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Donen la veu als protagonistes
dels anys del franquisme
Els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria dels instituts Bisbe Berenguer i Margarida Xirgu
Els IES Bisbe Berenguer i
Margarida Xirgu han rebut el
premi Leandre Colomé pel
treball Història oral a l’aula
mitjançant el qual han recuperat la memòria del franquisme a través de testimonis orals. El premi ha estat
concedit per la Fundació
Leandre Colomé i l’Institut
de Ciències de l’Educació de la
UAB juntament amb altres cinc
instituts de Barcelona i rodalies.
Conèixer la història des de la
perspectiva de la vida quotidiana,
erigir en protagonistes dels esdeveniments els ciutadans anònims
que han viscut tot allò que expliquen els llibres. Aquest és l’objectiu del projecte Història oral a
l’aula que durant tres anys han
aplicat els instituts Bisbe Berenguer i Margarida Xirgu. “Això és
una aposta per la qualitat no per
la quantitat de temari, en el moment en què les competències
bàsiques de l’exterior ens marquin un temari més ampli ja no
ho podrem fer però trobarem
una sortida perquè és una de les
matèries que els nois sempre recorden amb il·lusió”, confessa la
professora de l’IES Bisbe Berenguer i una de les impulsores del
projecte, Pilar Gómez.
La història oral és una metodologia que incentiva els nois a
escriure la història que no ha estat escrita creant una memòria local sense perdre de vista el context nacional. Els professors fan
una introducció als antecedents
del període històric i es fa una
panoràmica del sistema polític i
econòmic. A continuació s’acota
un període històric concret i es
proposa una temàtica comuna.
Enguany els alumnes del Bisbe
Berenguer coneixeran els aspectes de la vida quotidiana durant
el franquisme. Després d’elaborar un qüestionari comú es realitzen les entrevistes personalitzades i un cop recollida la informació, comparteixen els coneixements amb els seus companys.
# MARIA ISABEL VERGARA
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Els familiars o els socis
dels casals d’avis són
perseguits durant set-

L’apunt
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manes pels alumnes
d’ESO, són interrogats
amb preguntes que pretenen rescatar la memòria d’un passat encara
viu. L’any passat els estudiants van descobrir
que els seus avis havien
estat protagonistes de
coses que només coneixien pels llibres de text.
Van sortir històries dels
camps de concentració
de Franco, dels bombardeigs, de l’estraperlo,
de les represàlies polítiques... Aquesta iniciativa els permet valorar la
contribució dels seus
avis i pares a la història
i al benestar que gaudeixen avui dia.

La professora Pilar Gómez prepara, amb els estudiants, el treball de recerca

Campanya veïnal per a la recollida
dels excrements dels gossos
Una iniciativa sorgida de l’Associació de Veïns de Bellvitge
L’Associació de Veïns de Bellvitge ha iniciat una campanya informativa per conscienciar els ciutadans de la
necessitat de mantenir i collaborar en la neteja del barri.
Amb el nom genèric d’Un
Bellvitge més net, la campanya dedicarà l’atenció cada trimestre a un aspecte diferent de
la neteja encaminada a millorar
l’aspecte del barri.
L’Associació de Veïns ha decidit posar en marxa la campanya
amb una qüestió que preocupa
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molt els veïns de Bellvitge. Es
tracta de combatre les defecacions incontrolades dels gossos
als carrers. 400 cartells enganxats
a cada un dels fanals del barri recorden als propietaris dels animals que cal recollir els excrements de les seves mascotes.
El president de l’Associació de
Veïns de Bellvitge, Francisco Segura, ha manifestat que s’ha decidit començar per aquesta qüestió perquè és una de les que més
preocupa els veïns i perquè en
gran mesura “solucionar el pro-

blema està a les nostres mans,
depèn del comportament dels
propis ciutadans, no és només
una qüestió de neteja de l’Ajuntament”.
Tot i que Segura reconeix que
cada vegada hi ha més gent que
recull les defecacions del seu

Estendre la consciència
que mantenir el barri net
és cosa de tots

gos, encara hi ha molta feina per
fer i que la responsabilitat és de
tots. El president de l’Associació
de Veïns recorda que a Bellvitge
viuen 30.000 persones i que tots
no tenen el mateix grau d’identificació amb el barri: “si aprecies
el teu barri, contribueixes a mantenir-lo net i crec que a Bellvitge
hi ha aquesta consciència”.
La campanya Un Bellvitge
més net continuarà en pròxims
trimestres amb altres aspectes
com la recollida selectiva o el reg.
# PILAR GONZALO

