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Jornades sobre escoles Rurals.  Manresa, 2012 
 

“LES ESCOLES RURALS: LA INTEGRACIÓ DELS ESPAIS LOCALS I GLOBALS” 
Pilar Benejam 

 

 
 
És una satisfacció participar en aquesta jornada. L’escola rural avui representa 1/3 de les escoles 
públiques de Catalunya. No em cal dir que l’escola rural és necessària, i que és un privilegi 
treballar-hi. 
 
Jo no tractaré de les escoles rurals. M’han demanat de considerar un tema que tanmateix hi té 
molta relació :Els espais locals i globals. 
Parlaré primer de la reflexió que avui fan sobre el tema les ciències socials, Seguidament 
concretaré com sembla que hem d’enfocar l’estudi del medi proper i del medi global des de 
l’escola, i acabaré fent referència a qüestions que cal tenir molt en compte quan a l’escola 
treballem qualsevol espai, sigui local o global. 
 
A.- Concepte de medi  
 
Medi és el context en el que les nostres actuacions tenen lloc i significat 
 
Avui no es pot confondre “medi” amb àmbit local o regional. No es tracte de que qui ha treballat 
el medi com estudi dels espais d’experiència directe ho hagin fet malament. El que passa és que el 
món ha canviat d’una manera accelerada, i el context que ha creat demana nous plantejaments. 
Entre aquests canvis semblen essencials: 
 
- La superació dels condicionants d’espai i de temps. La informació es transmet de punta a punta 
del món a temps real i això ha permès la deslocalització industrial, la mundialització del comerç, la 
globalització de les activitats financeres i, en resum, l’actuació del capitalisme neoliberal com a 
sistema que condiciona la geopolítica . 
Agrupacions supra-estatals i organitzacions internacionals  
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-. Els fluxos i les xarxes d’informació i comunicació  TV, ordenador, via satèl·lit han permès la 
relació i intercanvi entre persones allunyades a l’espai. Afavorides per les gran companyes que 
oferten xarxes de contacte i medis d’informació de tota mena, imatges d’espais reals i virtuals. Els 
infants amb les intendos i les cònsoles juguen amb espais virtuals. 
 
-. L’extrema mobilitat gràcies a l’energia barata dels hidrocarburs. Milions de cotxes i avions 
porten masses de turisme , permeten establir distància entre els espais familiars i els espais de 
treball, àrees comercials, centres esportius , serveis socials . 
Congressos, campionats 
 
-. La globalització del consum: : adides, soni, Ikea, pel·lícules  
 
La globalització ha afectat la manera de produir, de viure i les formes de govern. 
 
La globalització també té costats foscos com l’explotació , les màfies, el narcotràfic, el 
terrorisme. 
 
2.- Els espais locals o regionals  
La tendència a la homogeneïtat no ha provocat la desaparició dels espais  local i  regionals  
Aquestes unitats territorials singulars son realitats connectades respecte a determinades 
funcions, serveis, problemes o temes. S’individualitzen com a paisatges ( medi físic i cultural). El 
Maresme no és el Penedès, La Segarra no és l’Empordà. Menorca no és Mallorca. 
 
Personalment un s’identifica amb un espai concret, sent que forma part d’un grup, es preocupa 
de manera especial pels seus problemes, i considera com a pròpies les seves alegries. (Hi cap la 
pluriidentitat) 
 
Tanmateix en els espais locals es pot veure l’impacta dels processos  socials i econòmics de la 
globalitat 
( Exemple: Menorca. L’he vista passar d’una agricultura de subsistència a una explotació ramadera 
de vaques de llet, formatge “El Caserio” degut a la creixent demanda de productes làctic. 
Competència, La Comunitat Europea té excedents, imposa quotes, baixen els preus, abandó del 
camp, dedicació al turisme. L’illa es plena de botigues de samarretes, s’obren camis a les platges, 
creixen urbanitzacions , es multipliques els hotels. Anys de bonança deguts als conflictes de 
l’antiga Iugoslàvia, de la inseguretat del Nord d’Africà. El treball porta immigració, la crisi provoca 
l’atur ...) 
 
Donada l’existència d’espais globals i locals, les ciències socials es decanten per l’estudi de 
problemes i proposen treballar a l’escala que dit problema té sentit:  
Localització d’un abocador o elecció d’alcalde ....local 
El vi del Penedès .....comarcal 
Incendis forestals .......Catalunya 
Problema de la pesca, crisi de l’euro .......... Unió Europea 
Encariment del petroli, inversions financeres, forat d’ozó , desigualtat..........àmbit mundial o 
global 
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B.- Què cal fer a l’escola? 
 
a.- Piaget i Inhelder plantegen que els infants neixen amb unes potencialitats que desenvolupen 
en contacte amb el medi, seguint unes etapes. Comença’n per un coneixement egocèntric que 
suposa el treball de l’espai sempre relacionat amb la persona de l’infant, segueix per una etapa 
d’operacions concretes en la que cal veure, tocar, descobrir amb el mètode preferent 
d’aprenentatge per descobriment 
 
b.- Aquestes teories van ser durament criticades pels qui pensen que  el coneixement és un 
producte social. Basen la teoria en el llenguatge . fan una dura crítica al mètode per 
descobriment perquè diuen que veuen el que ja saben ( exemple : la roca calcàrea al Garraf). 
Donen més importància a les experiències prèvies que a les possibles etapes 
 (exemple dels nimbus) 
Per tant, proposen pensar globalment i actuar localment. 
 
c.- Actualment vivim un temps de seny, d’acceptació de la complexitat, del sí, però també. 
Proposem l’estudi dels espais i problemes d’ experiència directa i vida a les primeres edats, 
espais dels que coneixen el context ( exemple dels cowbois que prenen macedònia de postra), 
espais dels que poden recollir materials, llocs que poden visitar, experiències que poden viure, 
coneixements adquirits pel fet de viure en societat o obtinguts de testimonis directes. Però fent 
sempre referència a altres espais semblants,i diferents  
Passar progressivament a l’estudi de problemes rellevants generals però sempre  fent una 
referència a com aquests problemes es concreten en la nostra realitat pòxima. 
 Pensar i actuar globalment i localment 
 

 
 
B. Principis a tenir presents 
 
1.- No es pot separar medi natural i agència humana  
( el relleu com a refugi, com a obstacle, com a recurs) 
( un riu  com a recurs, com a camí , com a possible perill, tensions pel domini de l’aigua , 
Transvasament de les aigües de l’ Ebre 
El medi físic no comporta cap determinisme. Ofereix unes avantatges i presenta uns problemes. 
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2.- No es pot separar lo local i lo global 
La singularitat dels llocs i la seva dinàmica però també l’impacta dels processos socials i 
econòmics generals de la globalitat . 
Pensar globalment i actuar localment, fals: Pensar i actuar globalment i localment 
 
3.- No podem separar lo objectiu i los subjectiu 
( Marco Polo: Cada vegada que descric una ciutat dic alguna cosa de Venècia.” - citat per Italo 
Calvino “ Le città invisibili”) 
 
4.- No podem separar espai i temps  
( cada temps crea el seu espai) 
Es un procés dinàmic però les seqüències deixen uns rastres, uns estrats, creen uns escenaris. 
 
-L’espai és dinàmic ( Exemple: Maresme i les carxofes) 
-L’espai és una realitat complexa i sistèmica , No lineal ( clima oceànic) 
-Els espais poden ser molt diversos i aquesta diversitat és considerada una riquesa cultural 
-Els espais presenten grans desiguals  (Espais irrellevants:  no recursos naturals, analfabetisme, 
inseguretat) La desigualtat és una injustícia social. 
-Els espais són vulnerables. ( Ecologia) 
-Els espais són ideològics, no són neutrals (Exemple: Malbaratament de les costes) 
-Per tant, també poden ser millors. 
 

 
 
En resum:  
 
De Terra i de humanitat només n’hi ha una, però nosaltres la mirem des de el lloc on estem 
situats, i aquest lloc és semblant i diferent d’altres llocs  
Podem aprendre a pensar lo local per comprendre lo global o podem fer referència a problemes 
generals per entendre el que passa a casa nostra. 


