ENTREVISTA A DOLORS REIG GARGANTA,
Presidenta de l’associació Amics de la UNESCO de Girona

La Sra. Dolors Reig, mestra jubilada, exerceix actualment la Presidència de l’associació Amics
de la UNESCO de Girona.
Ha estat, a més, Presidenta de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO
(FCACU) (2006-2020). Ha exercit com a responsable del Centre de Recursos de Llengües
Estrangeres (CRLE) dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona (1993-2012),
Coordinadora del Pla d’Escoles Associades de la UNESCO de Catalunya (1991-1993) i
Coordinadora del Projecte Linguapax (1991-2006).
Ha publicat cinc obres: Quaderns Linguapax elaborats amb Rafael Grasa: “Vivim en un sol
món”, “Conviure amb els altres”, “Imatges i estereotips”, “Els drets de la Terra” i “El restaurant
del món”.
A més, va coordinar “Quan viatjar no és un plaer” , un altre quadern Linguapax, en el qual hi ha
d’altres autors (M. Martí, D. Reig, R. Romeva, C. Sillué, A. Vázquez), “Nosaltres també en
tenim” (una publicació didàctica a l’entorn dels Drets de l’infant) elaborada per D. Reig, Gisa
Mohr i Amparo Vázquez i “Sant Pere Pescador” una guia literària feta per Rosa Font i Dolors
Reig.

Les preguntes del CEM


Alguna anècdota o algun record especial de la seva activitat?
Ostres, tinc anècdotes força divertides amb algunes persones, però preferiria no reproduirles aquí per mantenir la confidencialitat dels implicats/des...



Des de la seva experiència personal i professional, com veieu el mon de l'educació
actual i quins us sembla que són els principals reptes ?
Complicat. L’escola ha tingut sempre un repte: formar part de la societat, no quedar-se
aïllada. Ara, amb els canvis permanents penso que els docents ho tenen molt més difícil.



Què ens podria explicar de l'educació que va rebre vostè? Hi ha algun fet o alguna
persona que creu que el va influir d'alguna manera especial?
La meva escola primària era una unitària, amb nens i nenes de totes les edats. En tinc molt
i molt bon record. Hi passava moltes hores i m’interessava tot el que proposava la mestra.
Tinc un molt bon record de la Sra. Rosa Rustey Masó, la meva mestra a Sant Miquel de
Fluvià. Ella em va influir molt. Tota la vida li vaig agrair.



Quina és la seva vinculació actual amb el mon de l'educació (familiar, professional,
investigació, medis de comunicació...)

Des de la meva jubilació professional l’any 2012, no tinc una vinculació directa amb el món
educatiu, però continuo col·laborant, sempre que m’ho demanen amb la XEAUC (Xarxa
d’Escoles Associades a la UNESCO, de Catalunya). I hi ha una relació continuada amb tots
els centres educatius que participen en els projectes o accions de l’eix educatiu de
l’associació Amics de la UNESC0: el concurs artístic i literari que enguany arriba a la 26a
edició, el projecte educatiu i ciutadà Apadrinem escultures en marxa des del curs 2001-02,
el Plantem la Pau, etc

Parlem de la pel·lícula del X Cinefòrum Educació de Girona
"Camí a l’escola" (França, 2013)


Quina opinió li mereix la pel·lícula que hem seleccionat?
És una pel·lícula molt interessant pel que té més de documental que no de ficció. És
didàctica, molt a l’abast de tots els públics, en resum, una molt bona pel·lícula!



La problemàtica que planteja li és propera, l'ha viscuda?
No m’és propera actualment, però em fa pensar en la situació que van viure alguns dels
nostres avantpassats que no tenien una escola a l’abast, ni recursos com els actuals.
D’altra banda, quan la vaig veure tenia molt recent les meves visites al Marroc,
concretament a Merzouga, al desert, i a algunes poblacions de l’Atlas, i la situació de la
Zahira m’hi va fer pensar



Té aplicació a l'àmbit en el qual es mou?
Sí, per què no? La UNESCO és l’Organització de Nacions Unides per a l’Educació, la
Ciència i la Cultura, i totes les associacions “amics de la UNESCO” treballem aquests
àmbits.



Quin és el missatge principal que n'hem d’extreure?
Hem de valorar molt el que tenim, sobretot haver tingut la sort de poder anar a l’escola de
petits i de continuar aprenent al llarg de tota la vida. Com diu l’Informe Delors de 1996
“l’educació és un tresor”



A qui és de més utilitat el contingut de la pel·lícula (pares, nanos, alumnes especials,
etc..)
A tothom, cadascú en pot treure unes ensenyances o altres

Moltes gràcies Dolors,
Girona, abril de 2021

