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Presó

La Nova
K-Feta

Laboral

PRESENTACIÓ
La Coordinadora Contra la Marginació és una entitat creada fa més de 25 anys, pels
propis afectats pels problemes que es patien més a la població de Cornellà durant
els anys 80: les drogues i tot el que ho envoltava. Amb el temps, adaptant-se als
canvis que anàvem experimentant, ens vàrem especialitzar en l’àmbit penitenciari, ja
que és el darrer esglaó de la
marginalitat social.
Per garantir una sortida
a les persones empresonades un
cop en llibertat, la Coordinadora
va fundar Recibaix, l’Empresa
d’Inserció Social, però, com tot,
el temps ens ensenya a que no
som nosaltres, sinó les persones
per les que treballem, les que
marquen els passos que hem
d’anar fent per garantir l’èxit de les nostres iniciatives i el pas directe de la presó a
l’Empresa d’Inserció, solia comportar un alt nombre de fracassos.
Estudiant a fons la qüestió ens vàrem adonar que faltava un pas entremig,
un pas que ens permetés entrenar les competències socials i laborals que mancaven
a aquelles persones amb les que fracassàvem i, així, ha sorgit La Nova K-Feta.
Creiem que és un projecte innovador, no perquè no existeixin ja Centres
Oberts, que sí, sinó perquè aquest està especialitzat en un sector de la població molt
maltractat, institucionalitzat, aïllat de la societat i amb certs perjudicis, tant físics,
com psíquics, com socials, que necessiten d’una intervenció específica.
És, a més, una activitat feta per tots i per a tots, en el qual la participació és
la base, que permet empoderar a la persona, augmentar la seva auto-estima,
afavorir l’empatia i, per tant, desenvolupar l’assertivitat necessària per desenvolupar
unes habilitats socials adients.
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JUSTIFICACIÓ
Les causes de la delinqüència s’han estudiat
des de diferents vessants teòriques que van des de la
visió

patològica

de

l’individu

(com

les

Teories

Psicodinàmiques), les que es centren en l’àmbit familiar
(Teoria Familiar Sistèmica), fins les que estudien el
resultat d’una relació transversal entre la família, l’escola
i el grup d’iguals (Teoria del Desenvolupament Social),
entre d’altres.

La conducta antisocial de l’individu pot venir motivada per una manca de
competències socials que s’assoleixen, preferentment, en la socialització primària
transferida pels pares, que porta a una exclusió escolar i, posteriorment, a una
exclusió laboral. Un estudi de la Coordinadora Contra la Marginació Social (19971998, p. 50) expressa que “la impossibilitat d’aconseguir una ocupació laboral en
condicions dignes i la posterior i definitiva exclusió del mercat laboral han fet
cròniques algunes situacions anòmiques, convertides en les veritables causes de les
conductes delictives”.
La manca de pertinència a aquests sistemes integradors expulsen l’individu
cap a la vida al carrer, transferint la seva identificació al grup d’iguals que,
majoritàriament, han seguit el mateix itinerari i amb els que comparteix valors.
Farrington (1991) proposa una teoria integradora en la qual els actes
delictius són el punt final d’un procés de quatre estadis:
-

En un primer estadi apareix la motivació d’aconseguir béns material,
l’estatus entre companys i l’excitació.

-

En un segon moment es produeix l’elecció del mètode per aconseguir els
beneficis. Alguns escullen els mètodes il·legals, ja que els legals són més
difícils d’aconseguir.

-

En un tercer estadi hi ha un augment o disminució de la motivació a l’hora
de fer algun acte delictiu com a conseqüència de les creences i actituds
interioritzades sobre la infracció de les lleis que han anat apareixent en un
procés d’aprenentatge a partir d’una història de recompenses i càstigs.

-

El quart període és un procés de decisió en una situació específica i es veu
afectat per factors immediats (els beneficis, els companys,...).
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En diferents investigacions s’ha descrit el que es podria considerar el perfil del
delinqüent (Zamble i Porporino, 1998, Garrido i López, 1995, Paíno i Rodríguez,
1998, Coordinadora Contra la Marginació, 1997-1998). Tenint en compte que
generalitzar porta a la classificació i al perill d’una intervenció social no adaptada, i
que les diferents actualitzacions del Codi Penal ha diversificat més aquest perfil al
considerar punibles conductes abans considerades aptes, el delinqüent “comú”
comparteix una sèrie de característiques:
a) Presenten dèficits d’afrontament cognitiu i de conducta com la impulsivitat i
la manca d’autocontrol, estil cognitiu extern, pensament concret, rigidesa
conceptual, dificultats en les habilitats de pensament que són necessàries
per a resoldre els problemes que es derivin de les interaccions amb altres
persones, egocentrisme, pensament il·lògic i sense autocrítica i manca
d’empatia.
b) Família problemàtica, amb conflictes, baixos ingressos i antecedents
delictius, amb pràctiques de criança inconsistents o severes, escassa
supervisió i relacions afectives pare-fills poc sòlides.
c)

Nivell sòcio-econòmic empobrit.

d) Alt percentatge de fracàs escolar.
e) Precarietat laboral.
f)

Quotidianitat del consum de drogues.

g)

Desig de reinserir-s’hi a la societat, oblidar el món de la presó i tirar cap
endavant.
Valverde
conseqüències

va

investigar

tenia

quines

l’internament

penitenciari en les persones que el
patien. La presó la considera una
microsocietat molt jerarquitzada i amb
tres

grups

diferenciats:

els

que

prioritzen el control, els de tractament,
supeditats al primer grup, i els reclusos,
la quotidianitat dels quals està regulada
pels dos grups anteriors. Les conseqüències psicosocials seran, entre d’altres:
1. Ambient total en el que no prens decisions sobre la pròpia vida i es dóna tot
fet.
2. Això porta a que el pres reaccioni o amb una autoafirmació agressiva o amb
una submissió total a la institució.
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3. Manca d’expectatives de futur, ja que no pot controlar el seu present , el
que porta a una manca de responsabilització.
4. En les relacions amb els altres presos o domines o ets submís (“Codi del
Reclús”), el que porta a un estat permanent d’angoixa.
5. Anormalització del llenguatge per sentir-se acceptat dins el grup.
6. Alteració de la sexualitat, ja que està mediatitzada pel règim i per la manca
d’intimitat.
7. Sensació de desemparament i sobredemanda afectiva.
8. L’entrada a presó implica un aïllament absolut immediat dels vincles
externs, essent el temps un factor que marcarà la diferència entre els que
estan fora i els que estan dins, els quals senten que aquest no té contingut,
anirà perdent la noció de la realitat exterior i sentirà que està perdent el seu
lloc.
La teoria penal es fonamenta en la doble assumpció que la pena privativa
de llibertat generarà una prevenció general, que té a veure amb la presumpció que el
càstig dels culpables dels delictes, mitjançant una pena produirà una intimidació
col·lectiva en la resta de la ciutadania, propiciant que altres membres d’aquesta no
delinqueixin; i una prevenció especial, que es refereix a que la imposició d’una
sanció als responsables d’accions criminals determinarà una eliminació o una
reducció futura dels seus actes delictius 1 . Aquesta prevenció coincidiria amb la
teoria de la prevenció especial negativa. Per altra banda, però, tenim la teoria de
l’etiquetament que, segons Lemert (1972):

La presó suposaria una degradació de la persona i
afavoriria el sorgiment de formes de socialització
alternativa, en particular de subcultures desviades
dins de la presó; en segon lloc, el sentit d’injustícia
de la persona que és rellevant per explicar la seva
activitat delictiva, es reforçarà quan surti de la
presó i adverteixi que la seva condició d’exreclús li
nega l’accés al treball, que la policia el coneix o
comprovi les dificultats de relació amb les persones
normals
Altres teòrics, com Josep Cid Moliné (2007) afirmen, a més, que la presó no
és un bon lloc per afavorir la motivació per canviar i abandonar la delinqüència.

1
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Redondo, Funes i Luque (1992, p. 181)

La Nova K-Feta no té ànim de teoritzar i la nostra experiència fonamentada
en tècniques socials i eductives ens limita la visió a la manca o poca destresa en
habilitats socials que deriva en comportaments anti-socials i en els que decidim
intervenir amb aquest projecte de manera preferent, sense perdre de vista la
globalitat de les situacions.
Com a éssers socials, les interrelacions són la base del desenvolupament en
societat. Cada Comunitat consensua una manera de fer i comportar-se que es
consideren les adients per un bon desenvolupament social en moments determinats
i de manera efectiva. Aquestes competències són les que nosaltres considerem
Habilitats Socials. L’actuar de manera diferent exclou a la persona. Com hem descrit
anteriorment, una de les causes del comportament anti-social són les poques i, fins i
tot, la manca d’habilitats socials.
Les Habilitats Socials són conductes apreses i que, per tant, es poden
entrenar i canviar. Rafael Ballester i María Dolores Gil, en el seu llibre sobre
Habilitats Socials, ens expliquen que, per a tal, es necessita un model adient,
valorar les conductes positives, sense recriminar les negatives, potenciar el
pensament divergent, de manera que busquem solucions diferents davant escenaris
similars, i proporcionar situacions variades d’aprenentatge social.
Hi haurien tres maneres d’aconseguir allò que ens proposem: de manera
passiva, agressiva i assertiva. Aquesta última és la que possibilitarà el que siguem
competents, socialment parlant, ja que, segons Elia Roca en e seu llibre “Cómo
mejorar las Habilidades Sociales”, “la assertivitat el que
pretén

és

ajudar-nos

a

ser

nosaltres

mateixos,

a

desenvolupar l’autoestima i a millorar la comunicació
interpersonal, fent-la més directa i honesta”.
Una altra de les característiques que considerem important
treballar juntament amb les Habilitats Socials és l’empatia,
sobretot en la vessant en la qual ens trobem, ja que el
comportament anti-social serà més o menys realitzable en la
mesura en que ens posem en el lloc de l’altre.
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EL PROJECTE
RESUM I FINALITAT DE LA NOVA K-FETA
La Nova K-feta és una espai de trobada on els nois que han complert o
estan complint penes privatives de llibertat, o que estan complint mesures de
substitució d’aquestes, participen activament en el contingut d’unes activitats
prèviament estructurades. Però, a més de la participació, hi ha un objectiu subjacent
que és la intervenció sobre les habilitats, ja que els comportaments antisocials que
els han dut a presó, són deguts a una manca d’habilitats socials, que s’han de
canviar per comportaments prosocials i evitar, així, la reincidència.

La finalitat de La Nova K-Feta és fomentar les Habilitats
Socials necessàries per a que, les persones que particpem,
no ens sentim exclosos de la Comunitat.
. Per a tal, hem de desenvolupar-nos dins les normes socialment acceptades de
manera assertiva, pel que es requereix, a més, una bona dosis d’empatia. La base,
però, per començar a entrenar aquestes competències és l’autoestima.

BENEFICIARIS
Poden accedir totes aquelles persones penades judicialment, que sol·liciten i es
comprometen a participar en la Nova K-Feta, amb disponibilitat per a tal, i majors de
18 anys.
Després d’1 any de funcionament amb la nova
metodologia, podem diferenciar 3 perfils en els participants
de La Nova K-Feta:
1) Persones amb causes pendents i/o que es
substitueix la pena privativa de llibertat per
Treballs en Benefici de la Comunitat.
2) Persones que estan complint una pena
privativa de llibertat
3) Persones que acaben de liquidar la condemna
a la presó.
La manera de treballar amb cada grup variarà, ja
que en els dos primers estem condicionats per uns temps i
unes maneres d’actuar, en els quals nosaltres tenim poc marge de maniobra:
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TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
Moltes de les persones que estan fent Treballs en Benefici de la Comunitat en La
Nova K-Feta porten un procés anterior en la nostra entitat o en la Fundació Privada
de l’Obra Mercedària, amb el que parteix de nosaltres l’oferir aquesta activitat, que
forma part de la xarxa de Mesures Penals Alternatives. En aquest cas el nostre
objectiu continua essent l’adquisició i/o aprenentatge d’habilitats socials i laborals.
En el cas de persones que ens ofereixen des de Mesures Penals
Alternatives, no hi ha un itinerari marcat amb ells sòcio-educatiu, tot i que, arran de
la nostra vocació reinseridora, si detectem mancances,
podem valorar amb el Tècnic referent elaborar itineraris
Penats
Causa
10%
d’inserció. En tot cas, el procés s’iniciaria quan ho indiqués
pendent
el Tècnic i finalitzaria un cop complertes les jornades
11%
sentenciades pel Jutjat i es farien sobretot a l’Hort de
dilluns a divendres, excepte dimarts, de 9 a 13 hores.
També ens trobem amb un petit percentatge de
persones que arriben a la Coordinadora Contra la
Marginació amb causes pendents. En aquests casos, els
animem a participar a les activitats de La Nova K-Feta, no
només per assolir l’objectiu esmentat, sinó també,
juntament amb el Servei Jurídic de l’entitat, poder presentar

TBC's
33%

davant el Jutjat un itinerari favorable, si s’escau, que
Percentatge de persones participants 1
l’entrada a presó interrompria.

PENATS
La demanda de participació a La Nova K-Feta pot ser que la fem nosaltres per a
aquelles persones que la Coordinadora Contra la Marginació ha anat fent un
seguiment durant el compliment de la pena privativa de llibertat, i amb les que es
mantenen vis a vis mensuals. O pot ser que la faci Serveis Socials Penitenciaris.
Durant els primers permisos es demana que la persona vingui a la
Coordinadora Contra la Marginació per fer un seguiment dels mateixos, veure cóm es
desenvolupa en un entorn molt diferent al de un Centre Penitenciari i per recavar
tota aquella informació que ens permeti fer un diagnòstic i un pronòstic de la
situació.
Al 3r permís s’envia el calendari d’activitats a la Treballadora Social del
Centre Penitenciari per poder quadrar la participació a les activitats de La Nova KFeta en permisos posteriors. A mesura que la seva evolució es valora positivament,
es proposa al Centre Penitenciari una progressió de grau per incrementar la
participació en totes les activitats.

9

Llibertat
46%

LLIBERTATS
Gairebé totes les persones que es troben en aquesta situació venen derivats de la
Fundació Privada de l’Obra Mercedària, els quals són els referents dels casos i qui
coordinen les intervencions, marcant els temps d’estada al recurs. Aquest es preveu
de llarga estada, si l’evolució de la persona és valorada positivament per totes les
parts.
L’estada a La Nova K-Feta serà de 6 mesos: en els 3 primers mesos
s’incideix sobretot en l’explicació i adquisició d’habilitats socials i de la formació
tecnològica necessària per passar a la segona fase. Les activitats de Dinàmiques de
Grup i Informàtica són tancades; és a dir, tenen un temari concret i no pot entrar un
participant nou un cop encetades aquestes activitats. A més d’aquestes dues
activitats es fa Teatre, Hort, Assemblea, Club de Lectura i Sortida Trimestral. En
aquesta fase també es fa un diagnòstic laboral mitjançant tutories individualitzades.
La segona fase, de 3 mesos de durada, és la de la recerca laboral,
substituint les Dinàmiques de Grup i la Informàtica pel Club de Feina, que, com
aquestes, també és una activitat tancada. Es continuen amb la resta d’activitats.

DESCRIPCIÓ: OBJECTIUS I ACTIVITATS
Es considera que unes Habilitats Socials acceptables és, de manera assertiva:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Iniciar conversacions
Mantenir conversacions
Fer elogis
Rebre elogis
Expressar opinions personals
Expressar sentiments d’afecte i de grat
Fer peticions
Refusar peticions
Resoldre conflictes
Defensar els drets propis
Expressar enuig o desgrat justificats
Demanar canvis de conducta
Respondre a les crítiques
Respondre a comportaments irracionals
Afrontar els propis enuigs
Demanar disculpes
Treballar en augmentar el propi
satisfactòriament.

cercle

social

Totes aquestes vessants es treballen amb les activitats de
La Nova K-Feta, que, a més, disposen dels seus propis objectius,
que van més enllà de les Habilitats Socials:
1. Club de Lectura: la Biblioteca de Sant Ildefons, de la nostra
ciutat, ens va proposar fer una activitat conjunta, que,
després de debatre-ho, vàrem pensar que podria ser
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aquesta; la lectura mensual d’un llibre conjuntament, que es debatrà en
grup un cop finalitzada. Amb aquesta activitat es pretén:
Fomentar la lectura com a eina de creixement personal.
Assolir una manera de llegir crítica i constructiva.
Confrontar idees de manera assertiva
54% d’assistència
2. Assemblea: un cop al mes tots els participants de La Nova K-Feta ens
reunim per parlar sobre el procés en el que ens trobem, cóm hem
arribat i què volem canviar o no. És una eina de participació que
permetrà la configuració de les activitats. Així volem:
Que tots els participants de La Nova K-Feta participin en la
configuració del contingut de les activitats.
Avaluar tots els aspectes de La Nova K-Feta.

63% d’assistència
3. Sortida Trimestral: durant el trimestre fem una sortida a aquell indret
que s’ha acordat a l’Assemblea. Aquestes sortides tenen com a
objectiu:
Contacte amb la natura
Coneixement d’entorns nous
Col·laboració del grup
Promoure la iniciativa dels participants

60% d’assistència
4. Teatre: aquesta activitat es va proposar a partir de l’oportunitat que
tenim de poder gaudir dels coneixements d’un dels integrants de
l’Equip, amb formació específica en aquesta vessant. Gràcies a
aquesta experiència l’eix de l’activitat és el treball específic en els
objectius que s’esmenten posteriorment:
Treballar la desinhibició controlada.
Treballar la comunicació verbal i la no verbal.
Reconèixer les pròpies respostes davant situacions conflictives.
35% d’assistència
5. Informàtica: actualment l’eina de recerca laboral per excel·lència és
la informàtica, però no només en aquest sector aquesta eina és
important. Però tot i això, detectem que hi ha un sector dels nostres
beneficiaris que no disposen del mínim coneixement per utilitzar-la,
amb el que oferim:
Formació instrumental
Adequació a les noves tecnologies.
46% d’assistència
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6. Dinàmiques de Grup: aquesta és l’activitat que treballa de manera
incisiva, mitjançant l’entrenament, el raonament, la confrontació, la
recerca de diferents solucions,... les Habilitats Socials, amb el que
l’objectiu és:
Entrenar de manera explícita les competències socials.
66% d’assistència
7. Horts: aquesta és l’activitat estrella, la que ocupa més temps i amb la que
vàrem començar. I això ha estat gràcies a que persones del nostre entorn
ens estan facilitant l’accés a recursos agrícoles i a terres que ens permeten
dur a terme aquesta activitat. Aquesta també pretenem que sigui la base
per desenvolupar posteriorment una nova branca dins l’Empresa d’Inserció:
l’agricultura ecològica de proximitat. Actualment disposem de 2 horts petits;
un cedit per un particular i un altre per l’Ajuntament de Cornellà. En el
primer desenvolupem l’activitat com a eina
terapèutica en situacions estancades o de
resolució a molt llarg termini. En el de
l’Ajuntament, experimentem en tècniques i
espècies agrícoles diferents. Per últim, un
altre particular ens ha cedit un terreny de
gairebé 1 hectàrea, on ja desenvolupem les
tasques de cara a una futura producció. El
que volem és que:
Aprenguin a respectar els processos naturals.
A treballar en equip.
Potenciar la responsabilitat i el compromís.
Introduir en l’Ecologia.
48% d’assistència
8. Ball: aquesta activitat també sorgeix de l’oportunitat que ens ofereix el
nostre entorn, ja que la monitora és companya de feina de la Fundació
Privada de l’Obra Mercedària.
Els objectius d’aquesta són:
Desentumir la musculatura
Conèixer el nostre cos i les seves potencialitats i limitacions físiques
Control de l’espai.
22% d’assistència
9. Club de Feina: hem explica que La Nova K-Feta és l’etapa intermèdia entre
la presó (o la situació judicialment sentenciada) i la nostra Empresa
d’Inserció o la inserció laboral, per tant, el treballar de manera incisiva
aquest aspecte és fonamental. Amb el Club de Feina s’educa per a:
Adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per a la recerca de
feina.
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Donar a conèixer i entrenar les habilitats necessàries per a la recerca de
treball.
33% d’assistència

RECURSOS
Un dels principis de la nostra entitat és el reaprofitament dels recursos i el treball en
xarxa i, aquesta mateixa filosofia, també és l’eix central de La Nova K-Feta. Moltes de
les activitats que duem a terme són gràcies a l’oportunitat que ens ofereix el nostre
entorn, adaptant-nos a aquest.

RECURSOS PERSONALS
La Nova K-Feta és un projecte conjunt de la Coordinadora Contra la Marginació i
l’Empresa d’Inserció Recibaix, i cada una d’aquestes entitats aporta els seus
professionals: la primera la Treballadora Social, l’Administrativa i un Monitor per
l’Hort; la segona l’Educadora Social i el Monitor del Teatre i el Club de Lectura. Cada
un d’ells va adaptant les seves tasques a les disponibilitats que té, però de manera
que La Nova K-Feta no quedi descoberta ni com a activitat secundària per a aquests.
Per l’acompanyament diari i la disponibilitat total (a raó de 22 hores setmanals)
comptem amb un Integrador Social, que s’encarrega, sobretot, de l’activitat de l’Hort,
que és la que més hores acapara i d’una Treballadora Social 18 hores a la setmana.
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RECURSOS MATERIALS
La Nova K-Feta és una espai del que disposem a la seu de la Coordinadora Contra la
Marginació, en uns locals cedits per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Aquesta
sala s’ha muntat amb els participants de La Nova K-Feta, amb la intenció que es
sentin a gust i còmodes. Compta amb uns 50 m 2 i disposa de 5 ordinadors amb
connexió a Internet, una pantalla enrotllable per visionats amb el Projector, una
Biblioteca, un microones, 3 sofàs amb 6 places en total i suros i pissarres per
publicitar informació d’interès. En aquesta sala fem les activitats de Teatre,
Dinàmiques de Grup, Informàtica, Ball i les Assemblees .
Per la resta d’activitats, aprofitem els recursos de la població que posen al nostre
abast. Així, el Club de Lectura es realitza a la Biblioteca de Sant Ildefons, inaugurada
l’any 2013. A més, l’Empresa d’Inserció Recibaix, forma part d’INCORPORA, amb el
que també podem accedir a aquesta bossa de treball.
Disposem de 4 Horts, tots en règim de cessió. El primer que ens varen proporcionar
va ser un particular al barri d’Almeda de Cornellà. És un solar d’uns 400m 2 en el que
portem treballant 3 anys. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat també ens ha cedit
un Hort Urbà de 120m2. Al Ministeri de Foment li vàrem demanar un terreny de
4.300 m2, el qual el tenim en règim de cessió a precari. Per últim, aquest any, un
altre particular ens ha cedit un terreny, a la mateixa població, de 7.500m2, el qual
estem acondicionant en aquests moments. Els Horts petits tenen una funció més
terapèutica, de cara a ocupar el temps de lleure en persones que tenen cronificada
la seva situació. En canvi, els terrenys més grans, ens serveixen de preparació de
cara a una futura producció agrícola.

RECURSOS ECONÒMICS
DESPESES
Personal

Activitats

Directora
Treballadora Social
Diplomada en Educació Social
Diplomada en Treball Social
Integrador Social
Administrativa
Hort
Assemblees
Sortides
Dinàmiques de Grup

Imprevistos
TOTAL
INGRESSOS
Ajuntament de Cornellà de Llobregat – Subvenció
Extraordinària
Diputació de Barcelona – Àrea de Benestar Social
Càritas Diocesana de Barcelona
Ministeri de Sanitat i Política Social – IRPF
Finançament propi
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2.131,91
3.814,28
0
7.553,25
11.692,55
3.212,21
2.059,20
36,33
7,48
60,68
164,80
30.732,69
12.000,00
1.117,05
6.000,00
9.824,00
1.791,64

SISTEMES D’AVALUACIÓ

La valoració del projecte és qualitativa i quantitativa. Per a aquesta última

es

disposa d’una base de dades. A cada beneficiari se li ha obert una història social
amb les seves dades per identificar el perfil, el tipus d’acords que es treballen per
quantificar les problemàtiques en les que s’intervenen, les respostes que es donen i
la metodologia que s’empra.
La valoració qualitativa s’extreu de les observacions directes, el registre de les
entrevistes que es van mantenint amb el beneficiari, les valoracions que fan les
parts implicades de l’evolució d’aquest, les valoracions que agents externs a les
dues entitats implicades fan del projecte i dels beneficiaris del mateix, estant atents
als feed-backs, i la valoració que fan els beneficiaris del projecte, emplenant un
qüestionari amb preguntes tancades i obertes.

VALORACIÓ QUANTITATIVA DE LA PARTICIPACIÓ
HÀBITS LABORALS
8

Ítems que es puntuen:

7












Puntualitat
Acceptació d’ordres
Cura de les instal·lacions
Higiene personal
Seguretat en el treball
Grau de coneixement i
desenvolupament de les tasques
Dificultat en les tasques realitzades
Capacitat d’adquirir nous
coneixements
Utilització d’eines
Qualitat/rendiment del treball

6
5
4
3
2
1
0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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1er Tr.
2on Tr
3r Tr

ACTITUD PERSONAL







6
5
4
3
2
1
0

Iniciativa
Autonomia
Gestió de conflictes en positiu
Motivació
Satisfacció en el lloc de treball
Lideratge

7
6
5
4
3

1r Tr

2

2n Tr

1

3r Tr

0

RESPECTE EL GRUP





Col·laboració/Treball en equip
Grau d’integració en l’equip
Relació positiva amb els companys
Relació positiva amb els tècnics

8
6
4
2
0
Treball en Integració Relació Relació
equip
amb els amb els
companys tècnics

10
8
6
1r Tr

4

2on Tr

2

3r Tr

0
Treball en Integració
equip
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Relació
amb els
companys

Relació
amb els
tècnics

Mitja

Mitja
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ACTIVITATS
CALENDARI

Ball

Assemblea PAPP
Tutories

Informàtica

Hort

Club de Feina

Dinàmiques de Grup

Assemblea
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Teatre

Club de Lectura

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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ACTIVITATS
ASSEMBLEES
L’Assemblea és l’eina bàsica de participació de La Nova K-Feta;
mitjançant aquesta fem una avaluació de cóm estan anant les
activitats i es fan noves propostes: com canviar horaris de les
activitats, preparar les sortides trimestrals, proposar sortides a
Museus els primers diumenges de mes (que l’entrada és gratuïta).
També és on fem les avaluacions, mitjançant qüestionari, de La
Nova K-Feta, on avaluem trimestralment el resultat de les
activitats i on preparem el trimestre següent.
Durant el primer trimestre vàrem convocar una Reunió
Extraordinària, degut a la manca d’assistència dels participants.
Cal dir que, en aquesta reunió, només van assistir 2 d’aquests,
però que, a partir d’aquesta, l’assistència ha millorat com es pot
veure en la gràfica presentada anteriorment.
En aquesta reunió es van establir les següents bases:
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Intentar no fer coincidir activitats matí i tarda, ja que hi ha persones que
viuen a Badalona i els hi suposa moltes hores de transport.
A les persones que fan Treballs en Benefici de la Comunitat se’ls hi
demanarà el justificant quan hi hagi una falta d’assistència. A la tercera
seguida i a la cinquena intermitent, s’informarà al Delegat Judicial. També
es queda que han de signar les hores que veritablement fan.
Quedem que els dies que l’Hort està mullat, i no es pot fer l’activitat, es
buscarà una activitat alternativa.
Els primers que hem de complir les normes som els professionals i
monitors.
S’ha d’omplir el llistat d’assistències i informar periòdicament, per tal de
justificar el compromís dels participants i respondre amb conseqüències.
Partim que La Nova K-Feta és assembleària, però els participants no ho
perceben de la mateixa manera, amb el que hem de treballar, des de
l’obligatorietat, la motivació com a eina de participació.
També hem de saber balancejar la normativa aplicable a tots, amb
l’adaptació individualitzada de la intervenció.

BALL
Aquesta activitat va ser donada gràcies a l’oportunitat de tenir una voluntària que la
podia donar, però, al no ser consensuada amb els participants, va anar descendint
la seva assistència, fins que es va haver de cancel·lar a principis del segon
trimestre.
Es va intentar de fer una coreografia i presentar-la a l’Assemblea General, com una
forma de motivar l’assistència, però el sentit del ridícul que deien que tenien, ho va
fer inviable.

HORT
GENER
Després de mesos de feina comencem a treure
producte fresc de l’hort; els calçots tenen una bona
mida, de fet ja en recollim alguns i fem les primeres
‘calçotades’ a casa per tastar-los. El apis, els raves i
les bledes ja es poden recollir i les pesoleres i les
faveres estan plenes de beines, però encara no han
granat.
Encara ens ocupa gran part de la jornada l’extracció
de la mala herba, netegem els cavallons en els quals
volem plantar i no podem allargar aquesta feina mes
d’una setmana ja que tornem a estar amb herba d’un
pam. Estem a l’espera d’una desbrossadora que ens
facilitaria aquesta tasca i podríem aprofitar aquest
temps en altres feines, que l’hort n’està ple.
Hem tornat a plantar enciams per anar tenint sempre enciam a punt.
Les faveres tardanes comencen a sortir; anem tractant-les amb Neem, per controlar
el pugó.
Comença la floració del bròquil i de la col .
Durant tot el mes anem llaurant a mà i aixada el terreny en el qual posarem les
patates; em comprat Kennebec per recomanació dels pagesos del voltant, ara a
esperar que grillen.
A finals de mes plantem ceba, la varietat ‘babosa’.
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FEBRER
Són moments de calçotada, així que, no donem abast per collir calçots. Al principi
ens costa treure cada manat però anem agafant traça; a l’estar la terra tant seca
sembla que piquem pedra.
Les faveres comencen a donar les primeres faves; estan totes elles en flor, però
potser s’han fet massa altes i patim que caiguin, ja sigui per uns dies de vent o per
alguna gelada, així que decidim reforçar-les delimitant els cavallons amb canyes que
no deixaran que les faveres caiguin a terra. Hem detectat les primeres zones de
l’atac d’un fong. Hem actuat amb una dilució de llet, que sembla que hagi funcionat.
Anem aprenent remeis tradicionals y ecològics amb els quals anem experimentant.
Seguim la nostra guerra particular amb les males herbes a l’espera de la
desbrossadora.
Després de uns quants intents plantant julivert a partir de llavor fem cas a un pagès
i les fiquem en aigua 24h abans de plantar, sembla ser que facilita la germinació.
El mes anterior vam plantar ceba (unes 400) de la varietat ‘babosa’ i ara hem
comprat 400 més de la varietat ‘figueres’. Hem netejat dos cavallons per tal de
plantar-les totes juntes; en breu començarem a fer associacions de cultiu que ens
faran veure la importància que té l’entorn en el desenvolupament de la planta, tant
pot afavorir-lo com inhibir-lo.
Dels primers enciams que vam plantar i que van
quedar a l’hort, ja que de cop van espigar i aleshores
ja no tenen bon gust , vam decidir utilitzar-los per que
fessin llavor, per tal que en aquest sentit fóssim
d’alguna manera autosuficients; tenir un petit banc de
llavors i anar fent nosaltres mateixos el planter,
activitat complementaria a l’hort i molt interessant de
treballar amb els nois.
Plantem la meitat de les patates en lluna vella, les que
estan més grillades, les altres les deixarem per plantar
en Sant Josep.
Amb una Cooperativa intercanviem recursos: ells
s’enduen productes que necessiten per vendre a la
seva tenda i que la seva terra encara no ha produït, a
canvi de fer-nos treballs a l’Hort que necessiten de
certa mecanització i de donar-nos fems.

MARÇ
Comencen a quedar pocs calçots dels 10000, aproximadament, que van sortir.
Decidim entre tots quer també deixarem alguns calçots a la terra per tal que facin
flor i llavor; estaria força bé tenir nosaltres mateixos la ceba blanca de Lleida per
plantar a finals d’agost.
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El pèsol i la fava estan en el seu punt, ja hem tret gaire bé
50 quilos de faves. El problema és que el fong s’ha estès i
ja no té solució; hauríem de tractar amb productes que no
s’adeqüen a la normativa ecològica, així que tindrem faves
fins que aguantin. Les pesoleres, com que en van sortir
poques (unes 20), no han donat massa producte.
Les faveres tardanes ja estan totes en flor. Aquestes les
vam plantar amb un marc de plantació diferent, deixant
més espai entre plantes, per tal que no ens passi com en
les altres faves; ara mateix passar per entre les faveres és
entrar a una espessa selva.
Per Sant Josep acabem de plantar les patates que ens
quedaven, aquestes sí, ben grillades, així que no trigaran
massa a treure el cap. La terra de les patates l’hem abonat amb fem madurs de
vaca.
A la meitat del més comencem a fer planter per la plantació de primavera;
tomàquet, pebrot, albergínia, carbassó, carbassa
Tornem a plantar raves, ja que els darrers ja comencen a espigar, així que farem el
mateix que amb el calçot i l’enciam: produirem llavors.
Les cols i els bròquils han engreixat i ja els podem collir; s’han notat les ultimes
pluges en els productes de l’hort, encara que també ho notem amb la quantitat de
mala herba que produeix aquesta terra.
A partir de mitjans de març s’incorpora una voluntària per fidelitzar un grup de
comerciants que ens compren productes de l’hort.

ABRIL
Tant les primeres patates com les ultimes que vam plantar el
mes passat han sortit, però amb prou feines les veiem entre tanta
mala herba, així que ens posem a treure-la; és important mantenir
el terra net al costat de la planta ja que això pot ser un vector de
malalties i plagues.
La zona dels calçots comencem a llaurar-la amb l’ajuda d’un petit
multicultor, eina bàsica en un hort d’aquestes característiques, ja
que a mà ens hi podem passar tota la setmana.
Els alls tendres que vam plantar estan enormes; ja fa mesos que
anem traient-ne però és ara quan tenen més bon gust.
Tornem a plantar enciams, ‘meravella’ i d’una altra varietat.
També plantem una varietat arrissada.
Les maduixeres tornen a sortir amb força, ja es nota la
primavera, així que aprofitem per treure-li les males herbes i fer un
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‘mulching’ per tal d’intentar controlar les males herbes i conservar la humitat en
aquest cultiu.
Després de un més i mig esperant comencen ja tenim plantons de julivert que
deuen fer 5 cm, per fi hem tingut èxit.
Tenim preparat tot el planter de primavera per tal que quan acabem de llaurar la
terra plantem.
També hem plantat medicinal en un racó en el que ens dedicarem a cultivar aquest
tipus de plantes: hem començat amb Sàlvia, menta, espígol, romaní, timó i
marialluïsa.

MAIG
Plantem tot el planter que vàrem començar el mes passat; tant les tomaqueres
d’una varietat que ens va portar un voluntari (tomàquets de quasi un kilo!) com les
carbasses , carbassons, i pebrots de vàries classes. També fem planter de blat de
moro i girasol.
Els alls tendres ja no ho són tant; comencem a veure que fan allets, també molt
apreciats, però que hauríem de manipular massa per vendre’ls.
Les faveres comencen a assecar-se i la fava ja no es pot menjar, l’haurem de deixar
per fer llavor per l’any que ve; també deixarem que la planta s’assequi a terra, ja que
l’aprofitarem per fresar-lo a l’agost, quan passi el tractor, i
que aporti així tot el nitrogen que ha captat durant el
creixement….dels millors adobs!
A l’hora d’esmorzar ja tenim unes maduixetes per fer
boca, un bon premi després de passar bona part de la
jornada traient males herbes de les patates.
Els enciams que vam plantar creixen poc a poc; haurem
d’idear algun mètode per tal de poder regar gota a gota ja
que d’altra manera és molt difícil que en aquest cultius hi
hagi sempre humitat.
Una setmana després de plantar les tomaqueres veiem
que han arrelat bé, amb lo qual comencem a posar les
canyes que ens aguantaran el pes dels tomàquets.
Veiem que les patates no acaben de créixer amb força i ens adonem que pateixen
una invasió de l’escarabat de la patata; intentem controlar-la amb Bacillus
Thurigensis però es difícil, està molt estesa.
Per últim, hem tractat amb coure i sofre les patateres, prevenint així vàries classes
de fongs.
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JUNY
Durant les primeres setmanes ens ha plogut i ens ha
espatllat les tomaqueres, problema que han tingut les
parcel·les dels voltants; ens han explicat que li diuen pluja
de vidre i malmet molt les plantes. Haurem de comprar
planter de tomàquets….amb lo que ens havia costat fer el
primer…quanta dedicació perduda.
Les carbasses comencen a créixer; en tenim de vàries
classes. També els carbassons comencen a donar fruit, però
hem d’anar en compte amb els fongs, ja que les hem
plantat en una zona potser massa humida i amb un tipus de
mala herba molt fina i abundant que deixa les plantes sense
sol directe…..dedicarem estones per tal de controlar-les.
Un dels voluntaris ha portat llavor de una espècie de cogombre: alficoz o melón
serpiente, així que provem. També farem planter de cogombre normal, potser una
mica tard, però creix ràpid.
Plantem el blat de moro i el girasol; uns 20 del primer i uns 70 del segon.
A finals de mes provem amb les pastanagues; tenim els nostres temors que es
facin bé en aquesta terra. Tot i així, ho intentem…mai es sap!
Recollim les faves que queden pel camp, ja seques, i les guardem pel mes de
setembre, que començarem a plantar.
Comencem a treure patates….és una feinada fer-ho a mà, però és una bona
manera de valorar el treball que porta que ens puguem fer un plat de patates
fregides a casa. No en surten masses i ho atribuïm tant a la plaga d’escarabat com a
la mala herba amb la que competeix.

JULIOL
Acabem de treure totes les patates, de fet les que vam plantar últimes, que han
estat menys productives que les altres.
Tornem a plantar tomaqueres la primera setmana…és tard però tindrem tomàquets
fins l’octubre!
Plantem un tipus de mongeta molt apreciada i preparem una xarxa per que pugui
enfilar-se; en posem unes 50.
Tenim un munt de pebrot verd i comencem a esmorzar ben sà; un cogombre amb sal
i oli, unes maduixes, comencem a agafar alguna figa primerenca.
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Abans que el tractor ens deixi l’hort ben maco hem de treure canyes, fustes i
d’altres invents que tenim escampats per facilitar-li la vida al tractorista.
El blat de moro i el girasol tiren amb molta força; a
finals de més comencen a preguntar d’on hem tret la
llavor d’aquests girasols gegants i les cotorres
comencen a rondar les flors plenes de pipes. Prevenintnos d’aquestes comencem a envoltar les flors amb una
xarxa.
També comencem a recollir pebrotets picants
(guindilla)…entre el calor i el tast d’un d’ells comencem
a veure la sèquia amb bons ulls per fer una remullada.
A finals de més veiem les tomaqueres ben grans i
creixent amb força.
Totes les carbasses que van sortint ens les van robant, tota una frustració anar a
buscar la que saps que està per collir i no trobar-la.

AGOST
Durant aquest mes hem procurat deixar el
camp lliure per tal que el tractor no hagi de
fer cabrioles; nomes hem deixat un racó on
tenim les tomaqueres, pebrots, la mongeta,
que ja la tenim florint, i una part on hem
deixat les bledes, el julivert, les maduixes,
les pastanagues i els cogombre. En aquesta
part havíem deixat una part salvatge (feia
uns mesos que no la treballàvem) en la qual
havia florit un cultiu de raves. Ara estava tot sec i amb un munt de llavor per recollir.
Als voltants d’aquest zona veiem que tenim raves ja per recollir…la natura fa sense
que nosaltres treballem (un avís a tirar cap a la permacultura com a sistema).
Hem collit també el blat de moro per consumir tendre i amb els girasols hem fet
vàries coses: menjar pipes, preparar-ne de salades i deixar llavor pel proper any.

SETEMBRE
Durant el mes de setembre hem fet feines molt variades; a banda de recollir un munt
de tomàquets, pebrots, mongeta, guindilla i blat de moro, hem hagut de recollir totes
les canyes que teníem dispersades pel camp i la zona on hi teníem els cogombres i
l’alficoç. Això últim, ho vàrem fer la primera setmana degut a què ens venia el
tractorista ha deixar-nos preparat l’hort per la nova temporada; mig camp per calçot i
l’altre mig per plantar verdura d’hivern.
El calçot l’hem anat plantant, però aquest any ho hem fet de manera esglaonada
per tal de planificar la sortida del producte del camp; així tindrem calçots des de
gairebé finals d’any fins a mitjans de març. I sabent que el calçot té sortida aquest
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any en plantarem gairebé quatre vegades el que vam
plantar en el 2013. La propera Calçotada Popular estarem
preparats per que ens conegui molta més gent.
Durant aquest mes també hem plantat les primeres faves
(morades), canviant el marc de plantació per tal que la
sembra sigui més productiva. També hem punxat porros i
alls, en lluna minvant; en tenim unes quantes fileres.

OCTUBRE
Al cap de tres setmanes d’haver passat el tractor ja
comencem a veure el camp ben verd; ja hi tornem a ser amb la mala herba!
Aquest mes ens hem plantejat anar plantant calçots , cada setmana uns 75 quilos.
Anem fent brigades per tal de començar a controlar tota la mala herba que ja ha
brotat.
Les tomaqueres, pebroteres comencen a tenir problemes per madurar encara que
està fent massa bon temps per les dates que són. Així que a final de mes recollim el
que queda i netegem la zona. Les mongeteres encara les deixem una setmana més.
Han començat o rebrotar les bledes i a germinar la llavor de les que han estat en flor;
n’hi ha per tot els camp. També, com en el cas dels raves, han sortit per tot arreu
escaroles, resultat de dues d’elles que no vam recollir i que van florir; és un bon
aprenentatge veure com
la natura es fa el seu lloc
sense
la
nostra
col·laboració.
Els calçots que estan
ben grillats (després
d’una
setmana
de
pluges que ha parat la
dinàmica que portàvem)
els comencem a calçar;
aquest any ens hem de
planificar bé aquesta
última feina, ja que quan
venen pluges hem de
parar aquesta activitat.
També hem plantat
dues fileres de coliflors
(unes 120); les tractarem de seguida, de la mateixa manera que les faveres, amb
productes ecològics, tant pel fong com per l’oruga; veiem que el camp està ple de
papallones i comencem a veure en les fulles les típiques portes d’ous , és l’hora del
Bacillus.
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Una part de les faveres plantades ja gairebé no es veuen amb tanta mala herba
com ha sortit, sembla ser que aquest ha sortit amb molta força. Així doncs, ens
posem tots els dies una estona a netejar.
A finals de més ja tenim tots els calçots plantats però ara hem de córrer a acabar la
primera calçada.

NOVEMBRE
Entre l’última setmana d’octubre i la primera de novembre comencem a plantar
pèsols; ho farem a la zona on estaven les tomaqueres aprofitant que ja teniem totes
les canyes al seu lloc. Per tal que les pesoleres puguin anar pujant hi instal·lem una
xarxa per tot el canyissar.
Les bledes que van sortint de forma salvatge les anem transplantant a una zona
prèviament netejada i remoguda amb el multicultor.
Aquest mes ha plogut força i ha fet vent amb lo qual moltes de les faveres estan a
terra; veiem que tornen a rebrotar però intentem endreçar les que han caigut amb
tutors.
Aquesta aigua, que ha vingut força bé, ha fet que l’activitat de netejar i calçar els
calçots sigui més ferragosa; la terra humida dificulta la feina amb l’aixada i es fan
terrossos amb els quals no calcem bé.
Mentre, anem plantant bròquil (uns 120) i arreglant una de les casetes que tenim;
el temps passa factura a una construcció tant débil, així que la reforcem.
A finals de mes ens queden tres fileres per acabar la primera calçada, ara fa goig la
zona dels calçots. Aquesta primera calçada l’hem allargat en el temps per la humitat
que encara hi havia en la terra, hi havia dies que era un fangar impracticable.
També hem acabat de plantar una safata de cebes. En pensem plantar unes
quantes més, un hort sense cebes no es un hort!

CLUB DE LECTURA
Durant el primer es realitza l’activitat llegint
conjuntament tots el mateix llibre durant un mes i
comentant-lo durant la sessió. Aquests varen ser:




Robinson Crusoe de Daniel Dafoe
El vigilant en el camp de sègol de J. D.
Salinger
El gos dels Baskerville d’Arthur Conan
Doyle

Amb cada lectura es facilitava una guia en el que
s’explicava l’autor, la trama, els personatges i
unes preguntes.
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En el segon trimestre llegim l’Illa del Tresor, de Robert Louis Stevenson, però ens
trobem que els participants que se’l llegeixen són molt pocs, amb el que canviem la
dinàmica de les sessions i acordem que cada un es llegirà el llibre que vulgui i que
l’explicarà durant les sessions mensuals. Els llibres són molt variats:
-

Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez
La Mujer rota de Simone de Beauvoir
Un llibre de terror
Un altre de la saga Millenium, de l’Stieg Larsson

Resumint: El club de lectura és una activitat on els objectius marcats a principi de
curs no s'arriben a assolir. Principalment perquè el mètode de treball i la periodicitat
(un cop al mes) no permet el seguiment de la participació dels usuaris a l'activitat.
Tot i que l'assistència al club és molt alta, no podem desenvolupar l'activitat com ens
agradaria ja que la motivació per la lectura del grup és molt baixa.
Per això ens plantegem canvis en l'activitat. De moment hem pogut comprovar en
una de les sessions en la que vam fer un cineclub amb una pel·lícula amb guió i
direcció d'un autor que vam llegir el curs anterior que el cinema té més interés que la
lectura.
Pel següent trimestre intentarem mantenir el vincle amb el cinema i el teatre per
donar-li un altre caire al club de lectura i motivar la participació i el gust per la lectura
dels usuaris.

DINÀMIQUES DE GRUP – HABILITATS SOCIALS
El primer i segon trimestre es desenvolupen les habilitats socials que van sorgint
entre els participants, explicant el tema i desenvolupant una dinàmica. El tercer
trimestre es calendaritzen les habilitats socials que es volen treballar i les sessions
es centren en l’explicació i el debat sobre el que estem treballant, introduint algunes
dinàmiques. Les sessions va passar d’una freqüència mensual a setmanal. Una de
les sessions la van preparar i executar unes alumnes d’Integració Social, la
d’autoconeixement. Una altra de les sessions la va planificar, elaborar i presentar un
dels participants de La Nova K-Feta, ja que va expressar la seva dificultar per
organitzar-se el temps. Va parlar sobre la planificació. Per finalitzar, se’ls hi facilita un
resum de totes les dinàmiques treballades durant el primer i segon trimestre.
El que s’ha treballat durant aquest any ha estat:
1. Prejudicis i discriminació
a. Estereotips
b. Prejudicis
c. Discriminació
2. Valors
a. Igualtat social
b. Llibertat
c. Solidaritat
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3.
4.
5.
6.
7.

d. Tolerància social
e. Pau
f. Amistat
g. Felicitat
h. Plaer
i. Tendresa
j. Creativitat
Negociació
Autoconeixement
Planificació
Gestió del temps
Introducció en les habilitats socials
a. Definició
b. Per a que serveixen
c. Què es necessita
d. Importància de les habilitats socials
e. Funcions
f. Cóm s’adquireixen
g. Entrenament
h. Tipus d’habilitats socials
i. Primeres habilitats socials
ii. Habilitats socials avançades
iii. Habilitats relacionades amb els sentiments
iv. Habilitats alternatives a l’agressió
v. Habilitats per fer front a l’estrés
i. Assertivitat i empatia
j. Qüestionari sobre habilitats socials i autoestima

Autoestima
30
25

AMV; 27
PLD; 26
MB; 25
BRS; 24

PROMIG; 24

MGN; 22
RII; 22
ARB; 21
JMAF; 21

20

SVC; 22

G; 21

PBF; 19

15
10
5
0
0
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8. Primeres habilitats socials
a. Actituds que afavoreixen la comunicació
b. Defectes que dificulten la comunicació
c. Iniciar una conversa
d. Mantenir/canviar una conversa
e. Finalitzar una conversa
9. Habilitats socials avançades
a. Demanar ajuda
b. Participar
c. Donar instruccions
d. Seguir instruccions
e. Disculpar-se
f. Convèncer als altres
10. Habilitats socials relacionades amb els sentiments
a. Intel·ligència emocional
b. Conèixer els propis sentiments
c. Expressar els sentiments
d. Comprendre els sentiments dels demès
e. Enfrontar-se a l’ennuig dels altres
f. Expressar afecte
g. Resoldre la por
h. Auto-recompensar-se
Finalitzem amb un qüestionari sobre les habilitats treballades aquest trimestre i es
tornen a fer els qüestionaris sobre habilitats socials i l’autoestima.
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PREGUNTA
Per a què serveixen les habilitats
socials?
Cóm s’adquireixen les habilitats
socials?
L’assertivitat i l’empatia són el
mateix?
Actituds que afavoreixen la
comunicació
Posa en ordre allò que hem de
fer per iniciar una conversa
Per acabar una conversa hem de
dir a l’altre que anem a tallar-la
El primer pas per demanar ajuda
és detectar qui ens pot ajudar
La participació és important per
a
Ordena correctament les passes
a seguir per donar instruccions
És important seguir instruccions
perquè
Sempre s’han de demanar
disculpes,
encara
que
desconeguem el per què s’han
de demanar
Algunes vegades, els intents per
demanar disculpes poden portar
a tornar a discutir pel mateix
argument que volíem arreglar
Per convèncer als demès
La intel·ligència emocional és
més
important
que
la
intel·ligència cognitiva, perquè
ens permet arribar a aconseguir
els nostres objectius pels nostres
coneixements
La competència social no
condiciona l’èxit professional de
les persones
La competència social ens
permet
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7
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PREGUNTA
No hi ha emocions negatives o
positives, sinó que l’important és
cóm les gestionem
Emoció derivada de l’amor
Ordena les passes a seguir per a
reconèixer els sentiments
Si reprimim les emocions ens
podem posar malalts, físicament
parlant
Els sentiments sempre s’han
d’expressar de manera verbal,
no s’han d’expressar mai de
manera física
Comprendre els sentiments dels
altres és important perquè
Per desenvolupar la capacitat de
comprendre els sentiments del
altres podem
Per què és important enfrontarnos a l’enuig de l’altre?
S’ha de parlar sobre el que ha
enfadat a l’altre en
Per expressar afecte a l’altre se li
ha de regalar tot allò que ens
demani
Quan sentim por hem d’intentar
calmar-nos per poder enfrontarlo
La auto-recompensa és

CORRECTES
Número
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TETRE
L'activitat de teatre durant el trimestre gener-febrer-març s'ha realitzat els dijous de
10h a 12h.
Els objectius proposats han sigut els següents:
- Preparació d'una obra de teatre per al dia de l'Assemblea General de la
Coordinadora contra la Marginació.
- El text com a eina de treball en el teatre
- Creació de personatges.
Per tal d'assolir aquests objectius hem dividit les sessions en tres parts:
1ª part: Lectura de textos teatrals i selecció d'escenes i personatges.
A partir d'una primera lectura -neutra- hem estat decidint quines eres les escenes
ideals per a representar el dia de l'assemblea i quins eres els participants de
l'activitat ideals per a representar-les.
2º part: Exercicis per a la memorització del text i per a trobar els sentit de les
paraules.
Exercicis individuals i en grup per a aprendre a memoritzar el text i d'altres per a
saber dir-lo d'una manera natural i espontània – orgànica, com es diu en l'argot
teatral-. També hem treballat el personatge i els motius que mouen al personatge a
fer les accions i a dir aquelles paraules concretes que l'autor ha posat al text.
3ª part: Exercicis d’improvisació.
Per tal de no perdre els coneixements i les dinàmiques assolides en el trimestre
anterior, i també com a eina d'integració dels nous participants, hem continuat
treballant amb la improvisació com a exercici d'entrenament actoral, desinhibició i
cohesió de grup.
Com sempre, després de cada exercici hem fet valoració col·lectiva i analitzat els
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punts forts i dèbils de cada participant, i del grup, per tal de millorar
la seva capacitat creativa i així tenir una mica de consciència del que
estem treballant. A més aquesta valoració ens permet plantejar la
següent sessió tenint en compte les inquietuds de tots els que
participem a l'activitat.
El tercer trimestre hem treballat, a més d'aspectes més tècnics i
específics del món del teatre, temes tractats a l'activitat de
dinàmiques.
Aquesta nova fòrmula ens ha portat a fer inevitablement una feina
molt semblant a la que es fa des del teatre social, incidint molt més
en la participació en el debat sobre els temes tractats als usuaris del
taller.
Aquesta activitat requereix de la participació de 6-8 persones per poder fer exercicis i
jocs teatrals, principalment improvisacions (eina fonamental a partir de la qual
treballem). Així els dies que hem sigut el número suficient de participants hem pogut
dur a terme el taller de manera dinàmica i motivadora i, sobretot, arribar a assolir els
objectius de l'activitat.
Al novembre vam tenir 2 dies que només van venir a l'activitat 2 o 3 persones, per
això vam fer una activitat més relacionada amb el debat de diferents temes
relacionats amb el teatre, l'actualitat o el projecte de la Nova K-feta.
Els dos principal objectius de l'activitat són la cohesió de grup i la participació activa
als exercicis propossats. Tots dos s'han assolit amb garanties, per això, un dels
hàndicaps de l'activitat que és l'arribada de nous usuaris i la seva adaptació al grup i
al teatre (una activitat que la majoria mai ha realitzat) no afecta gaire a la realització
del taller.

SORTIDES TRIMESTRALS
CAN RUTI
L’excursió la proposa i l’organitza un dels participants d’aquesta activitat.
La ruta que fem és la que es descriu a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona:
“L’itinerari s’inicia a la rotonda de Can Ruti, on conflueixen les parades d’inici –
final dels autobusos B-12, B-19, B-26, B-24, B-27 i BDO, que poden apropar els
visitants al punt de partida de l’itinerari
L’itinerari transcorre pel marge dret del torrent, des de l’inici fins a la font de
Amigó En aquesta zona es poden observar alzines i roures de bones dimensions,
així com espècies pròpies de torrents i rieres, com els oms, els pollancres i
alguns àlbers i freixes que han estat objecte d’algunes reforestacions
realitzades en aquesta zona.
En arribar a la font de l’Amigó continuarem vessant amunt, per un camí que
condueix a un mirador. El camí transcorre pel vessant de solana, gairebé a
mig camí entre la carena i el fons de la vall; però el punt que ofereix la millor
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panoràmica de tot el recorregut és el Turó, des d’on s’identifiquen
bona part dels cims que circumden la vall de Pomar, la zona de Can
Ruti i el Torrent de l’Amigó. Es poden reconèixer entre d’altres els
cims del Turó de l’Home (on hi ha el dipòsit), el cim i el coll de Fra
Rafel i la Coscollada.
El camí descendeix des del Turó d’en Seriol fins a coincidir, ja prop
de can Ruti, amb el GR-92, a l’alçada d’on hi ha la cadena de la font
del Goig (a tocar de les antigues escoles). Seguirem la pista ja
asfaltada fins a la rotonda de Can Ruti on hem iniciat l’itinerari (a
uns 75 metres escassos).”
Finalitzem l’excursió amb una Graellada al Berenador de Can Ruti,
amb calçots del nostre Hort i botifarres i cansalada.

ERMITA DE LA TRINITAT

23/05/2014

De Sitges (la Llevantina) fins a l'Ermita de la Trinitat a
peu seguint el GR-92
Petit tram del sender GR-92 amb bones vistes i força agraït de
fer.
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Distància i desnivell: 5 km i +265m (només anada 2,5 km i +155m).
Accés: el punt d'inici és el mirador de la urbanització de la Llevantina (Sitges). En
cotxe, accedim a la urbanització per la carretera de les costes girant a la dreta a la
segona rotonda que trobem. Un cop passada la barrera girem a la dreta a la primera
rotonda i seguim els carrers Sardana, Escala, Malvasia i Trinitat fins arribar al
mirador.
Descripció:
Sortim del mirador seguint les marques del
sender de gran recorregut GR-92 i ascendim per
un terreny una mica trencat fins a un dipòsit
d'aigua. El camí continua planejant més i puja i
baixa quan passa prop del turó de Sant Antoni,
però la vegetació força crescuda ens taparà força
l'orografia més propera. El camí torna a pujar
abans de desembocar a una pista forestal.

La pista en direcció a mar ens
porta

cap

a

l'ermita

tot

carenejant i a estones entre
pins. Passem per la Penya del
Llamp i després baixem cap a
un turó amb antenes que ens
amaga l'ermita.

En aquest tram final comencem a
tenir més bones vistes, però
també descobrim la degradació
d'aquesta part del massís al
observar el fondo
i

la

riera

Vallcarca

amb

l'autopista

C-32,

el

i

peatge

pedrera.
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A mà esquerra trobem un petit sender que ens porta fins a l'Ermita de la Santíssima
Trinitat. Des d'allà podem veure la forma corbada del Delta del Llobregat, les antenes
del cim de la Morella o bones vistes de Sitges de Sant Sebastià fins al port de
Vilanova.
La tornada la fem desfent el camí d'anada2.

PLATJA DE BADALONA

Excursió a Badalona
A l’acabar el trimestre es va acordar a l’Assemblea
de fer una excursió d’oci a la platja, sense cap
objectiu sòcio-educatiu a treballar de manera
explícita.

2
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http://bici-vici.blogspot.com/2013/05/de-sitges-la-llevantina-fins-lermita-de.html

COLÒNIA GÜELL
Caminata sense dificultat al voltant de 9 quilòmetres d’anada i de tornada observant
el camp agrari del Baix Llobregat de Cornellà i Sant Boi a peu pla.
Encara amb les lleganyes als ulls ens trobem a les 9:00 del matí davant la
porta del Trastam, coneguts, retrobats i nouvinguts.
El Pere (guia de l’expedició), la Sandra (l’encarregada de la intendència) i
tota la resta, ens posem les aigües, el pa i els embotits, a les motxiles, algunes
improvitsades i agafem l’Avinguda del Baix Llobregat on fem una primera parada
només començar per fer la foto de sortida.
Després girem pel carrer del Rugby i enfilem el pont que hi ha al costat del
club Delfos per ja agafar el camí del riu Llobregat direcció a la Colònia Güell.
El camí és de fácil seguiment i molt ben senyalitzat i al voltant de les dues
hores arribem a la Colònia Güell on fem una mirada exterior, per entrar a visitar-la cal
pagar o entrar a misa i ara em de fer l’esmorsar.
Arribem a un parc on unes taules de ping-pong ens serveixen per fer els
entrepans, i més enllà on hi ha herba, entre glop i glop d’aigua ens acabem l’àpat.
De tornada podríem agafar el carrilet però encara tenim forces per tornar-lo
a fer a peu, a pesar de que el sol ens castiga i hi ha algun/a lesionada que es
ressenteix (no expliquem qui), però arribem tots sans i estalvis al lloc de sortida i
encara hi ha forces per anar a regar l’hort al voltant de les 14:00 h del migdia.
Una jornada distesa, agradable i divertida entre xerrada i xerrada entre
companys
i
companyes.
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COSMOCAIXA

Una de les inquietuds que
sempre ens han manifestat a
les Assemblees, és l’anar a
Museus el primer diumenge de
mes, que són gratuïts. Per tant,
aquesta és la primera vegada
que duem a terme una activitat
fora de l’horari de La Nova KFeta i la resposta ha estat
positiva,
assistint
7participants, una de les quals
està fent TBC’s amb nosaltres i
l’altra és família. Al ser cap de
setmana, també va anar el fill de la Directora, la qual va assistir com a representant
de l’entitat.
Informació extreta de wikipedia:
El CosmoCaixa Barcelona és un museu de ciència de
l'Obra Social "la Caixa" amb seu a Barcelona. Fou
inaugurat l'any 2004 després de la remodelació del
seu predecessor, el Museu de la Ciència de
Barcelona, inaugurat el 1981.
El museu es divideix en diferents espais: el Mur
Geològic, el Bosc Inundat, la Sala de la Matèria,
el Planetari, la Plaça de la Ciència, Click i Flash,
el Planetari Bombolla i el Toca toca! D'altra banda,
també presenta espais reservats per a exposicions
temporals. El CosmoCaixa també té cafeteriarestaurant, una botiga i aparcament.
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INFORMÀTICA BÀSICA
Activitat dirigida a aquells participants de La Nova K-Feta, sense
cap coneixement de la informàtica, de cara a preparar-los per
poder accedir al Club de Feina. Es parteix d’una base teòrica, però
les sessions són eminentment pràctiques, gràcies a disposar de 5
ordinadors amb connexió a Internet
Es comença explicant el què és un ordinador i les seves parts; parts
perifèriques, internes i externes. Es posa especial èmfasi en el
ratolí i, sobretot, en el teclat, explicant les funcions de cada una de
les tecles que en formen part. Seguidament es fa una introducció
de Windows, des de l’escriptori, fins a l’explorador i les carpetes:
creació, còpia-pega, renombrar, eliminar.
D’aquí es passa al Word i nocions d’Excel i Power Point.
Finalitzem amb navegadors d’Internet, buscadors i missatgeria electrònica.

TUTORIES
Al 3r Trimestre vàrem començar a fer tutories individualitzades per definir l’objectiu
laboral de cada una dels participants de La Nova K-Feta, amb l’objectiu d’afinar més
la recerca quan passin al taller del Club de Feina.
Ens trobem amb persones amb baixa formació i baixa qualificació professional, amb
molt poca formació ocupacional, o de molt escassa sortida laboral en l’actualitat.
També trobem dèficits en coneixements complementaris com informàtica i idiomes.
Degut a això, el seu objectiu laboral és “treballar”, és igual en què i en quines
condicions. Moltes de les recomanacions que han sorgit han estat la formació,
sobretot per certificar experiències laborals.
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VALORACIÓ QUE FAN ELS PARTICIPANTS DE LA NOV A KFETA

De l’ al , on 1 és gens i 5 és totalment satisfet, en general ens podries dir si estàs
satisfet amb el que ofereix La Nova K-Feta?
5

I sobre els professionals que hi participen?
5
Treballadora Social

5

Educadora Social

4

Integrador Social

5

Monitor de Teatre i Club de Lectura

4

Monitora de Ball

4

Monitora del Club de Feina

5

Monitora d’Informàtica

4

I sobre els teus companys?
4

Quina activitat t’agrada més?
Hort
Per què?
És una activitat a l’aire lliure, en la que es veuen els resultats del teu esforç
Quina activitat proposaries?
Activitats esportives i d’equip
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Quina activitat t’agrada menys?
Teatre
Per què?
No li veuen utilitat
Què canviaries?
Més compromís per part d’alguns monitors i més audiovisuals, no tanta teoria ni
tanta participació.
Hort

4

Teatre

2

Club de Lectura

3

Ball

3

Sortida Trimestral

5

Club de Feina

5

Informàtica

4

Habilitats Socials

4

Creus que La Nova K-Feta et deixa participar?
Si
Creus que tenen en compte les teves opinions?
Si
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Quina creus que és la finalitat de La Nova K-Feta?
Ajudar a les persones
Integració
Ocupació del temps de lleure
Motivacional
Reinserció
Educar
Responsabilitzar
Autoconeixement
Conèixer els altres

De què t’ha servit?
Conèixer nova gent
Integrar-me
Mantenir-me ocupat
Ampliar la meva visió
Per aprendre
Per tenir una rutina
Per relacionar-nos de manera adient
Per motivar-me
Per responsabilitzar-me
Per controlar les meves emocions
Per seguir endavant
D’entreteniment
Per creure en mi
Per reflexionar sobre mi
Per sentir-me útil
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Vols continuar participant?
Si
En quines activitats? De més a menys
Club de Feina
Tutories
Habilitats Socials
Sortides Trimestrals
Teatre
Informàtica bàsica
Club de Lectura
Activitats Solidària
Activitat esportiva
Hort
Formació agrícola
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