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Una escola amb drets 
Aturem-nos a pensar si l’escola d’avui, com un espai potencial per aprendre i practicar la 
democràcia, pren l’infant com el veritable protagonista del procés educatiu i se centra en atendre 
les seves necessitats i drets per assegurar-li el millor benestar i desenvolupament. De ben segur, 
tal com succeeix en altres àmbits com la família i la comunitat, l’escola arrossega deures històrics 
en matèria del ple compliment dels drets dels infants. I sovint no és per negligència ni voluntat 
expressa de vulneració sinó per desconeixement, per manca de formació o per no adoptar la 
mirada adequada, la de “la Convenció sobre els Drets de l’Infant”. 

 

Per a UNICEF l’educació és una prioritat sense fronteres. Abordar el dret a l’educació no es limita 
només a l’accés, a la igualtat de nens i nenes de gaudir d’una educació bàsica i gratuïta, sinó que 
té a veure també amb la qualitat, amb els continguts, amb el com s’ensenya i com s’aprèn, amb 
les relacions que s’estableixen i amb el paper de l’escola com a nucli socialitzador. Els articles 28 i 
29 de la Convenció parlen d’aquest dret, de les condicions mínimes que els estats hauran de 
garantir i de la dimensió qualitativa de l’educació, és a dir, dels seus objectius. I per una altra 
banda, l’article 42 diu que els Estats hauran de donar la màxima difusió al contingut del tractat, 
que tothom l’ha de conèixer perquè es puguin realment exercir i respectar tots els drets per a tots 
els infants. 

 

Si aquest és el marc universal que justificaria l’anàlisi de com l’escola encaixa els drets humans de 
la infància en el seu dia a dia, també trobem clares mencions a un nivell normatiu més proper. A 
la Llei d’educació catalana 12/2009, en el seu article 30, s’hi llegeix que “els centres han de vetllar 
perquè els membres de la comunitat escolar coneguin la Convenció sobre els Drets dels Infants” i, 
en referència al paper dels pares i mares en l’educació, l’Article 27 de la Llei reconeix la necessitat 
de donar suport formatiu a les famílies per tal que s’impliquin més i millor en l’educació dels seus 
fills. No obstant això, quan el Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides analitza el 
compliment de la Convenció a l’Estat espanyol i assenyala que és insuficient, recomana que cal 
continuar impulsant actuacions de sensibilització i formació en drets de la infància al públic en 
general, a les famílies i als professionals que treballen amb nens. Ens trobem, doncs, davant d’un 
marc legal vigent que posa en relleu la importància de promoure el coneixement i el respecte dels 
drets de la infància i la responsabilitat que les institucions hi tenen.  

 

La promoció i protecció dels drets dels infants afecta localment i globalment i cal que impregni de 
forma absoluta totes les esferes socials, tal com ja preveuen els diversos marcs legals i polítics. 
Davant d’això i d’acord amb el mandat internacional d’UNICEF de vetllar pel coneixement i 
l’aplicació de la convenció sobre els Drets de l’Infant arreu, UNICEF Catalunya porta a terme des 
del 2011 un programa “una escola amb drets”, amb l’objectiu d’enfortir les capacitats de tots els 
actors de la comunitat educativa per tal que els drets de la infància es coneguin i es visquin a 
l’escola. El projecte es va iniciar amb una recerca i ha anat creixent a base de successives 
intervencions i la interlocució amb nous destinataris.     (. . . . ) 

Fragment de l’article: “Una escola amb drets” 
Quima Oliver i Ricart 

Coordinadora del projecte UNICEF Comitè Catalunya 
Revista ONGC. Nº56 
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Projecte confiança  
 

Entrevista amb el senyor Nazrul Chowdury 
 

En què consisteix el projecte confiança? 
Gràcies a una  iniciativa revolucionària de “La Caixa”, L’hora de 
Déu, ha posat en marxa aquest projecte que té com a finalitat 
oferir el recolzament social i financer a persones marginades i 
excloses.  
El Projecte confiança és una innovació alternativa als criteris 
tradicionals de les entitats de crèdit, basada en la confiança; es 
presenta com substitutiva de l’aval, les garanties i/o d’ 
instruments jurídics. 
Quins són els objectius del projecte? 

- Mitigar l’exclusió social 
- Despertar les capacitats inherents en les persones pobres 

per generar noves empreses  
- Proporcionar recursos financers i no financers per donar 

suport als més pobres  
- Mantenir una actitud positiva entre ells i afavorir estretes 

relacions humanes 
 Amb quines activitats es du a terme el projecte? 

El projecte proporciona als beneficiaris recursos socials i recursos financers. 
* Els recursos socials es concreten en: 
- Reunions periòdiques: El més important del projecte és el treball en grup. El grup pot estar 
format per un nombre indeterminat de persones que es reuneixen quinzenalment. Tots els 
membres del grup s’han de responsabilitzar. Així es crea capital social, autoestima i dignitat entre 
tots, també es genera un sentit de disciplina, responsabilitat,solidaritat, cooperació i, el més 
important, confiança mútua que els permet recolzar-se els uns amb els altres i aprofitar els 
serveis subministrats pel projecte. 
- Tallers i xerrades: El projecte, a demanda dels grups, organitza i finància diferents tallers i 
conferències a càrrec de persones expertes. També es tracten altres temes com: temes socials, 
drets i responsabilitats de la ciutadania, la reforma de la Llei d’estrangeria, drets dels 
treballadors, economia domèstica, educació financera, etc. 
- Capacitació i formació formal i informal: Aquestes activitats es porten a terme junt amb 
organitzacions socials col·laboradores. Aquestes organitzacions incorporen els membres del grup 
en aquells programes que estant portant a terme. 
* Recursos financers: El projecte, als membres del grup que no tenen accés al sistema financer, els 
proporciona dos tipus de crèdit, sense demanar cap aval ni garanties. 
- Crèdit personal: Qualsevol usuari del projecte pot demanar aquest tipus de crèdit que no 
necessariament l’obliga a iniciar cap negoci. Aquest fons pot destinar-lo a cobrir qualsevol 
necessitat immediata: pagar un lloguer, pagar material escolar, comprar un electrodomèstic, una 
moto o una furgoneta de segona mà, pagar el dentista. . . el límit d’aquest crèdit és de 2.000 € i el 
termini per retornar-lo de dos anys. L’amortització es realitza mensualment i la taxa d’interès és 
simbòlica. 
- Crèdit personal per emprenedors: S’ofereix als usuaris del projecte que potencialment tinguin 
capacitat d’iniciar un negoci, també el poden demanar aquells que vulguin ampliar o reformar el 
negoci que ja tenen. La condició per a ser beneficiari d’aquest crèdit és que reverteixi en una 
activitat comercial generadora d’ingressos. L’import d’aquests préstecs pot arribar als 15.000 € i 
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el termini per a la seva devolució és de 4 anys amb 6 mesos de carència. L’amortització també és 
mensual. 
Tots els crèdits es basen en la confiança, les capacitats del beneficiari, la disciplina i la 
responsabilitat individual. El grup hi ha d’estar d’acord però no adquireix cap responsabilita.t 
Quants grups tenen a Barcelona? 
Tenim a Barcelona ciutat 10 grups i 3 
a L’Hospitalet de Llobregat, amb 285 
beneficiaris, tots ells social i 
financerament exclosos.  
Qui li va parlar de la nostra entitat i 
perquè van decidir col·laborar amb 
nosaltres? 
Treballem bàsicament amb 
Fundacions i ONGs sense finalitat de 
lucre i L’hora de Déu compleix els 
requisits i treballa amb exclosos. Els 
vaig conèixer a través d’un company de “La Caixa” que em va presentar el President de l’Entitat i 
la Treballadora Social, i ens vàrem posar d’acord per iniciar el projecte. 
Com valoren els resultats del projecta fins aquest moment? 
És fàcil mesurar l’impacte quantitatiu però és més difícil valorar l’impacte qualitatiu o social. 
Estem desenvolupat els deu indicadors per a fer l’avaluació i seguim aquest procés intern. Podem 
parlar d’un impacte positiu quantitatiu, ja que 295 persones o famílies han deixat de ser excloses 
financerament; totes ells ara, encara que no han rebut crèdit des dels bancs, sí que hi tenen 
accés. 
 

Us recomanem visitar aquesta pàgina 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_ca.html  
 

El Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" té com a finalitat donar suport als 
emprenedors i empreses socials en "fase llavor". Es dirigeix a empreses socials: de nova 
creació, amb un recorregut inferior a 3 anys i a entitats socials amb primeres línies de 
negoci. 
Qui són Emprenedors Socials? 
Els emprenedors socials són persones o bé equips de persones que creen una empresa 
per tal de solucionar un problema social existent, de forma rendible i sostinguda en el 
temps. Els emprenedors socials uneixen les oportunitats de negoci amb la millora de la 
societat. Els emprenedors socials no són fundadors d'ONGs, ni empresaris que facin 
donacions a causes socials; són aquells que aprofiten l'activitat empresarial per 
transformar una realitat social. 
Línies d'actuació prioritàries 

1. Incrementar l’impacte social de les empreses socials de nova creació. 
2. Augmentar les probabilitats d'èxit de les noves iniciatives emprenedores. 
3. Accelerar la consolidació d'empreses socials de nova creació. 
4. Donar a conèixer a la societat els nous emprenedors socials i sensibilitzar a la 

ciutadania sobre la importància d'aquesta nova tipologia d'empreses. 
      5.   Afavorir la transformació de les entitats socials en empreses socials.    

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_ca.html
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             Informacions diverses   

Presentació de la tercera edició de 
La fam no fa vacances 

El dimecres 6 de maig, a la seu de la Federació 
Catalana de Futbol es va presentar la tercera 
edició de La fam no fa vacances, conjuntament 
amb la iniciativa que començà a promoure la 
Fundació Privada de la Federació Catalana de 
Futbol.  
“Donem la llauna a la fam”, és un 
esdeveniment solidari que s’emmarca dins del 

pla d’actuacions que 
durà a terme la 
Fundació de la FCF 
durant l’any 2015. 
El cap de setmana 
del 16 i 17 de maig, a 
tots els camps de 
futbol i pavellons de 
futbol sala es varen 
habilitar  punts de 

recollida per a tot tipus de llaunes de conserva 
(tonyina, sardines , verat, fruita en almívar, llet 
condensada, patés, conserves de carn etc...) 
L’objectiu fou recollir un mínim de 10 quilos per 
partit, és a dir, uns 40 mil quilos.  
L’acte va comptat amb la participació del 
president de la Federació Catalana dels Bancs 
dels Aliments, Frederic Gómez, qui feu 
referència al fet que  “Catalunya és 
capdavantera en solidaritat ”. 

 Cap nen sense bigoti 
Gran recollida de llet perquè no quedi cap 

nen sense bigoti. 
Enguany, l’Obra Social ”la 
Caixa” i el Banc dels 
Aliments posem en marxa 
una gran recollida de llet 
per ajudar els milers de 
famílies que, tenen 
dificultats per accedir a un 
aliment tan bàsic com la 

llet, fonamental per al creixement dels 
nens. Tot el que es reculli en aquesta 
campanya es destinarà a famílies en risc 
d’exclusió, mitjançant el Banc dels Aliments. 
 

La campanya s’adreça a la societat en general. 
S’hi poden fer aportacions a través de diversos 
canals: 
- Enviant un SMS amb la paraula LLET al 28024  
- Fent una aportació solidària a través de la 
pàgina web 
  www.granrecollidadellet.cat 
 

Si vols difondre aquesta iniciativa, fes-te una 
foto amb el bigoti blanc i puja-la a Twitter o 
Instagram amb l’etiqueta 
   #capnensensebigoti.     
 

Uneix-te a la campanya i 
posa’t el bigoti! 
Ajuda’ns a fer que no 
quedi cap nen sense 
bigoti. 
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