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Agraïments

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

Proverbi africà
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8. Un exemple de ciutat que treballa per a l'ApS:
l'Hospitalet de Llobregat

L'ApS és una fàbrica d'humanitat. 
L'aprenentatge servei és una pedagogia de l'experiència, 

de l'altruisme i la participació. I és un bon instrument
per prendre consciència crítica de la realitat.

Josep M. Puig Rovira

Parlant amb una educadora de l'Hospitalet em preguntava què havia
passat a l'Hospitalet perquè s'hagués passat de fer-se una desena de
projectes ApS, no fa gaires anys, a poder-ne comptabilitzar en l'ac-
tualitat més de setanta. Li vaig respondre que creia que no hi havia
una única raó, segur que n’hi ha diverses. S'han produït una sèrie de
fets, d'accions, d'actuacions en la nostra ciutat que ha afavorit
aquest augment tan significatiu de projectes d'aprenentatge i servei.
Intento explicar quines han estat.

És molt més que probable que el punt d'inflexió hagi estat aquell en
què el Departament d'Educació va organitzar durant el curs 2007-
2008 un grup de treball d'Aprenentatge Servei als Plans Educatius
d'Entorn. El Centre Promotor d'Aprenentatge Servei, juntament amb
el Grup de Recerca en Educació Moral (GREM) de la Universitat de
Barcelona, van ser els encarregats de coordinar i dinamitzar aquest
curs, on vam participar tots els tècnics, municipals i de la Generali-
tat, que estaven implicats en aquests plans educatius, l'equip direc-
tiu de l'INS Eduard Fontserè i l'equip gestor de l'Esplai de la Florida.
En aquest grup de treball també van participar tècnics i professorat
de Sant Vicenç dels Horts. Arran d'aquest curs es va escollir l'Hos-
pitalet ciutat pilot, en concret el barri de la Florida, per tal d'incor-
porar la metodologia de l’ApS en el currículum escolar a través del
marc de l’Educació per a la Ciutadania i la contribució dels Plans Edu-
catius d’Entorn. Això es va produir durant el curs 2008-2009. 

Aquestes dues accions van comportar que a l'Hospitalet s'iniciés una
xarxa d'aprenentatge servei. Es va constituir el Grup Territorial, va
estar format per 26 persones que representaven centres educatius,
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entitats socials i tècnics de l'Administració pública de l'Hospitalet,
dels districtes de la Florida, Pubilla Cases-Can Serra i Collblanc-La
Torrassa. La seva finalitat va ser determinar el pla de treball i fer el
seguiment de l'experiència pilot.

De seguida vam veure la necessitat de crear un Grup Permanent
per coordinar el repartiment de feines, concretar les dates del curs de
formació i seguir el conjunt del procés, tot assegurant que s'arriba a
unes conclusions que permeten consolidar la vinculació de l’ApS als
plans educatius d'entorn i a l'assignatura de ciutadania dels centres
educatius, i que es pot estendre en general l'ApS a la ciutat el proper
curs acadèmic. Durant els cursos successius aquest grup és el col·lec-
tiu que s'encarrega de portar la direcció del Pla d'actuació en Apre-
nentatge Servei a la nostra ciutat. En formen part 10 persones:
2 tècnics de la Regidoria d'Educació, una del Centre Promotor d'ApS,
2 coordinadores del Pla Educatiu d'Entorn, un representant de les en-
titats socials, dos assessors LIC del Servei Educatiu i un representant
del Casalet, moviment d'ensenyants de l'Hospitalet. 

Una de les primeres feines que va realitzar aquest Grup Permanent
va ser organitzar, amb col·laboració del CRP del Servei Educatiu de
la ciutat, el primer curs d'Iniciació a l'ApS, curs on els participants
no eren només professores i professors, hi havia persones que tre-
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ballaven en esplais, en serveis socials, tècnics municipals, coordina-
dores del Pla Educatiu d'Entorn. L'ApS necessita la participació de
tot l'entramat social per poder tirar endavant la seva metodologia.
La Roser Batlle va ser l'encarregada de realitzar aquest curs, persona
fonamental en aquest procés d'expansió a la nostra ciutat de l'ApS,
ha estat una autèntica "contagiadora" d'prenentatge servei. Ens ha
fet veure, com a ella li agrada dir, que l'ApS no és un invent, és un
descobriment. 

Al cap d'un parell de cursos, una altra de les feines que va generar
el Grup Permanent va ser l'organització d'una Jornada de l'aprenen-
tatge servei de l'Hospitalet, que tenia entre d'altres els objectius se-
güents: donar a conèixer els projectes d'ApS de la ciutat, afavorir
l'intercanvi d'experiències entres els centres educatius i les entitats
de la ciutat, així com difondre bones pràctiques d'ApS que es de-
senvolupen als diferents barris de l'Hospitalet.

Conferències, xerrades, debats, presentacions de llibres... contribu-
eixen a fer que l'aprenentatge servei estigui present i no quedi reduït
als centres i a les entitats que fan possible els projectes ApS, traspas-
sant les parets i arribant a altres centres educatius, a altres entitats so-
cials, a altres serveis municipals o altres administracions. Donen la
possibilitat que l'ApS estigui present a la ciutat, a l'Hospitalet.

La creació d'una xarxa d'ApS a la ciutat ha estat fonamental per a
l'expansió de l'aprenentatge servei, els centres educatius juntament
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amb les entitats socials, amb serveis municipals han establert una
mena de complicitat que possibilita enormement portar a terme pro-
jectes ApS.

Com diu el director de l'institut Eduard Fontserè, Jordi Ibáñez, la
xarxa és imprescindible, la necessitem com el trapezista en el circ,
és allò que ens garanteix la vida d'aquesta metodologia. Més de 40
centres, educatius, més de 50 entitats socials i serveis han tramat
una complicitat per fer-la possible.

La realització de l'inventari ha fet visible aquesta realitat. Aquesta va
ser una de les feines prioritàries que va proposar el grup permanent
i que el grup territorial va fer seva. I aquí una vegada més es va
comptar amb tot el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet, a través
de la Regidoria d'Educació. 

I no voldria deixar d'explicitar el paper importantíssim que han tin-
gut i estan tenint en tota aquesta apassionant història el professo-
rat, els alumnes, les persones que treballen en les entitats socials,
les persones tècniques dels serveis municipals i de la Generalitat...,
com algunes vegades es diu, tothom que es troba a la trinxera és,
sí, imprescindible per fer possible la realització dels projectes, de
les pràctiques, de les experiències ApS. 

Una menció especial mereix una iniciativa que ha posat en marxa la
Regidoria d'Educació durant aquests dos últims cursos. Em refereixo
a la Festa de Reconeixement, que es fa a tots els nois, noies, joves
que participen en projectes d'aprenentatge servei a finals del curs
acadèmic i aquest any arribarà a la seva tercera edició. Cal asse-
nyalar que més de mil alumnes participen en projectes ApS al nos-
tre l'Hospitalet.

Totes aquestes accions i actuacions han fet que la nostra ciutat s'es-
tigui convertint en un referent per a altres llocs... i és per aquest
motiu que durant aquests últims anys estem rebent visites de per-
sones, de professorat, de representants d'entitats, d'ajuntaments
per conèixer en directe alguns dels projectes d'aprenentatge servei
que s'estan fent a casa nostra. Han vingut d'Andalusia, Madrid, Can-
tàbria, València, Euskadi, d'Itàlia, Argentina, Xile, Uruguai, Califòr-
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nia. Totes elles han pogut copsar en directe alguns dels projectes
d'ApS més significatius de l'Hospitalet. Sense cap dubte un d'aquests
projectes és Joves pel Barri i aquest va ser el motiu d'una altra de
les feines dinamitzades pel Grup Permanent. Va consistir a crear un
grup de treball per fer una publicació d'aquest projecte, donar-lo a
conèixer i poder fer la seva rèplica en altres barris de la ciutat, tras-
passant la frontera de la Florida. I com qualsevol experiència d'a-
prenentatge servei, aquesta publicació va ser una obra col·lectiva.
El grup de treball que va fer possible aquesta publicació el van for-
mar trenta-sis persones d'entitats socials, de centres educatius i del
grup permanent. I quan parlem d'entitats socials ens referim a en-
titats de lleure, assistencials, culturals, de solidaritat, esportives,
serveis socials, mediambientals...

I va permetre l'extensió del projecte JovesxBarri, la seva consolida-
ció com a projecte, el treball en xarxa i la millora de la comunicació.

Un altre factor que ha afavorit l'increment dels projectes ApS ha
estat el paper que ha jugat la Regidoria d'Educació. Ha estat molt
important per al seu desenvolupament. Va començar creient en el
projecte fins que des de fa uns quants anys, l'aprenentatge servei és
una prioritat d'aquesta regidoria. Fins al punt que des de l'any pas-
sat, l'Hospitalet és la ciutat coordinadora de la Red Temàtica Apren-
dizaje Servicio de la Xarxa estatal de ciutats educadores. A finals de
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2014 es van trobar a la nostra ciutat els representants d'aquesta
Red: Alcalá de Henares, Coslada, Mislata, Ontinyent, Quart de Po-
blet, Rivas-Vaciamadrid, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida,
Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Terrassa. En aquesta última legis-
latura, en paraules del regidor Lluís Esteve, l'aprenentatge servei és
una prioritat, amb el convenciment que aquesta metodologia mi-
llora no només els alumnes, les escoles, els instituts... sinó que
millora la ciutat, ben segur que ajudarà aconseguir uns ciutadans
més compromesos i més solidaris.

Podríem dir que aquest conjunt d'accions, situacions i fets que han
fet que l'Hospitalet esdevingui un exemple de ciutat que treballa per
l'ApS podrien ser els següents, ordenats alfabèticament: 

Hem de continuar explorant nous projectes ApS, veient que la nos-
tra ciutat ens dóna la possibilitat de poder-ho fer. I hem d'insistir, de
ser perseverants explicant a les famílies dels nostres alumnes tot el
que estan fent els seus fills i filles. Han de ser conscients que la par-
ticipació en projectes d'aprenentatge servei millora i molt l'educació
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dels seus fills, això segur que els millora com a ciutadans, per tant
millora la ciutat on viuen, l'Hospitalet de Llobregat. 

Enric Roldán Bermejo
El Casalet - Grup Permanent de l'ApS de l'Hospitalet
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