
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ORDIT 
Programa de lideratge i transformació social 

 
Un teixit o tapís està format per dues parts: l’ordit i la 
trama. L’ordit són els fils tensats perpendicularment en el 
teler. L’ordit és el suport de totes les trames, que van 
entrecreuant-se al seu voltant donant formes i textures 
de color infinitament diverses. 
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1. El projecte 

 

La Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques impulsem un 

programa d’acompanyament, aprenentatge i intercanvi orientat a enfortir la capacitat 

d’actuació i de lideratge de persones joves vinculades a processos d’acció col·lectiva i 

organitzacions no governamentals del país.  El programa porta per nom Ordit. 

 

Amb aquest programa volem contribuir activament a enfortir una ciutadania implicada 

en els esdeveniments i realitats col·lectives a través de la combinació de lideratges 

sòlids i de compromís cívic; és a dir, contribuir a fomentar lideratges que construeixin 

teixit.  

 

Els objectius d’Ordit són: 

• Facilitar un procés experimental de formació per a persones joves amb dots de 

lideratge social que les ajudi a assumir i desenvolupar  aquest lideratge amb 

plenes capacitats. 

• Promoure la reflexió crítica dels participants en qüestions referides a les 

dinàmiques socials, polítiques, econòmiques i culturals que es donen a 

Catalunya, fent especial atenció a la complexitat com a característica de la 

societat contemporània. 

• Ajudar a que els participants estableixin una xarxa relacional que pugui 

repercutir favorablement en les seves actuacions futures i en les dels seus 

col·lectius. 
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2. L’edició de juny de 2012 

 

Ordit, programa de transformació i lideratge social, es concreta en un seminari de 

caràcter intensiu on es combinen elements de reflexió, d’intercanvi d’experiències, de 

formació i de coneixement en primera persona de dinàmiques socials, polítiques, 

econòmiques i culturals. Fins aquest moment s’han celebrat nou edicions d’Ordit: una 

a la tardor de 2007, dues edicions al 2008, una edició al 2009 i a partir del 2010 s’han 

realitzat dues edicions cada any, una a la primavera i l’altra a la tardor. La novena 

edició es va celebrar la primavera del 2012, concretament la setmana del 3 al 8 de juny 

de 2012.  

 

El format de les nou edicions ha estat molt similar: sis dies consecutius de treball i 

convivència, amb activitats durant tota la jornada, que van permetre als 14 participants 

conèixer de primera mà entitats i institucions del país i debatre amb persones que, per 

la seva significació i experiència en diversos camps de l’activitat social i política, 

podien introduir debats de qualitat i generar reflexió crítica entre els membres del 

grup.  

 

En aquesta novena edició hi va haver tres fils conductors que van guiar bona part de 

les sessions. El fil conductor principal va ser l’educació, focus principal de l’activitat de 

la Fundació Jaume Bofill des del gener de 2010. Partint de la base que el teixit social 

del país és un important agent educador i transmissor de valors, especialment 

d’aquells relacionats amb el compromís cívic, durant la setmana Ordit es va abordar 

des de diverses perspectives el paper de l’educació com a factor afavoridor de la 

cohesió social. Per altra banda, es va reflexionar amb actors diversos sobre els reptes 

educatius del país i la complexitat de la política educativa: des de l’escola pública, 

l’escola concertada, l’àmbit local i el govern. Els dos altres fils conductors, ja 

tradicionals en la setmana Ordit, van ser els mitjans de comunicació i el lideratge 

social.  

 

La tria d’activitats es va regir per dues premisses: en primer lloc, es volia fomentar el 

contacte directe del grup amb experiències i persones interessants per la seva activitat 

o la seva trajectòria. El coneixement personal i l’estona d’intercanvi ens sembla un 
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valor fonamental. En segon lloc, crèiem necessari aprofitar les visites i les converses 

per abordar temes més enllà de les casuístiques de cada experiència o persona per tal 

d’extreure’n aprenentatges a nivell més general. La dinàmica de funcionament va ser 

comuna per a la major part de sessions, que tenien una durada aproximada de dues 

hores i s'estructuraven a partir d’una primera intervenció del ponent d’uns 20-25 

minuts seguida d’un debat amb els participants. 

 

L’agenda d’activitats de la novena edició d’Ordit (veure taula 1) va ser confeccionada 

entre els mesos d’abril i maig de 2012. Com en les edicions anteriors, una part de la 

setmana es va dedicar a fer visites al territori, en aquest cas i tal i com vam fer la 

novembre de 2011, els territoris visitats van ser Manlleu, Vic i l’Hospitalet, on es van 

abordar des de diverses perspectives –l’educació, la cohesió social, el paper de les 

organitzacions...- la complexitat i la riquesa de la diversitat creixent del nostre país.  

 

Durant aquestes visites i al llarg de la resta de dies, el grup va esmorzar, dinar, sopar 

o simplement compartir una estona amb una vintena llarga d’actors polítics i socials 

del país, normalment en el seu propi context, a qui s’havien formulat algunes 

preguntes per a centrar els temes de debat. Així, es van visitar mestres, pedagogs, 

politòlegs, economistes, acadèmics i activistes, es va compartir taula amb responsables 

polítics i institucionals i es van tractar aspectes del món de la comunicació amb 

periodistes.  

 

Les darreres sessions de la setmana es van dedicar a aprofundir en el concepte i la 

pràctica del lideratge social i a compartir els perfils i les trajectòries professionals i 

d’acció col·lectiva del propi grup. El darrer matí va servir per fer una valoració, primer 

individual i després col·lectiva, de l’experiència. 
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Taula 1. Agenda d’activitats 
 

 DIUMENGE 3 DILLUNS 4 DIMARTS 5 DIMECRES 6 DIJOUS 7 DIVENDRES 8 
9  9:00 Visita entrevista 

Carles Garcia i Sergi Solà  
Museu Industrial del Ter 

9:30 Esmorzar tertúlia 
Carles Capdevila 
Diari Ara  
 

9:00 Esmorzar tertúlia 
Pepe Menéndez  
Centre d’Estudis Joan XXIII 

9:30 Esmorzar tertúlia  
Jordi Sánchez 
Fàbrica del Sol 
 

10:00 Sessió de 
valoració 
Can Fulló  
 

10 
11 11:30  Esmorzar tertúlia  

Antoni Tort  
Universitat de Vic 

11:30 Visita entrevista 
Lluís Esteve 
Ajuntament de L’Hospitalet 
de Llobregat  
 

12 12:30 Benvinguda als 
participants i 
presentació del 
programa 
 

12:30 Dinar tertúlia  
Dolors Camats i Albert 
Rivera 
Parlament de Catalunya 
 

11:30 Sessió de treball 
Àngel Castiñeira 
Fàbrica del Sol 

13 13:00 Dinar de comiat 
Can Fulló  
 14 14:00 Dinar tertúlia 

Ismael Palacín 
La Pomarada 
 

14:00 Dinar tertúlia 
Núria Homs 
El Rebost del Canonge 

14:00 Dinar tertúlia 
Jordi Ibáñez i Juli Diaz 
El Casino 
 
 

13:30  Desplaçament a  
Can Fulló (Orrius) 
 

15 15:00 Cantània- 50 milions 
de segons 
Assumpció Malagarriga 
L’Auditori  16 16:00 Desplaçament a 

Manlleu  
 

16:30 Visita entrevista 
Carme Carbonell 
Escola La Sínia  
 

 

17 17:30h Visita entrevista 
Lluís Font  
Departament 
d’Ensenyament 
 
 
 

16:00 Sessió de treball 
Ernesto Morales  
Can Fulló  
 
 

18 18:00 Arribada a l’Hotel 
Torres 

Desplaçament a Barcelona 18:00 Visita entrevista 
Joan Subirats 
CEIP Collaso i Gil 19 18:30 Visita al Barri de 

l’Erm i tertúlia.  
Miquel Casanovas i 
Toni Rubià 
Local de  Associació de 
veïns de l’Erm 
 

19:30 Arribada a la 
Residència 
Campus de Mar 

19:00 Treball grup:  
Lideratge i organització 
experiències del grup  

20 20:00 Visita entrevista 
Ester Bonal 
Xamfrà, Centre de música i 
escena del Raval 
 21 20:30 Sopar Tertúlia 

Mireia Franch, Bernat 
Vilarasau i Núria Macià 
Sambucus 

21:00 Sopar tertúlia 
Pere Joan Cardona i 
Isabel Amat 
El Nou Ramonet  
 

20:30 Sopar tertúlia 
Lidia Heredia 
Market  

21:00 Sopar a Can Fulló 
 

24 Nit a l’Hotel Torres Nit a la Residència 
Campus de Mar 

Nit a la Residència Campus 
de Mar 

Nit a la Residència Campus 
de Mar 

Nit a Can Fulló  
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Les valoracions dels participants són en general molt positives, encara que també 

crítiques en alguns aspectes. En primer lloc, es posa de relleu la xarxa relacional 

establerta dins del grup; així mateix, es valora la possibilitat de conèixer altres realitats 

i experiències sobre el terreny, que tenen incidència en el propi lideratge; i en tercer 

lloc, es destaca l’alt nivell dels debats, tot i que no sempre s’ha gaudit del temps 

previst, i s’assenyala una manca d’espais per “pair” les reflexions. 

“Crec que la xarxa o relació que hem aconseguit entre els participants 
amb aquest programa és l'instrument o aprenentatge més gran que ens 
emportem. Perquè ens permetrà buscar-la fora d'aquí i transmetre-la a la 
nostra organització.” 
 
 “El programa ofereix coneixement i experiències que ajuden a assumir 
lideratge, junt amb estratègies, metodologies i pinzellades sobre com 
desenvolupar aquest lideratge.” 
 
“Independentment de la qualitat de les sessions (que majoritàriament ha 
estat alta o molt alta), tenir diferent visions contrastades ha estat 
interessantíssim”. 
 
“El fet que sigui un programa tan complert et sobrepassa en determinats 
moments i potser m'han faltat espais de digestió. D'altra banda, hi ha 
ponents que han deixat poc espai pel debat”. 
 

 

En relació als objectius del programa, la major part dels participants creuen que s’han 

assolit, sent els més valorat la reflexió crítica i l’enriquiment personal gràcies a 

l’intercanvi i la convivència amb els companys i companyes, així com la pròpia xarxa 

relacional que s’ha iniciat. Al mateix temps, els participants expressen la dificultat per 

copsar la complexitat social només amb una setmana i les dificultats per valorar el 

programa amb tan poca perspectiva temporal. Mostrar i potenciar lideratges 

transversals també és un dels aspectes destacats pel grup. 

   

“Destaco l'acompliment d'un dels objectius: promoure els lideratges 
transversals i no els personalistes”. 
 
“Costa representar tots els elements que configuren la realitat, sempre es 
tendeix a una direcció  i manquen visions més contraposades”. 
 
“L'assoliment d'objectius encara no es pot valorar, cal veure quin és el 
procés personal i grupal dels propers mesos. Els objectius i l'anàlisi 
social al qual responen són ben encertats”. 
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Pel què fa a la tria dels continguts i a l’interès que han provocat les sessions, les 

valoracions de la present edició són també molt positives.  Hi ha una satisfacció global 

entre els participants sobre la tria dels continguts tractats. Es valora positivament 

l’enfocament educatiu, i també la relació entre educació i cohesió social, mitjans de 

comunicació i lideratge social. Sobretot, es destaca la qualitat de les ponències i el 

compromís de transformació social de les experiències visitades. Per alguns 

participants, les sessions que abordaven qüestions de model educatiu, social,... han 

estat menys reeixides que les que estaven dedicades a experiències sobre el terreny.  

“Tenint en compte que no vinc de l'àmbit pròpiament social, m'ha servit 
aquesta certa especialització en aspectes educatius. També 
l'aprenentatge amb la resta de participants i amb les entitats en què 
treballen”. 
 
“La polarització i el conflicte socials queden incorporats en bona mesura 
en el programa inicial. Les experiències concretes sobre el terreny 
cobreixen tots els plans, però les sessions de caire més teòric o de 
model pateixen algun buit: governança en el món local, mitjans de 
comunicació, la concertada i la universitat”. 
 
“Valoro molt positivament el binomi intensitat- diversitat de nivells 
temàtics, et permet copsar el funcionament del país a diferents escales”. 
 
“Valora negativament les aportacions dels representants polítics però 
crec que és necessari que hi siguin. És simptomàtic veure tanta passió i 
voluntat de canvi a les bases i tanta grisor a les institucions”. 
 

Són molts els temes que els participants voldrien haver tractat específicament: 

perspectiva de gènere, més temes ambientals, el món del treball i l’empresa, l’educació 

d’adults, la formació professional, educació en el lleure, el rol de la família, la 

participació ciutadana, universitats, pensament crític,...  

 

Des del punt de vista organitzatiu, el format del programa és una de les singularitats 

més valorades,  específicament es destaca: la immersió que implica, trencant amb tota 

rutina, el paper clau de l’organització per a l’èxit del programa però també les 

dificultats per trobar un equilibri entre qualitat i quantitat de les sessions. D’altra 

banda, per primera vegada, en aquesta edició es va fer ús de l’espai de Can Fulló i les 

valoracions han estat molt positives. 

“Impecable, tot i ser molt condensat, és el sistema per generar grans 
impactes. submergir-se del tot sense que l'exterior trenqui amb la 
dinàmica i el programa és essencial”. 
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“El format és l'eina essencial perquè els canvis es produeixin i permet 
incorporar continguts de forma gradual però també de cop, tot es 
concentra en un moment”. 
 
“Respecte als horaris, crec que malgrat certa sensació d’atapeïment i 
preses, deu ser difícil trobar l'equilibri entre quantitat-densitat i qualitat-
temps de les sessions. La durada de 2 hores no sempre ha estat 
suficient”. 
 
“Un espai con Can Fulló permet connectar molt més ràpidament amb la 
resta de participants, si a l'inici haguéssim estat allotjats a un espai 
semblant, s'hagués generat complicitat entre nosaltres més ràpid, 
permetent més fluïdesa i confiança durant els debats”. 
 

 
Finalment, quan es pregunta als participants sobre quina utilitat ha tingut per ells 

ORDIT, les seves respostes giren al voltant d’idees com: la necessitat i les eines per 

teixir xarxes a partir del coneixement de persones que poden ser referents; 

l’aprenentatge dels ponents i dels companys, que obren noves mirades sobre la 

mateixa realitat i oportunitats per aplicar els aprenentatges a l’entitat, al territori o a 

nivell personal. 

  

“M'enduc un motiu clar per treballar en xarxa amb la resta d'agents 
educatius, abans ho podia intuir però ara ja és evident”. 
 
“Ha après dels ponents però també dels companys/es. Trobar-se amb 
persones que creuen i treballen per la transformació social et reafirmen 
en la teva tasca diària”. 
 
“Noves idees, eines i perspectives. Contaminació, intoxicació positiva, 
intensiva i útil a parts igual. M'ha fet baixar del meu món i rutina per 
conèixer molts d’altres, contrastar perspectives, situacions, models,… que 
de vegades tendim a estereotipar. Crec que a més de fer xarxa, m'ha 
donat eines i la inquietud de dur-les a terme el més aviat possible”. 
 
“A nivell d'organització: Allunyar-me per poder millorar-la. A nivell 
personal: fer una reflexió més profunda de la meva participació i 
compromís. A nivell social: m'he plantejat noves vies a explorar”. 
 
“Experiència enriquidora, potent i reflexiva. El marro del cafè està en 
suspensió, però s'està dipositant. Força, passió, projecte, fita, confiança, 
transformació i canvi”. 
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3. Els participants 

 

Els participants a la novena edició d’Ordit van ser 14 joves d’edats compreses entre els 

23 i els 35 anys que tenen un paper actiu i compromès en diversos camps de 

l’activisme social. Un dels aspectes més valorats pels participants és la diversitat del 

grup, ja que és un element d’enriquiment del programa. Com en altres edicions, es va 

crear una gran complicitat entre els participants, que va permetre compartir, més enllà 

de les reflexions conduïdes pels ponents, diferents maneres d’organitzar-se, d’entendre 

el compromís i de viure l’activisme.  

 

Gràfic 1. Perfil dels participants per àmbit social al qual pertanyen  

 

 
 
 
Com es pot veure al Gràfic 1, en aquesta novena edició hi ha hagut força diversitat dels 

àmbits d’implicació del que provenien els participants. Majoritàriament, els participants 

provenien de partits polítics (tradicionals o candidatures locals), de l’àmbit 

socioeducatiu, de l’educació en el lleure i de l’àmbit comunitari. Cal remarcar que gran 

part dels participants estan implicats en diversos sectors alhora. Igual que en edicions 

anteriors, una part important dels participants desenvolupen la seva tasca político-

associativa en un entorn professionalitzat i són minoria els que es dediquen a la tasca 

política o associativa exclusivament fora de la seva jornada laboral.  
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A nivell territorial, la majoria dels participants viuen o treballen a Barcelona o la seva 

àrea metropolitana –Maresme, Vallès i Baix Llobregat-, tot i que també hi ha 

representació de diferents comarques - Alta Ribagorça, Tarragonès, Ribera d’Ebre, 

Bages i La Selva-. Respecte a la diversitat d’origen cultural i geogràfic, en aquesta 

edició no hi ha hagut candidats nascuts a d’altres països. 

  

A continuació es detalla el perfil dels 14 participants:  
 

 

 

Alba Benedicto Pentinat 
 
Nascuda l’any 1983 a Tivissa, la Ribera d'Ebre. Compagina la seva 
militància a Iniciativa per Catalunya Verds i Joves d'Esquerra Verda 
amb els estudis de Psicologia. Fou la regidora més jove de les Terres 
de l'Ebre l'any 2007, candidata a les eleccions municipals en tres 
ocasions i la candidata més jove en els dos darrers comicis al 
Parlament de Catalunya.  
Fou presidenta de la Societat Obrera de Tivissa, entitat centenària 
sota l'ideari d'esquerres i treballant per la memòria històrica i 
membre de l'Equip Coordinador Nacional de Joves d'Esquerra Verda i 
Directora de la Revista Jovent, l'única publicació alternativa i juvenil 
de tirada nacional que s'edita en paper des de 1977, en català. 
Membre en diverses comissions polítiques locals i intercomarcals 
d'ICV al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, així com 
Coordinadora territorial de Joves d'Esquerra Verda. 
Activista antinuclear i antitrasvassista, va encapçalar la llista d'ICV-
EUiA les passades eleccions al Congrés dels Diputats per Tarragona. 
Actualment és responsable d'Extensió Territorial d'ICV al Camp de 
Tarragona i de l'oficina parlamentària de la demarcació. 

  
Contacte: 619140076 /  abenedicto@iniciativa.cat  
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Salvador Grané i Feliu 
 
Nascut a Tarragona l’any 1985. És diplomat en Magisteri d’Educació 
Primària i Llicenciat en Economia (URV). És mestre d’una escola d’un 
barri de Tarragona i està desenvolupant un programa pel foment de 
l’èxit escolar amb el Centre Unesco de Catalunya. És monitor i 
director del lleure, ha estat també formador de monitors i professor 
de macroeconomia de la URV. Actualment és responsable de la 
Demarcació de Tarragona de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 
des d’on gestiona i anima a 13 agrupaments d’aquestes terres en el 
desenvolupament de la seva tasca diària. Forma part també del grup 
municipal d’ ICV en l’àmbit d’educació i del Consell de Formació de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat. 
 

  
Contacte: 676859116 / salvador.grane@gmail.com  

 
 
 
 

 

Albert Botran Pahissa 
 
Nascut a Molins de Rei l’any 1984. Màster en Història Comparada, 
segles XVI-XX, a la UAB. Premi Francesc Carreras Candi per la tesina 
Pensar històricament els Països Catalans (2010). També és autor del 
llibre Unitat Popular. La construcció de la CUP i l’independentisme 
d’esquerres (2012). Actualment treballa a Omnium Cultural. És 
membre del Secretariat Nacional de la CUP i regidor a Molins de Rei. 
També és membre fundador de l’Ateneu Mulei i va ser secretari de 
Molins Decideix, entitat organitzadora de la Consulta sobre la 
Independència. Col·labora a Ràdio Molins de Rei, escriu regularment 
a El Punt Avui i ha publicat articles de temàtica política a La Veu de 
la Terra, Lluita, L'Accent, Eines i Llibertat.cat. 

  
Contacte: 667918410 /  albert.botran@gmail.com  
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Marina Jordan i López 
 
Nascuda l’any 1986, viu a Vilassar de Mar, té estudis de Treball 
Social i Antropologia Social i Cultural i en breu iniciarà estudis de 
cuina i restauració. A Escoltes Catalans, ha estat cap i 
coordinadora pedagògica de l'Agrupament Escolta Intayllú. Ha 
estat membre del projecte de cooperación amb Cuba “Xarxa 
Ciénaga” (2005–2009), ha coordinat l'Àrea de Seguiment 
Pedagògic d'EC (2009-2010) i actualment és responsable de 
l'Àrea de formació. 
A nivell professional ha treballat a Escoltes Catalans com a 
Tècnica de Trobades (2008-2009) i posteriorment com a Tècnica 
Territorial de Barcelonès-Maresme-Vallès Oriental (2006-2010). 
És monitora i directora d'activitats de lleure infantil i juvenil, 
professora de l'Escola Forca i coordinadora de cursos. A Vilassar 
de Mar ha estat impulsora d'un nou Agrupament Escolta, l’AE 
Atzavara i està participant en la creació del Casal Popular Atzari. 
 

  
Contacte: 653615473 / jordan.marina@gmail.com  

 
 
 
 

 

Lluís Marco i Planells 
 
Nascut a Barcelona L’any 1982, és Enginyer de camins, canals i 
ports de professió. Ha treballat durant cinc anys en el món de 
l'enginyeria civil com a consultor en enginyeria urbana i fluvial. 
Actualment s'està formant en coaching co-actiu a CTI i en coaching 
d'organitzacions i de sistemes relacionals a CRR-Global. La seva 
trajectòria associativa es remunta als 9 anys, quan va entrar a 
l’escoltisme, on des de fa 4 anys  exerceix com a comissari 
(president) de la Demarcació del Barcelonès de Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya (MEG). És formador de caps 
(monitors) i directors d'educació en el lleure a l'Escola de Formació 
de MEG i ha coordinat el seminari en lideratge personal i 
coherència interna per a responsables associatius de MEG dut a 
terme aquest març.

  
Contacte: 607461648 / lluismarco@gmail.com  
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Joan Moyà Köhler 
 
Nascut l’any 1986, viu a Castellar del Vallès. És llicenciat en 
Psicologia Social (UAB) i l’any vinent cursarà el Màster de recerca. 
Membre de l’equip d’investigació del Grup d’Estudis Socials de la 
Ciència i la Tecnologia de la UAB, treballant l’àmbit de la 
participació ciutadana. Sempre ha participat del teixit associatiu de 
la seva vila, a través d’entitats culturals i d’educació no formal, que 
el van portar a participar d’un projecte amb nens i nenes a 
Senegal. Actualment treballa d’educador en un pis tutel·lat d’una 
cooperativa per a persones amb discapacitat intel·lectual, que 
compatibilitza amb la meva tasca dins de l’agrupació sociopolítica 
municipalista, l’Altraveu de Castellà, de la qual és membre i 
participa en diferents àmbits, sent l’àmbit més visible del seu 
activisme social i polític.

  
Contacte: 627007414 / jmoyakohler@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Muixí 
 
Nascuda el 1984 a Manresa, és llicenciada en periodisme i 
especialitzada en cobertura de conflictes i gestió de la immigració. 
Fou tècnica de comunicació de la Mesa per a la Diversitat en 
l'Audiovisual, organisme que vetlla per una millor representació de 
la diversitat cultural als mitjans de comunicació. Com a 
investigadora social vinculada a l'Observatori de Cobertura de 
Conflictes (UAB) ha estudiat, entre altres, la cobertura televisiva de 
les propostes polítiques sobre immigració, els documentals existents 
sobre els feminicidis a Mèxic o les polítiques d'acolliment de la UE. 
 
Pel que fa al desenvolupament comunitari, participa activament al 
teixit social manresà a través de la cooperativa de consum La Guixa 
i l’Ateneu Popular La Sèquia. També ha col·laborat amb projectes 
internacionals com la Palestinian Circus School o ANSA Araguaia.

  
Contacte: 618364302 / marta.muixi@gmail.com  
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Pau Planelles Oliva 
 
Nascut al Pont de Suert l’any 1988, és Llicenciat en Ciències Polítiques 
i de l'Administració per la UPF i estudiant del Màster en Intervenció i 
Gestió Ambiental (UB i UAB). He treballat en l'àmbit de la comunicació 
política. He estat secretari del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC) de 2008 a 2010. També he estat militant de 
l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) i representant en 
diversos òrgans universitaris. Milita a Joves d'Esquerra Verda des dels 
15 anys, on va coordinador l'Alt Pirineu i Aran i he estat responsable 
de Medi Ambient i de Qüestió Nacional. Coordinador Nacional de JEV 
des de maig de 2012. Ha estat monitor de lleure infantil i finalista de 
diversos premis literaris en llengua catalana. Toca el saxo alt. 
 

  
Contacte: 680827555 / pplanelles@joves.cat  

 

 

 

 

 

Marina Pera i Ros 
 
Nascuda a Santa Coloma de Farners l’any 1986, és Llicenciada en 
Sociologia (UAB) i màster en desenvolupament humà i sostenible de 
l’Unesco. En l’àmbit Professional, treballa a l’Associació Intercultural 
Samba Kubally per a l’educació popular de les persones immigrades, 
i al Consell Comarcal de la Selva com a tècnica de joventut. Abans, 
havia treballat a Omnium Cultural, com a tècnica territorial. 
Ha estat vinculada a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, com a 
cap durant 7 anys i actualment com a formadora de directors/es a la 
Demarcació de Girona. Va participar en la fundació de l’entitat per a 
la democràcia participativa Sopa de Pedres, i des del gener del 2011, 
forma part de la Candidatura d’Unitat Popular de Santa Coloma de 
Farners, on participa a la comissió de regidoria i gènere, és la 
responsable de comunicació i actua com a portaveu. 
 

  
Contacte: 636142983 / marina.pera.ros@gmail.com  
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Esther Roch Guarro 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1980, és Llicenciada en 
Psicopedagogia (UB), Magisteri d’educació especial (UB) i 
Postgrau en Gestió en Recursos Humans (ISEP).  Des de fa 5 
anys és la responsable de l’àrea d’inclusió social a la Fundació 
Marianao, institució de base comunitària que desenvolupa 
projectes socials i educatius al servei de tota la comunitat. 
Anteriorment ha estat tècnica municipal d’inserció laboral de 
persones amb discapacitat i educadora d’educació especial en un 
centre especial de treball. Durant 4 anys va fer voluntariat 
vinculat al lleure i al reforç escolar, com a monitora de casals 
d’estiu, a una escola d’educació especial, en colònies amb 
persones amb problemes de salut mental, amb infants en risc 
d’exclusió social, etc. 
  

  
Contacte: 654269830 / inclusio@marianao.net  

 

 

 

 

 

 

Maties Serracant Camps 
 
Nascut a Sabadell l’any 1976, és llicenciat en Geografia. Ha estat 
vinculat a l’ADENC (Associació per la Defensa I l’Estudi de la 
Natura), entitat en la que ha desenvolupat tasques de suport en 
educació ambiental i difusió, i més tard tasques de coordinació 
de l’Acció ambiental i de portaveu. Des de 2006 és consultor i 
col·labora amb diverses empreses realitzant estudis en el camp 
de la mobilitat, la planificació i l’avaluació ambiental o 
l’ordenació del territori per a administracions locals i regionals. 
Actualment desenvolupa el projecte “urbanoporosi” en el marc 
del col·lectiu (Sa)badall i participa del municipalisme alternatiu a 
l’Entesa per Sabadell.

  
Contacte: 617504974 / mserracant@gmail.com  
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Maria Torras 
 
Nascuda a Barcelona l'any 1977, és diplomada en Educació Social 
(URL). Amb 9 anys entra en contacte amb el moviment escolta, on 
fa trajectòria fins els 24, exercint com a responsable pedagògica de 
l’agrupament els últims dos anys. La seva trajectòria professional 
la porta a especialitzar-se en el treball vers la inserció de persones 
en situació de vulnerabilitat en el mercat laboral, primer des de 
l'empresa d'inserció Fundació Engrunes on treballa amb persones 
adultes, i participa la creació i configuració de l'àrea social de la 
mateixa fundació. L’any 2006 s’incorpora al equip de treball de 
Fundació Comtal com a coordinadora del projecte Aprèn i Treballa, 
prelaboral que incorpora l’aprenentatge i servei com metodologia 
per a treballar amb joves innactius. Actualment és membre de 
l’equip directiu de la Fundació Comtal com a Cap d’àrea laboral.  
 

  
Contacte: 678 29 60 09 / mariatorrashijar@yahoo.es  

 

 

Aina Vidal Sáez 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1985, gracienca i adoptada de Sants, 
comença la trajectòria associativa en els moviments socials de 
barri, participa del moviment alterglobalització, dels fòrums 
socials europeus, de les xarxes i moviments com la plataforma 
jove pel 1r de maig ACTUA!, joventut sense futur o el 15M. Del 
2010 al 2012, és la responsable de treball, habitatge i espai 
públic del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i és 
membre del Consell Escolar de Catalunya. 
Afiliada a Comissions  Obreres des del 2006, comença a 
participar d’Acció Jove en les escoles de joves sindicalistes Ángel 
Rozas. És adjunta d’organització del 2007 al 2008, responsable 
d’acció social i comunicació del 2008 al 2011 i des del 2011 n’és 
la responsable d’organització.

  
Contacte: 651386482 / aina.vidal@ccoo.cat  

 

 

Jordi Villanueva Calvet 
 
És nascut i viu a Vilanova i la Geltrú des de l’any 1986, és 
llicenciat en Dret per la UPF. Ha estat sempre actiu en diferents 
organitzacions nacionals i internacionals. Militant de la JNC des 
de fa 10 anys, en va ser el seu representant extern durant 4 anys 
fins que va fer el salt a la política internacional esdevenint 
secretari general de la federació de joves lliberals a nivell 
mundial (IFLRY), tenint contacte amb gent de tots els continents 
però sobretot amb Xina i els estats llatinoamericans, on 
desenvolupava la tasca de “global experiences and awareness 
raisin” . Actualment treballa al Gabinet del Conseller d’Interior. 

  
Contacte: 637800487 / jordivillanueva86@gmail.com  
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4. Les antenes  

 

La selecció dels participants en el programa Ordit es realitza mitjançant un procés de 

candidatures que proposen persones compromeses amb la realitat social i política del 

país i que, d’una manera o altra, estan en contacte amb joves que desenvolupen 

activitats de compromís col·lectiu. Per l’edició de juny de 2012 es van demanar 

candidatures a una quarantena d’antenes. A més, després de l’experiència positiva de 

l’anterior edició, també van proposar candidatures els participants de les anteriors vuit 

edicions d’Ordit. En total, 28 antenes van fer propostes de candidatures, de les quals  

15 eren ex participants. Finalment, nou dels participants de la present edició van ser 

proposats per ex participants del programa i 5 per altres antenes. 

 
El perfil de les antenes que van proposar als participants de la present edició, en 

relació a l’àmbit social o polític al que pertanyen es detalla al Gràfic 2. 

 

 

Gràfic 2. Perfil antenes i àmbit social al que pertanyen 
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Les persones que van proposar els participants en l’edició de juny de 2012 del 

programa Ordit són:   

 
 

Jaume Albaigès. Membre de la junta directiva de l’Observatori del Tercer Sector i del 
patronat de la Fundació Comtal. 

Xavier Alcalde. Membre de l'Institut Català Internacional per la Pau i de l'Associació 
Catalana d'Esperanto, i participant a la 1a edició del Programa ORDIT. 

Elisenda Alamany. Regidora de L’Altraveu per Castellar del Vallès i participant a la 7a 
edició del Programa ORDIT 

Roger Bujons. Coordinador Territorial i responsable de l'àrea de país d’Omnium 
Cultural i participant a la 5a edició del Programa ORDIT. 
 
Muriel Casals. Presidenta d’ÒOmnium Cultural 
 
Jordi Collado. President de la Fundació Casal Amic. 

Marta Cots. Ha estat presidenta del Consell d’Associacions de Barcelona, del Consell de 
la Joventut de Barcelona i participant a la 6a edició del Programa ORDIT. 

Miguel Ángel Díaz. Ha estat cocoordinador nacional de Joves d’Esquerra Verda i 
participant a la 5a edició del Programa ORDIT. 

Virginia Domínguez. Regidora de l’Entesa per Sabadell i Participant a la 2a edició del 
Programa ORDIT. 

Maria Faig. Membre del grup jove d’UNESCOCAT i participant a la 7a edició del 
Programa ORDIT. 
 
Joan Carles Gallego. Secretari General de CCOO a Catalunya. 

Elena González. Responsables de relacions exteriors d’Escoltes Catalans i Participant a 
la 6a edició del Programa ORDIT. 

Marta Pascal. Vicepresidenta de la JNC i participant a la 7a edició del Programa ORDIT. 

Xavier Pedrós. President de la Fundació Marianao. 
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5.  Les sessions 

 

 
Dia: diumenge 3 de juny  Hora: 14:00h a 16h:00h 

Lloc: Restaurant La Pomarada. Passeig de Gràcia. 78 . Barcelona 

 
Lideratge i compromís social. Quina funció té el lideratge en els processos col·lectius? Quina 
mena de lideratges afavoreixen la transformació social? Com fomentar lideratges que 
construeixin teixit?  
 
Ismael Palacín. Director de la Fundació Jaume Bofill 
 
 
Dia: diumenge 3 de juny  Hora: 18:30h a 20:30h

Lloc: Barri de L’Erm. Manlleu. www.barrierm.cat/  

 
Visita i tertúlia al barri de l’Erm de Manlleu. Dinàmiques migratòries, associatives i 
institucionals. 
 
Miquel Casanovas, Mestre de persones dultes. Membre de la Coordinadora d’Entitats del Barri 
de l’Erm 
Toni Rubià, Educador  social, President de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vilamirosa i 
participant de la 8a edició d’Ordit. 
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Dia: diumenge 3 de juny  Hora: 21:00h a 24:00h

Lloc: Restaurant Sambucus. Mercat Municipal de Manlleu. www.sambucus.cat 

 
Desenvolupament local en l'entorn urbà i rural. Principals conceptes, components i 
agents del desenvolupament local. Quin és el nivell territorial des d'on s'ha de liderar? 
En l'actual context social i econòmic, segueix sent vàlida la mateixa manera de fer 
desenvolupament local? 
 
Mireia Franch, Economista, sòcia de Sambucus i Directora General d’Economia Cooperativa i 
Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya del 2006 a 2011. 
Núria Macià, Economista i Cap de l’Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu.  
Bernat Vilarasau, Enginyer agrònom, soci de Sambucus i ex gerent del Consorci del 
Lluçanès. 
 
 
Dia: dilluns 4 de juny  Hora: 9:00h a 11:00h

Lloc: Museu Industrial del Ter. Manlleu. 

 
Lideratge i compromís social. Com s’impulsa la participació i el compromís de la ciutadania en 
l’àmbit de la sostenibilitat? Formes reeixides i eficients de concretar-ho. La funció educadora 
dels moviments mediambientalistes i dels equipaments culturals. 
 
 
Carles Garcia, Antropòleg. Director del Museu Industrial del Ter 
Sergi Solà, Economista i formatger. Membre del Grup de Defensa del Ter. www.gdter.org  
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Dia: dilluns 4 de juny  Hora: 11:30h a les 13:30h 

Lloc: Universitat de Vic. Sagrada Família, 7. Vic

 
El paper de l’educació com a factor de cohesió social i de construcció nacional: una 
perspectiva històrica. Què ha significat l’educació en la tradició de pensament polític i social? 
Quin lligam hi ha entre els moviments pedagògics d’inicis del segle XX, els de la transició i els 
actuals? Quin origen té el model de doble xarxa a Catalunya? 
 
Toni Tort, professor de Pedagogia de la Universitat de Vic 
 
 
 
Dia: dilluns 4 de juny  Hora: 14:00h a 16:00h

Lloc: Restaurant El Rebost del Canonge. Vergós, 3 .Vic

 
La governança en el món local, l'educació  i la incidència del fet migratori. Com 
s'incideix en l'educació des de les polítiques locals? Com s'intenta donar resposta a les 
noves demandes socials? Quines estratègies es demostren adients perquè les persones 
nouvingudes se sentin ciutadanes? Quines dificultats hi ha per mantenir la cohesió 
social?  
 
Núria Homs, treballadora social i educadora social. Coordinadora de l'Àrea Social de 
l'Ajuntament de Vic. 
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Dia: dilluns 4 de juny  Hora: 16:30h a 18:30h

Lloc: CEIP La Sínia. Av. dels Països Catalans, 44. Vic. www.xtec.cat/ceiplasiniavic  

Reptes, dificultats i riqueses de la diversitat en l'entorn escolar: com s’aborda l’actual context 
de diversitat i quines estratègies es fan servir al vostre centre per gestionar-la? Com aconseguir 
una resposta educativa de qualitat i d’èxit per a tot l’alumnat del Centre?  L'actual política 
educativa garanteix la cohesió social? 
 
Carme Carbonell, mestra d'aula d'acollida i exdirectora de l'escola La Sínia de Vic. 
 
 
Dia: dilluns 5 de juny  Hora: 21:00h a 23:00h

Lloc: Restaurant El Nou Ramonet. Carbonell, 5 Barcelona. www.tv3.cat/videos/3729090 

Recerca, transferència de coneixement i empreses: la vacuna RUTI, un repte cada dia. Com es 
genera la hipòtesi d’una vacuna i quins són els camins per dirigir un treball de recerca cap al 
mercat?  La importància del lideratge científic per obrir pas cap a noves hipòtesis científiques. 
Com  funciona la transferència de tecnologia des dels centres de recerca a les empreses?  La 
importància de crear xarxa entre empreses per oferir un servei més competitiu. 
 
Pere- Joan Cardona, doctor en medicina, especialitzat en microbiologia clínica. Cap de la Unitat 
de Tuberculosi Experimental de l’Institut Germans Trias i Pujol (IGTP). Coinventor de la vacuna 
RUTI® 
 
Isabel Amat Llicenciada en Química. Coinventora de la vacuna RUTI. Responsable de la 
transferència de coneixement del projecte de la vacuna des la Unitat de Tuberculosi 
Experimental de la Fundació de l'IGTP a l'empresa.  
 
 
Dia: dimarts 5 de juny Hora: 9:30h a 11:30h

Lloc: Seu del Diari ARA. Diputació, 119. Barcelona www.ara.cat 

Els mitjans de comunicació i la seva influència social i política: Què és i què no és notícia avui 
a Catalunya? Quina relació s’estableix entre mitjans i institucions polítiques? I amb les 
organitzacions socials? És l'educació un tema rellevant pels mitjans?  
 

Carles Capdevila. Periodista i director del Diari ARA 
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Dia: dimarts 5 de juny Hora: 12:30h a 12:30h

Lloc: Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella s/n. Barcelona www.parlament.cat 

 
La política institucional i l’acció col·lectiva. Quines són les motivacions personals per dedicar-
se a la política institucional?  Què dóna sentit a aquesta dedicació, en l' actual context de 
desafecció política? Què cal fer davant aquesta tendència? Quina incidència té la trajectòria 
associativa? 
 
Dolors Camats. Diputada al Parlament de Catalunya i Portaveu d’ICV. 

Albert Rivera. Diputat al Parlament de Catalunya i President de Ciutadans. 

 
Dia: dimarts 5 de juny  Hora: 15:00h a 17:30h

Lloc: L’Auditori. Lepant 150. Barcelona. www.auditori.cat  

 
Cantània, 50 milions de segons. 50 milions de segons és el temps que passem, més o menys, 
a l’escola al llarg de la nostra infantesa. I durant tot aquest temps vivim moltes experiències 
que, més tard, es convertiran en records que ens acompanyaran tota la vida. 
 
Assumpció Malagarriga. Directora del Servei Educatiu de L'Auditori 
 
 
 
Dia: dimarts 5 de juny  Hora: 18:00h a 20:00h

Lloc: CEIP Collaso i Gil. Barcelona. 

 
Lideratge i canvi d’època. Quina funció té el lideratge en la societat en xarxa? Segueixen sent 
necessaris els lideratges socials? Es pot parlar de "lideratge compartit" o és una 
contradicció en si mateix? Com fomentar lideratges que construeixin teixit? 
 
Joan Subirats, Catedràtic de Ciència Política de la UAB, director de l'IGOP des de la seva 
creació fins al 2009 i actual responsable del seu Programa de Doctorat. 
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Dia: dimarts 5 de juny Hora: 20:30h a 23:00h

Lloc: Restaurant Market. Borrell 68, Barcelona.

 
Mitjans de comunicació, participació ciutadana i moviments socials. Com un tema, una 
problemàtica o un moviment social esdevenen el centre d’un programa de debat? Com 
s’identifiquen les visions, organitzacions i ciutadania que participaran del debat obert? Quin 
espai i funcions cobreixen programes com Banda Ampla en relació al model de televisió 
pública en què s’emeten? Quines dificultats i tensions es generen?  
 
Lidia Heredia. Periodista, presentadora del TN Migdia i directora del programa “Banda Ampla” 
de TV3. 
 
 
Dia: dimecres 6 de juny Hora: 9:00h a 11:00h

Lloc: Centre d’Estudis Joan XXIII. Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 100. L’Hospitalet 

 
Reptes actuals de l’educació i la política educativa a Catalunya. Quin model educatiu per a 
quina societat? Quines són les prioritats educatives vistes des d’un centre concertat? Les 
modifiquen l'actual situació de crisi i de restriccions de la despesa educativa? Com aconseguir 
una resposta educativa de qualitat i d’èxit per a tot l’alumnat del Centre? Com s’aborda el 
context de diversitat en què vivim i quines estratègies es fan servir per gestionar-la?  
 
Pepe Menéndez, director general de la Fundació Joan XXIII i Director Adjunt de Jesuïtes 
Educació. 
 
 
Dia: dimecres 6 de juny Hora: 11:30h a 13:30h

Lloc: Departament d’Educació. Girona, 20. L’hospitalet de Llobregat  

 
Reptes actuals de l’educació i la política educativa a Catalunya: visió des del govern local. 
Quin model educatiu per a quina societat? Quines prioritats es plantegen des del govern 
municipal? Les modifiquen l'actual situació de crisi i de restriccions de la despesa educativa? 
Com s’aborda l’impacte de la immigració des de les polítiques locals i quines estratègies es 
dissenyen per gestionar l’actual context de diversitat als centres educatius?  
 
Lluís Esteve, Regidor d’Educació i Tinent d’Alcalde de Serveis a les Persones de l’Hospitalet de 
Llobregat 
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Dia: dimecres 6 de juny Hora: 14:00h a 16:30h

Lloc: Restaurant el Casino. Enric Prat de la Riba, 337. L’Hospitalet de Llobregat 

 www.ieseduardfontsere.net  

 
Reptes actuals de l’educació i la política educativa a Catalunya. Quin model educatiu per a 
quina societat? Quines són les prioritats educatives vistes des d’un centre públic? Les 
modifiquen l'actual situació de crisi i de restriccions de la despesa educativa? Com aconseguir 
una resposta educativa de qualitat i d’èxit per a tot l’alumnat del Centre? Com s’aborda el 
context de diversitat en què vivim i quines estratègies es fan servir per gestionar-la?  
 
Jordi Ibáñez, Director del IES Eduard Fontseré 
Juli Diaz, Cap d’estudis del IES Eduard Fontseré 
 
 
 
Dia: dimecres 6 de juny Hora: 17:30h a 19:30h

Lloc: Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Via Augusta, 202-226. Barcelona. 

gencat.cat/ensenyament 

 
Reptes actuals de l’educació i la política educativa a Catalunya. Quin model educatiu per a 
quina societat? Quines prioritats es plantegen des de la Conselleria d’Ensenyament per 
aconseguir simultàniament equitat i excel·lència en el nostre sistema educatiu? Com les 
modifiquen l'actual situació de crisi i de restriccions de la despesa educativa? Quines 
polítiques es defineixen per abordar el context de diversitat i per reforçar la cohesió social? 
 
Lluís Font, Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 
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Dia: dimecres 6 de juny Hora: 20:00h a 22:00h 

Lloc:  Xamfrà, Centre de música i escena del Raval. Tàpies 9, Barcelona. xamfra.net/wp/ca/ 
 
L’educació com a factor de cohesió social. L’educació més enllà de l’escola i dels 
aprenentatges escolars: quina funció té un centre de música i arts escèniques en un entorn 
desafavorit? Com s’aborda el doble repte de gestionar i conviure en la diversitat i d’ajudar a 
generar capital cultural? Treball compartit i en xarxa de les organitzacions en el territori:  
potencialitat o realitat? 
 
Ester Bonal, Directora de Xamfrà, Centre de música i arts escèniques del Raval 
 
 
 
Dia: dijous 7 de juny Hora: 9:30h a 11:00h

Lloc: La Fàbrica del Sol. Passeig Salvat Papasseit, 1. Barcelona 

 
El lideratge de les organitzacions socials. Com treballar i incidir políticament des de les 
organitzacions de la societat civil?  Es poden evitar els riscos partidistes? Quins són els 
elements més rellevants per adequar la tasca de les organitzacions a les necessitats 
emergents? Com donar credibilitat al lideratge de les organitzacions? 
 
Jordi Sànchez, Politòleg, Adjunt al Síndic de Greuges de Catalunya i Director de la Fundació 
Jaume Bofill de 2001 a 2010.  
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Dia:  dijous 7 de juny Hora: 16:00h a 18:00h

Lloc: Can Fulló. ÒOrrius   

 
Camins de lideratges. Espai de debat a l’entorn dels processos de generació de lideratge a les 
organitzacions socials.  
  
Ernesto Morales, Sociòleg, membre de l’IGOP, investigador en Acció Comunitària i coordinador 
del màster interuniversitari en polítiques socials i mediació comunitària. 

 
 
 

 

Dia: dijous 7 de juny Hora: 11:30h a 13:00h

Lloc: La Fàbrica del Sol. Passeig Salvat Papasseit, 1. Barcelona 

 
Valors i fonts del lideratge social. Tots els lideratges són igualment vàlids? Podem separar els 
processos de lideratge dels valors? Que és millor “invertir” en lideratge o en “comunitatge”? 
 

Àngel Castiñeira, Doctor en Filosofia. Director i professor titular del departament de Ciències 
Socials d’ESADE.  Director Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica d’ESADE. 
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Dia: dijous 7 de juny Hora: 19:00h a ...

Lloc: Can Fulló. ÒOrrius   

 

Lideratge i organització. Experiències del grup. 

 
 
 
Dia: divendres 8 de juny Hora: 10:00h a 13:00h

Lloc: Can Fulló. ÒOrrius   

 

Valoració del programa i cloenda  

 
 
 

 
 


