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L’alumne de l’IES Baix Montseny de Sant Celoni, Francisco Perotti, ajuda a fer manualitats a alguns avis del centre sociosanitari Verge del Puig de l’Hospital

Sant Celoni

Estefania Marín

Quan en Francisco Perotti, 
veí de Sant Celoni de 16 anys, 
es va encarar a un professor 
(i el va amenaçar) enmig 
d’una classe, sabia que la seva 
acció tindria conseqüènci-
es. El conflicte dialèctic va 
portar l’alumne de l’Institut 
Baix Montseny al despatx de 
direcció, on se li va plantejar 
l’expulsió i l’obertura d’un 
expedient. Però, a diferèn-
cia de la majoria d’instituts, 
abans de posar en pràctica el 
càstig, la direcció li va ofe-
rir una segona oportunitat. 
“Vols ser expulsat o fer de 
voluntari social i que no et 
consti res a l’expedient?”. És 
la pregunta estàndard que 
la directora de l’institut, 
Teresa Brutau, fa darrera-

Alumnes conflictius de l’Institut de Sant Celoni fan treballs socials en lloc de ser expulsats  

De rebels a l’aula, a suport dels avis

ment als alumnes que rep en 
aquestes circumstàncies. La 
majoria accepta els treballs 
comunitaris per evitar una 
taca a l’expedient. Després de 
l’experiència, però, la mirada 
és una altra. “No em pensava 
que m’agradaria tant”, diu 
Perotti, que ha tornat a visi-
tar els avis una vegada acabat 
el voluntariat.

Amb aquesta nova estratè-
gia, el centre de Sant Celoni 
busca un canvi substancial 
en el comportament d’alum-
nes difícils o conflictius. Al 
projecte l’anomenen Ethos i 
arriba al tercer any. I des que, 
d’uns mesos ençà, el centre té 
l’oportunitat d’enviar alum-
nes a fer voluntariat al centre 
sociosanitari Verge del Puig 
de l’Hospital (a banda del 
Pavelló d’Esports o l’escola 
d’adults, on fan tasques més 

administratives) els resultats 
són “fantàstics”, segons Bru-
tau. “Els treballs comunitaris 
amb gent són els que més 
pòsit deixen en els adoles-
cents; els transformen”, diu 
la directora. “Els adolescents 
que hi enviem són recupera-
bles i amb aquest tipus d’ex-
periències, rebem un canvi 
profund d’ells”. 

És el cas de Francisco 
Perotti, que quan va triar el 
voluntariat li semblava “un 
càstig”. Ara, una setmana des-
prés de participar-hi, admet 
que l’ha canviat “una mica”. 
La directora, el rectifica. 
“L’ha canviat molt”. La vivèn-
cia també ha calat en la con-
ducta d’en Keita Balde, de 15 
anys, a qui “estar en silenci li 
costa un gran esforç”, segons 
Brutau. La setmana a la resi-
dència l’ha calmat, diu la 

docent. L’alumne admet que 
no s’imaginava que en gaudi-
ria. “Els avis et poden ajudar. 
Ells sí que saben escoltar”, 
diu Balde.

La petjada del contacte 
amb els avis no té la mateixa 
profunditat en tots els casos. 
A la Maria Giró, de 16 anys, 
que va arribar al despatx de 
la directora per acumular 
mitja dotzena de retards a 
classe, l’experiència li ha 
agradat i rumia mantenir-la 
més enllà de l’institut. Però a 
classe continua igual. “És que 
allà és allà i aquí és aquí”, diu 
la jove. “De totes maneres 
creiem que tots els adoles-
cents haurien de passar per 
la residència”, diu Brutau. La 
directora projecta una xarxa 
de voluntariat permanent al 
centre sociosanitari amb els 
alumnes que ja hi hagin estat.

La Garriga 
estrena la primera  
fira ecològica la 
setmana vinent
La Garriga

La Garriga estrena la set-
mana que ve la primera fira 
ecològica, amb motiu de la 
celebració del Dia Interna-
cional de la Biodiversitat. El 
tret de sortida de la fira serà 
el proper dijous 20 de maig, 
amb la projecció al cinema 
Alhambra del documental 
La pesadilla de Darwin, amb 
un cinefòrum conduït pel 
professor de la UAB i presi-
dent de Justícia i Pau Arcadi 
Oliveres. El següent acte serà 
divendres 21, amb la xerrada 
“Les llavors tradicionals, 
un patrimoni en extinció?”, 
a càrrec de l’ambientòleg i 
pagès Jordi Puig. La fira aca-
barà el dissabte 22 de maig, 
al matí, amb la celebració de 
la primera Ecofira, amb pro-
ductes de proximitat d’agri-
cultura ecològica.

Mollet reparteix les 
regidories de Serveis 
Socials i Salut Pública 
per la marxa de Guarro
Mollet del Vallès

L’actual regidora de Comu-
nicació i Educació de Mollet, 
Alícia Domínguez, assumirà 
a partir d’ara la regidoria de 
Salut Pública i Anna Díaz, 
fins ara responsable d’Ac-
ció Veïnal, es farà càrrec de 
Serveis Socials. La redistri-
bució de regidories arran de 
la renúncia de la regidora 
Carme Guarro (responsable 
de les dues regidories fins 
ara) la va anunciar l’alcalde 
Josep Monràs aquest dilluns. 
La reorganització també 
afectarà la delegació de 
Treball, responsabilitat de 
Rafael Cabanilla, que també 
portarà Acció Veïnal. Monràs 
diu que els canvis no suposa-
ran un increment econòmic, 
sinó un estalvi per a l’Ajun-
tament.  

ICV-EUiA de Mollet 
fa una campanya 
per dotar la ciutat 
d’un carril bici 
Mollet del Vallès

ICV-EUiA de Mollet ha 
engegat una campanya per  
aconseguir un carril bici que 
comuniqui els principals bar-
ris. La iniciativa, sota el títol 
“Volem un pla de mobilitat 
per Mollet”, també reuneix 
altres peticions per millorar 
les dificultats per moure’s al 
municipi. En aquesta línia, 
ICV-EUiA demana una sego-
na línia de bus urbà, millors 
accessos per a les persones 
amb mobilitat reduïda i 
un sistema d’aparcaments 
públics dissuasius a les entra-
des de la ciutat.


