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0. INTRODUCCIÓ

Les societats avançades actuals es troben imbuïdes en un procés de canvi
cultural que, en bona part, té el seu origen en transformacions del sistema
productiu i organitzatiu, però que afecta al conjunt de les seves estructures i
institucions, transformant la pròpia dinàmica social i plantejant nous reptes per
al present i el futur.

Aquest canvi de model, que s inicia a partir dels anys seixanta i setanta del
segle passat, té lloc com a conseqüència del pas de la societat industrial a la
societat post-industrial. Amb el pas del temps, amb el progrés i el
desenvolupament de la societat i de l economia, al llarg dels segles han anat
canviant els factors claus de producció i per tant generadors de riquesa. En
models de societats anteriors, els recursos productius havien estat altres
factors, com la terra i el treball en l era agrícola, o el capital i el treball en l era
industrial. En canvi, la transformació cultural, econòmica i social cap el que s ha
vingut a anomenar com a Societat del Coneixement, incorpora la generació de
coneixement útil i el desenvolupament de les tecnologies de la informació, com
els principals factors de producció. D aquesta manera el capital intel·lectual
de les persones - la seva capacitat per a generar nou coneixement i d aplicar-
lo a l anàlisi de la realitat, així com al coneixement preexistent- juntament amb
el desenvolupament de les infrastructures del coneixement i de la informació,
que permeten el seu flux en una societat globalitzada, constitueixen l element
diferencial de l activitat econòmica.

El nou paradigma, doncs, situa a les persones i les seves capacitats i
competències com el factor clau del desenvolupament econòmic i social. Es
passa així d un sistema que basa la competitivitat en el desenvolupament de la
tecnologia i la gestió dels recursos (management en el S.XX), a un nou sistema
en el qual la competitivitat es centra en el talent de les persones i en la seva
capacitat per a innovar.

Tal i com apunta el sociòleg Manuel Castells1, el model de societat de
coneixement que es pot desenvolupar no és únic sinó que depèn, entre
diversos elements, de la història prèvia i de les característiques culturals de la
societat en què s intenti desenvolupar. En aquest sentit, també les estructures
socials preexistents així com les institucions públiques, entre les que cal
destacar a l administració estatal, regional i local, juguen un paper important en
el model de societat del coneixement a implementar. El paper d aquestes
organitzacions esdevé essencial donat que són les encarregades de definir i
establir les regles que han de seguir els actors socials, col·lectius i individuals,
en els seus territoris. Al mateix temps, les institucions públiques també juguen
un paper important a l hora de fomentar el procés de desenvolupament
d aquest nou paradigma en el seu entorn i entre els seus ciutadans. Per una
banda, mitjançant el treball en xarxa i la col·laboració entre els diferents agents

                                                
1 CASTELLS, MANUEL (1997). La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza
Editorial, 3 volums.
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socials públics i privats. Per altra banda, endegant iniciatives i dinàmiques que
evitin la fractura digital que pot produir-se en la societat, entre d altres coses,
per l existència de col·lectius que presenten dificultats per accedir als nous
factors de producció.

El paper d aquestes institucions, però, no es veu limitat únicament a aquestes
funcions reguladores i de promoció, sinó que també són agents actius
d aquesta realitat. Els estats, les regions i les ciutats cerquen la prosperitat i el
benestar dels seus ciutadans i vetllen per generar en el seu sí benestar i
progrés, promovent el desenvolupament social, econòmic i humà en un entorn
de cohesió social. Per assolir aquests objectius les ciutats i pobles, com a
espais primordials d interacció social i de desenvolupament de l activitat
humana, i els seus governs com a nivell administratiu més proper a la
ciutadania, desenvolupen estratègies per ser competitives en la tasca d atraure
recursos i talents cap els seus territoris i en convertir-se en espais de
confluència i complementarietat del coneixement. En aquest sentit és essencial
que les ciutats en la seva planificació estratègica tinguin en compte en quins
aspectes han de basar la seva competitivitat territorial. La competitivitat de les
ciutats, aspecte a desenvolupar per assolir la promoció de la ciutat i el
desenvolupament social i humà en un entorn de cohesió i foment de la qualitat
de vida dels seus ciutadans, s ha de fonamentar en el nou element clau: els
seus ciutadans i principalment la seva capacitat d innovar, aspecte que
s estimula gràcies al desenvolupament de la seva creativitat.

Per tal que les persones esdevinguin aquest factor clau a les ciutats cal
fomentar el seu desenvolupament personal de manera global i promovent la
ciutadania. Es a dir, que cal incidir en el desenvolupament de les seves
capacitats i competències, però també en aquells aspectes que fomentin el seu
compromís, implicació i corresponsabilitat envers la ciutat i la societat, perquè,
en definitiva, són les persones qui construeixen ciutat.

Com ja s ha avançat, la creativitat esdevé el motor de la nova economia, i per
aquesta raó ha passat a ser valorada en tots els àmbits de la vida. Aquesta
capacitat de les persones pot definir-se com la facultat de respondre a
necessitats, problemes o situacions desconegudes d'una forma original i nova.
En altres paraules: és la possibilitat que té cada persona per a afrontar
desafiaments interns o externs, analitzar problemes, experimentar amb ells,
prendre decisions i així poder trobar solucions originals (Bronstein, 2005)2.
Aquest talent de les persones pot ser estimulat a través de diferents elements,
entre els que destaca l educació. Una educació, que en la Societat del
Coneixement també ha patit transformacions. Tal i com afirma l Informe Delors
realitzat per la Comissió Internacional sobre Educació per al Segle XXI a petició
de la UNESCO, assistim a la fi del sistema educatiu basat en l acumulació de
coneixements en els primers anys de la vida per a ser utilitzats en la resta de la
nostra existència. El sistema educatiu ha de permetre a les persones
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l actualització, aprofundiment i enriquiment del capital inicial de coneixement de
forma continuada, donant lloc a l educació al llarg de la vida i des de diferents
àmbits.

En aquest sentit, la ciutat esdevé l espai en el qual l educació adquireix aquesta
concepció integral. A la ciutat, el fet educatiu traspassa els escenaris formals
(centres educatius), de manera que els espais i temps educatius abasten i
impliquen tota l activitat que s hi desenvolupa, incloent-hi totes les pràctiques
socials i culturals que tenen una repercussió educativa. Tal i com apareix en el
Projecte Educatiu de Ciutat de Terrassa (TPEC) la ciutat és el nucli on es
poden i s han d integrar i complementar el conjunt de pràctiques educatives
vigents en la nostra societat. Aquesta és la raó per la qual la ciutat ha de deixar
de ser considerada com un simple escenari de l acció educativa per esdevenir
el motor i l agent d aquesta acció. La ciutat és i ha de ser educadora .

Aquest paper educador de la ciutat li atorga la capacitat i la responsabilitat que
les persones adquireixin les capacitats que són valorades en la Societat del
Coneixement, entre les que destaca la capacitat de ser creatius i innovadors,
sense oblidar la promoció de la seva vessant com a ciutadans. Entre les
diferents dimensions en què s articula l educació a la ciutat de Terrassa,
l anomenada educació a tot hora, on s engloben les activitats educatives no
formals adreçades a infants i joves, adquireix un paper fonamental que l hi
ve donat tant pel seu públic objectiu, els infants i joves que conformaran la
ciutadania del futur, com per la seva tasca educativa complementaria a la
desenvolupada per l escola, així com pel fet que és promoguda en bona part
pel teixit associatiu de la ciutat.

L anàlisi d aquesta dimensió de la ciutat educadora ha de permetre copsar quin
és el seu estat actual i determinar quines actuacions es poden promoure des
de l administració local per enfortir aquest element estratègic que influeix, junt
amb molts d altres, en el nivell de competitivitat territorial de Terrassa.

Aquest ha estat l objectiu principal de la recerca realitzada sobre el sector de
les activitats educatives no formals adreçades a infants i joves a la ciutat de
Terrassa, de la qual trobareu els resultats en aquest document.

En el mateix, en primer lloc es fa un apunt a la metodologia desplegada per dur
a terme la recerca, per a continuació presentar els resultats de l estudi de
demanda. En tercer terme es presenten els resultats de l estudi d oferta, seguits
per un apartat de conclusions i recomanacions.

L informe es complementa amb un extens i interessant apartat d annexos entre
els que es poden trobar altres resultats esperats de la realització de la recerca:
inventari de possibilitats de subvenció per a la realització d activitats educatives
extraescolars; aproximació al cost i simulació de finançament compartit entre
administració i famílies, respecte a les activitats més demandades; catàleg de
recursos educatius no formals existents i oferts en l actualitat a la ciutat; catàleg
dels perfils professionals més demandats per les entitats; descripció i anàlisi
sociodemogràfica de la població infantil i juvenil de Terrassa.




