LA TROCA: escola comunitària de formació permanent
El projecte ForMAp: mapejant la formació de persones adultes és una proposta que neix en el marc
de La Troca, amb l’objectiu de construir una plataforma web amb un mapa col·laboratiu sobre la
formació de persones adultes dels barris de Sants.
La Troca: escola comunitària de formació permanent és un projecte que neix el 2015 amb la finalitat
d’engegar una escola de persones adultes innovadora i transformadora als barris de Sants, Badal,
Hostafrancs, Font de la Guatlla i La Bordeta. D’esperit freirià i inspirat en l’educació popular, aquest
projecte educatiu vol donar resposta a les necessitats formatives que joves i adultes tenim mitjançant
la construcció d’un espai horitzontal, participatiu, col·laboratiu, flexible i accessible a tothom. Un
espai formatiu que, adaptant els continguts a les necessitats i les circumstàncies de la vida adulta, no
infantilitzi, ni menystingui les voluntats i desitjos de les seves participants. Un espai, també, que
esdevingui lloc de referència a Sants a l’hora de formar, acompanyar i donar suport als grups socials
que es troben vivint situacions d’exclusió o vulnerabilitat, discriminació i desigualtat. La Troca vol
impulsar una ciutadania més sobirana, crítica i autònoma, alhora que esdevé un espai de trobada,
diàleg, aprenentatge i convivència de les persones adultes dels barris de Sants. Després d’un acurat
diagnòstic i d’un procés participatiu, durant el 2018 la Troca ha començat a funcionar com a prova
pilot, oferint tot un seguit de matèries, activitats i càpsules formatives que, adaptades a les necessitats
i demandes del territori, han aconseguit gran afluència i reconeixement.
En aquest context, el projecte ForMAP aspira a construir una eina col·lectiva que centralitzi, visualitzi
i vertebri l’oferta formativa adreçada a les persones adultes de Sants-Montjuïc i que, alhora,
afavoreixi la col·laboració i la cooperació entre els agents socioeducatius del territori. Adreçada a les
veïnes i veïns del territori, aquesta eina també permetrà als diferents serveis socioeducatius dels barris
de Sants donar a conèixer les seves ofertes formatives i, a la llarga, establir col·laboracions i xarxes de
treball compartit amb altres agents del territori.
La pàgina web creada com a base del ForMAP inclourà un catàleg virtual de consulta pública el qual
permetrà concentrar l’oferta formativa per a persones adultes existent al districte de Sants–Montjuïc
en una mateixa plataforma. El catàleg podrà anar actualitzat-se contínuament i col·laborativa, donada
la participació de tots aquells agents educatius del territori que vulguin formar-ne part. Així mateix,
s’habilitarà una bústia virtual que permetrà recollir les demandes formatives del veïnat, identificant i
responent a les necessitats i desitjos formatius del territori. ForMAP esdevindrà una eina col·laborativa
(possibilitadora de sinergies i connexions); participativa (espai on formular demandes i suggeriments);
inclusiva (amb un model senzill que faciliti l’accés a persones que estan iniciant-se en l’alfabetització
digital, adaptada a les diferents realitats lingüístiques existents a Sants...); orientadora (facilitant la
tasca d’acompanyament i orientació educativa als diferents agents socioeducatius del territori);
replicable (adaptable a altres territoris), feta amb programari lliure i per a la transformació social
(fomentadora de la formació al llarg de la vida, entesa com una eina d’apoderament i de foment del
sentit crític).
Amb el ForMAp aproximaríem l’educació al llarg de la vida al paradigma del Procomú i la gestió
compartida, alhora que potenciaria l’ús d’eines col·laboratives basades en el programari lliure. Dos
aspectes que posarien l’accent en la cooperació, l’intercanvi, el treball en xarxa i la consolidació de
vincles entre els diferents agents socioeducatius de Sants.

