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Per a nosaltres, la utopia necessària és allò que encara no existeix, però que 
demà sí que serà possible de realitzar. En aquest sentit, som plenament 
conscients que al llarg de la història hi ha hagut moments en què idees, 
projectes polítics, socials i sindicals, han estat titllats injustament d’utòpics, 

i desprès la lluita i l’esforç de tots plegats els han fet realitat. 

Cal construir illes utòpiques, arxipèlags d’utopies, on alimentar la solidaritat 
i l’esperança perquè ningú ens robi el somni de construir un món millor.

Joan N. García-Nieto

Joan N. García-Nieto París (1929-1994). Jesuïta i sociòleg. S’especialitzà 
en estudis laborals, sindicals i d’ocupació. Creà escoles de formació social 
al Baix Llobregat. Intervingué en la creació de Comissions Obreres del Baix 
Llobregat, milità en el Partit Socialista Unificat de Catalunya i, juntament 
amb Alfons Carles Comín, fundà Cristians pel Socialisme. Va impulsar la 
creació de la Coordinadora contra la Marginació, la Fundació Utopia i la 
Fundació Acció Solidària contra l’Atur. En Joan, “el Nepo”, estava estreta-
ment vinculat amb la Fundació Marianao. Va morir a Cornellà el 23 de juliol 
de 1994. El seu cor, malalt des de feia molt temps va deixar de bategar. 
Havia complert pocs dies abans els seus 65 anys. Amb ell, es perdia un re-
ferent de la comarca del Baix Llobregat i del nostre país. A moltes persones,  
l’exemple de la seva vida els va dur a un compromís ferm amb les classes 
populars i empobrides. Mai l’oblidarem.



El Curs-Taller d’Anàlisi de la Realitat i Compro-
mís, impulsat per l’Escola de Formació Joan 
García-Nieto de la Fundació Marianao, vol pro-
moure una consciència crítica de la realitat i un 
compromís social alliberador, oferint espais de 
creixement personal i comunitari, a partir de les 
necessitats i propostes expressades per les per-
sones participants.

La Fundació Marianao és una institució de Sant 
Boi de Llobregat que té el seus orígens en el 
moviment veïnal i juvenil del barri de Marianao, 
a partir de l’ocupació l’any 1985 d’un edifici que 
estava abandonat i que es va aconseguir reha-
bilitar i legalitzar. Els seus projectes promouen 
el protagonisme de tota la Comunitat, petits, 
joves i grans, compartint la lluita i l’esperança 
de que podem canviar el nostre petit-gran 
món. L’any 2012 la Generalitat va concedir la 
Creu de Sant Jordi a la Fundació Marianao. 

OBJECTIUS DEL CURS

El Curs-Taller vol oferir eines d’anàlisi per a 
aquest temps de grans canvis i interrogants 
que vivim. Des de diferents perspectives (his-
tòrica, econòmica, social, política, ecològica i 
cultural). El curs no només aspira a fer un diag-
nòstic global i plural de la realitat, sinó també a 
generar debat entre les persones participants i 
apuntar possibles alternatives davant la situa-
ció actual. 

Alhora, també es promourà la reflexió compar-
tida de les motivacions que ens animen per 
continuar lluitant per la utopia i pels valors que 
comporta per a la nostra vida, analitzant crítica-
ment  les mediacions i plataformes del nostre 
compromís perquè siguin eficaces i humanit-
zadores, reforçant les motivacions  internes,  
creixent en  esperit comunitari,   i despertant  el 
neguit per aprendre i formar-nos de forma per-
manent i en contacte amb la realitat que vivim. 

El Curs-Taller està  fonamentat  no solament 
en  coneixements (que també) sinó  sobretot 
en valors,  i connectat permanentment amb  
testimonis de persones i organitzacions com-
promeses que ens aporten motivacions i  ex-
periència de lluita social, sindical i política, per 
aconseguir un món més just i solidari. 

l’escola de formació SOCIAL
JOAN N. GARCÍA-NIETO

L’Escola porta el nom de Joan N. García-Nieto 
i vol reivindicar per a les classes populars del 
nostre país,  la seva persona i el seu patrimoni, 
inspirat en un compromís profund per la clas-
se obrera i popular i pels sectors exclosos de la 
societat.

L’Escola està animada per una opció pedagògi-
ca alliberadora, personalitzadora i comunitària, 
i promou la reflexió, el diàleg i la trobada, de 
manera integradora, unitària i complementària, 
entre tots els sectors ideològics i organitzatius 
dels moviments populars que lluiten pels drets 
humans, el drets socials i els drets nacionals del 
nostre país.

el curs
taller
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BLOC I: D’on venim?
Memòria històrica
8 d’octubre
La història: una llarga lluita per la dignitat  hu-
mana i la llibertat.
Emili Ferrando i Puig. Historiador i escriptor.

22 d’octubre
El moviment obrer:  una història d’estimació i 
de lluita per la justícia  i la fraternitat.
Emili Ferrando i Puig. Historiador i escriptor.

5 de novembre
La nostra història més recent: de la dictadura  
franquista a la democràcia actual.
Quim Cervera. Llicenciat en Sociologia i Teolo-
gia.

19 de novembre
Fites  de la història popular i obrera de Grano-
llers i el Vallès Oriental.
Joan Garriga. Historiador.

3 de desembre
El franquisme ahir i avui. Sessió oberta al públic.
Gabriela Serra i Frediani. Mestra i activista social. 

BLOC II: On som?
La realitat actual
Una societat global i tecnològica.  Aspectes 
positius i negatius de la globalització. Breu 
història de la crisi.

Una societat classista, explotadora, desigual  
i excloent. Del capitalisme financer a l’econo-
mia real.

Canvis profunds en  el món del treball i en la 
configuració de la classe obrera.

Apunts per una anàlisi de la situació de Ca-
talunya: econòmica, social, política i cultural.

Principals reptes d’aquest inici de segle.

Taula d’Experiències. Sessió oberta al públic. 
Compartirem experiències organitzatives de 
lluita per fer visible els conflictes, denúnca d’in-
justícies i proposta d’alternatives.

PROGRAMA
DE SESSIONS
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Bloc III: Cap a on  anem?
Descripció de la utopia
Reconeixement de la dignitat de les perso-
nes. Els  Drets Humans. 

Un projecte  històric fonamentat en la igual-
tat, la democràcia, la fraternitat i la justícia 
social.

Cap a una democràcia econòmica alternativa 
al sistema.

Volem el pa i la utopia. Signes d’utopia en el 
món actual.

Taula d’Experiències. Sessió oberta al públic.
Compartirem experiències col·lectives que 
planten les llavors d’una nova societat i huma-
nitat en diversos àmbits.

Sortida - convivència. Avaluació de la primera 
part del curs

Bloc IV: Com hi anem?
Les mediacions col·lectives
Sentit i significat de la política. La dimensió 
política del compromís. 

Crisi general dels partits polítics tradicionals 
i nous partits emergents. Dificultats, reptes i 
possibilitats per a construir una democràcia 
participativa. 

El paper del sindicalisme. Canvis en els pro-
cessos productius durant el s.XX als països 
desenvolupats? Reptes i alternatives.

Els vells i els Nous Moviments Socials (NMS), 
acció col·lectiva i participació socio-política.

Origen i evolució del catalanisme polític.

Taula d’Experiències. Sessió oberta al públic. 
Amb participació de diverses persones com-
promeses en el camp polític, sindical i dels nous 
moviments socials. Dificultats i esperances.
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Bloc V: Amb quins valors
i actituds?
Els fonaments del nostre 
compromís
Origen i fonaments del nostre compromís i 
estimació gratuïta. Capacitat de resistència 
i fortalesa interior per afrontar problemes i 
contradiccions.  

Fidelitat a les classes treballadores i als exclo-
sos dels sistema. Esperança  activa  en el ca-
minar de cada dia. 

eQUIP DINAMITZADOR
I PONENTS
equip coordinador

Emili Ferrando. Historiador i escriptor.
Salvador Martínez. Diplomat en Relacions Laborals i en Magisteri.
Quim Cervera. Llicenciat en Sociologia i Teologia.

 
persones ponents

Arcadi  Oliveras . Economista |  David Fernández. Periodista |  Gabriela Serra.  Mestra | Iolanda Fresnillo  
Sociòloga | Joan Tardà. Historiador |  Quim Cervera. Sociòleg | Daniel Jover. Mestre, educador i empre-
nedor social | Tica Font. Llicenciada en Física | Benjamín Bastida. Catedràtic de política econòmica a la 
Universidad de Barcelona i llicenciat en filosofía | Miguel González. Advocat laboralista | Emili Ferran-
do. Historiador i escriptor | Joan Subirats. Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona |  Gina Argemí. Economista | Joan Garriga. Historiador | Antoni Segura. Historiador | Dolors 
Vique. Psicopedagoga | Lluís Pérez.  Sociòleg
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Bloc VI: ELS OBJECTIUS DE LA 
FORMACIÓ PERMANENT.
EL PROJECTE PERSONAL DE VIDA

Sortida - convivència. Avaluació final del curs i 
propostes de continuïtat.
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CALENDARI I LLOC 
DE REALITZACIÓ

El Curs-Taller tindrà una durada de dos cursos: 
Els Blocs I, II i III es faran durant el Curs 2018-2019 
i els Blocs IV, V i VI durant el Curs 2019-2020. 

Les sessions tindran lloc, de manera quinzenal, 
els dilluns de 19 h a 21 h a l’Ateneu de Grano-
llers (Torras i Bages, 11, 1r 2a).

PRESENTACIÓ DEL CURS: 28 de setembre a les 
19 h al Centre Tecnològic i Universitari de Roca 
Umbert (Mare de Déu de Montserrat, 36, 08401 
Granollers).

AMB EL SUPORT DE...
Aquesta formació és possible gràcies a la col·la-
boració altruista i solidària de persones exper-
tes que provenen de diversos àmbits i d’un 
equip de coordinació.

També compta amb el suport institucional de:

informació
PRÀCTICA

PERSONES DESTINATÀRIES

La formació està dirigida a persones joves i 
adultes, que tenen (o volen tenir) un compro-
mís en entitats socials, veïnals, culturals, educa-
tives, moviments socials, sindicals, organitza-
cions polítiques, etc.

METODOLOGIA

La formació consta de 22 sessions distribuïdes 
en cinc blocs. Cada bloc compta amb una ses-
sió complementària de caràcter obert. Les ses-
sions tenen una durada de dues hores amb el 
següent esquema: 

- Aportació de l’expert (45 minuts).
- Treball en grups a partir d’un qüestionari 
que obrirà el diàleg (45 minuts). 
- Posada en comú. Aportacions de cada 
grup i preguntes per al diàleg (30 minuts).

INSCRIPCIONS

Inscriu-te enviant un correu a escolagarcianie-
to.vo@gmail.com
Places limitades: 30 persones.  
Matrícula: 20 € (inclou els 22 quaderns).
Aquest import no ha de ser un impediment per 
participar al curs.
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La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el 
horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? 
Para eso, sirve para caminar.

Eduardo Galeano


