herrera
Jordi Ibáñez
Anna Ibarz

Chantal Jouannet
Mª José Laborda
Begoña Leyva
Bibiana Marín
Pilar Massana
Mayte Ortega
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Mª José Pérez
Sara Plaza

Josep M. Puig
Núria Ramos
Anna Recio

José Manuel Reinoso
Jordi Roca
Carme Ruiz
Lourdes Ruiz

M. Dolors Sabater
Ana Maria Scala
Blanca Solana

Josep M. Tarrats
Núria Trilla
Marisol Uría

Pedro Uruñuela
Ricard Vicente

Artur Vidal 
Montse Zaera

A  Ladis Girona pels seus dibuixos;
i a l'Anna Clara Giordano per les seves traduccions de i a l'italià.



7. Familiars i persones adultes que han participat
en projectes ApS ens donen algunes opinions.

L'aprenentatge servei és una doble eina, 
que apunta a millorar dos reptes: 

l'èxit educatiu i la cohesió social
Roser Batlle

Algunes mares, àvies, familiars o usuàries que han participat en pro-
jectes ApS com a usuàries ens donen la seva opinió.

Referint-se als alumnes del projecte Xarxa Jove de l'INS
Eduard Fontserè, alguns familiars diuen el següent, una ve-
gada finalitzada l'experiència:

- Agraïm i molt el que han fet per nosaltres, la paciència que
han tingut per ensenyar-nos a les persones més majors. Es-
pero que es torni a repetir l'experiència.

- Jo també vull agrair tot el que han fet aquests joves per no-
saltres, espero que el projecte continuï. També m'ha servit per
relacionar-me amb d'altres pares i mares o amb avis i àvies,
fins i tot també han vingut oncles i tietes.

- A mi m'ha omplert molt aquesta experiència, he après molt
i vull felicitar els joves que tant ens han ajudat a aprendre com
funciona això dels ordinadors. També ha estat molt bé conèi-
xer d'altres pares.

- Ens va semblar fenomenal la idea quan la va plantejar l'ins-
titut, ha servit perquè aprenguem informàtica, ha estat molt
bé la relació amb els nostres fills. Moltes gràcies. Esperem que
el projecte continuï el proper curs.  

- Agraïm als nois i noies que ens ha ajudat... felicitats, m'ha
agradat molt, he après molt i que això segueixi endavant. Ha
estat molt bé això de relacionar-se els fills amb els pares i
mares.



) APRENENTATGE SERVEI A L’HOSPITALET. ENS FA CRÉIXER204

- Ens feia il·lusió i al mateix temps era necessari, hem après i
esperem que aquest projecte vagi per llarg temps.

I les opinions d'algunes persones adultes que van participar
en el projecte Connecta Jove a l'Esplai de Pubilla Cases Can
Vidalet:

- M’he sentit bé fent aquest curs, em sento més capacitada i
gràcies a la gent jove.

- Feia molt de temps que no estava amb gent jove... I ha estat
fantàstic.

- Fa un temps hauria dit que ja no podia aprendre en aquest
món de la informàtica... m’equivocava!

També tenim les opinions d'algunes persones "majors" que
van participar en el projecte Estampa el Bosc de l'INS Bell-
vitge al Centre Cultural La Bòbila:

- Tots els treballs han estat gaudits en tot moment. Els alum-
nes de l'institut de Bellvitge ho han sabut transmetre molt bé.

Algunes paraules que van utilitzar aquestes persones majors per
valorar l'experiència d'aquest projecte: 
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- Una experiència molt positiva. Utilitzar les gubias no ha estat
fàcil, però les joves de Bellvitge ens explicat molt bé tot.

- El més interessant és aconseguir que les nostres creacions
tinguin tanta personalitat, la de cadascuna de nosaltres de
forma única. Tot això amb el gran ajut dels alumnes de Bell-
vitge.

- Aquests joves ens posen molt treball, però sempre són ca-
paços de fer-lo. És molt gratificant.

- Estic gaudint molt d'aquest projecte, i estic aprenent molt. Es
fa molt amè perquè les tècniques que ens ensenyen són molt
variades i útils per aplicar a la meva formació. Vull afegir que
els voluntaris han fet un molt bon treball amb nosaltres. Entre
rialles s'aprèn millor!!

- Em sembla molt entretingut i m'agrada molt aquesta expe-
riència. El temps se’m fa curt i els voluntaris són molt agra-
dables.

- Em sembla molt entretingut i m'agrada molt aquesta expe-
riència. El temps se’m fa curt.

- Els voluntaris són molt importants i ens ajuden molt.

- M'agrada aquest taller, és molt divertit i s'aprenen coses
noves. Els voluntaris ens ajuden molt i són molt afectuosos.
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- Aquest taller d'Estampa el Bosc m'ha agradat molt. Ha estat
una experiència inoblidable.

- M'encanta la bona companyonia que hi ha i l'ambient tan
agradable que es respira. Els voluntaris són molt agradables i
ens ajuden en tot allò que necessitem.

- I jo sense saber que la meva mà podia tenir tants colors!
De nou l'originalitat i la imaginació em deixa sense paraules.
Gràcies!

- Ho estic passant molt bé. Els joves voluntaris que ens en-
senyen són encantadors.

- És molt divertit i m'ho passo molt bé, m'ha agradat tot el
que hem fet amb els joves de Bellvitge, són molt agradables
i estic molt contenta.

- El temps em passa volant... m'agradaria que fos més llarg.
Els voluntaris són fantàstics i amables.
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