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LA XAT I LA XJT UNEIXEN 

LES ASSOCIACIONS DE PARES I MARES 

DE LES ESCOLES DEL BARRI

Al districte de Sant Martí i, més concretament, 

al Poblenou, s’han creat dues xarxes d’associacions 

de mares i pares de les escoles del barri que organitzen

diferents activitats per impulsar l’intercanvi

d’experiències i la formació entre les famílies. 

Una és la Xarxa Activa de Trobades del Poblenou (XAT),

que han creat l’Assocació de famílies d’alumnes del CEIP

La Llacuna, l’AMPA del CEIP Pere IV i del CEIP Lope de

Vega i l’Escola de pares i mares del CEIP Provençals; 

i l’altra és la XJT (Xerrades, Jornades i Tertúlies), 

de la qual formen part les AMPA dels CEIP Antoni Brusi,

Arenal de Llevant, Bogatell, La Mar Bella i Vila Olímpica. 

XARXES 
AL POBLENOU

S ón dues xarxes, amb una programació conjunta per a cada
xarxa però també oberta entre elles. Per parlar de l’origen, de
les activitats i dels objectius de les dues xarxes, vam reunir

diferents membres de les associacions de pares i mares de les escoles
que en formen part. 

LA XJT (XERRADES, JORNADES I TERTÚLIES)
“La XJT va néixer fa uns cinc anys per l’impuls de les famílies de les esco-
les Antoni Brusi, Bogatell i Vila Olímpica. Després s’hi van unir La Mar
Bella i Arenal de Llevant”, va explicar Anna Montolio, de l’AMPA de La
Mar Bella. “Vàrem creure que seria molt positiu compartir activitats entre
totes les associacions de pares i mares dels centres. Som centres que
estem tots en la mateixa zona del districte. Al llarg de tot aquest temps
s’ha demostrat que la xarxa és molt positiva per a temes de coordinació i
per a la formació de pares i mares”.

Com diu el propi nom de la xarxa, la majoria d’activitats que organitzen
són xerrades, jornades i tertúlies, però també en fan d’altres de molt ori-
ginals com els tallers de cuina amb els fills i filles.

“La participació és positiva, però s’ha de reconèixer que a les xerrades
sempre vénen les mateixes persones. Per això és necessari fer altres acti-
vitats, potser més lúdiques, perquè hi hagi més participació. Hi ha famí-
lies que necessiten altres motivacions i això ens ha de fer reflexionar
sobre les activitats que organitzem”, va reflexionar Pilar Aramburu, de
l’AMPA de La Mar Bella. També va reconèixer que la gran majoria de per-
sones participants són dones.

Precisament, la participació és una de les preocupacions que provoca
més mal de cap a les xarxes. Volen aconseguir que hi hagi més participació
en algunes franges que ara mateix necessiten un impuls. “És curiós, però
participen més els pares i mares dels nens i nenes més petits i a mesura
que van creixent es van despenjant, quan creiem que hi ha més problemes
a compartir entre les famílies dels nens i nenes més grans, perquè es fan
més independents i són menys controlables. També hauríem de trobar fór-
mules per implicar les famílies que deixen el nen o la nena i se’n van sense
participar en la vida de l’escola”, va afegir Pilar Aramburu.

La XJT, com també la XAT, aconsegueix finançar les activitats que orga-
nitzen gràcies al suport tècnic i les subvencions del Districte de Sant
Martí i les ajudes del Consell Escolar Municipal de Barcelona.
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LA XAT DEL POBLENOU
“La comunicació i el fet de prendre consciència de pertànyer a un entorn
físic i social com és el Poblenou, i poder fer que l’entorn social sigui més
integrador i l’entorn físic més humà, és un dels factors positius de la Xarxa
Activa de Trobades (XAT)”, va explicar Maria Cristina Manzano, presidenta
de l’associació de pares i mares d’alumnes del CEIP La Llacuna, que, a més,
destaca el fet de compartir inquietuds sobre l’educació dels fills i filles.

La XAT va començar el curs passat, quan l’escola de pares i mares del
CEIP Provençals es va unir a l’AMPA del CEIP Pere IV per fer una escola de
pares i mares conjunta. Després s’hi va incoporar el CEIP La Llacuna i
aquest curs ho ha fet el CEIP Lope de Vega. “Cada associació continua
fent les seves activitats però treballem coordinades les tres escoles i així
tenim molta més força per aconseguir aportacions econòmiques “, va
comentar Mercè Ayora, del CEIP Provençals.

Les membres de la XAT van assegurar que les direccions dels centres
deixen el camí obert per organitzar les activitats i que, fins i tot, “ens
dónen suport o consell”, va explicar Sònia Portell, del CEIP Pere IV. Els
temes de les xerrades sempre intenten que siguin els que més interes-
sen als pares i mares, i això ho saben a través d’unes enquestes que
mostren les qüestions que més els preocupen. Una mostra de la implica-
ció de la XAT al barri és que, recentment, també s’hi ha incorporat la
Biblioteca Xavier Benguerel.

Les relacions entre les dues xarxes són positives i, fins i tot, organitzen
una bicicletada conjunta cap al final de curs. Diuen que es passen els
programes i que les seves activitats son obertes, però argumenten que
per la situació geogràfica seria difícil poder-se unir. “Creariem un dino-
saure massa gran”, van afirmar desde la XAT. 

Secretaria del Consell Escolar Municipal
www.bcn.cat/cem

> Per a més informació 

AFA CEIP La Llacuna
www.lallacuna.com
AMPA CEIP Pere IV
www.xtec.cat/ceippere4t
AMPA CEIP Provençals
www.xtec.cat/ceipprovencals
AMPA CEIP Lope de Vega
www.xtec.cat/ceiplopedevega
Programa activitats XJT
www.edu365.cat:8801/~ampa1247/

DELS TALLERS DE CUINA A LES RELACIONS AFECTIVES

Les activitats que desenvolupen les dues xarxes són molt diverses. La
majoria són xerrades o debats sobre temes educatius o d’actualitat
amb la presència d’alguna persona experta. No hi falten, però, activi-
tats més lúdiques com la bicicletada que cada mes de juny organitzen
conjuntament les dues xarxes com a festa de cloenda.

La XJT organitza aquest curs xerrades sobre el conviure amb la
diferència, l’alimentació i una altra titulada “Parlem de sexe amb els
nostres fills i filles”. Aquesta xarxa ha preparat una xerrada al voltant
dels trets històrics més importants del barri del Poblenou. També s’ha
preparat un taller de cuina anomenat “Voleu cuinar amb els vostres
fills i filles?”, allunyat dels tradicionals cursets de cuina.

La Xarxa Activa de Trobades del Poblenou també ha organizat per a
aquest curs 2006-2007 diverses xerrades al voltant de les relacions
emocionals, sobre el consum de joguines a les festes nadalenques i
sobre el descobriment del cos. Tampoc hi falta un taller de cuina.

«L’augment de participació és 
una de les preocupacions que provoca 
més mal de cap a les dues xarxes.»

                   


