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ESPLUGUES DEL LLOBREGAT
Infància i Joventut al barri de Can Vidalet
Ponents
Montserrat Zamora. Regidora d’Esports i Joventut de l’Ajuntament d’Esplugues del Llobregat.
Ricard Vicente. Coordinador de l’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet.

Descripció del contingut de l’experiència
Una ciutat és un corpus complex d’interaccions i relacions entre els seus habitants i el conjunt
de serveis, equipaments i institucions que la conformen. En aquesta experiència versarem
sobre el barri de Can Vidalet, d’Esplugues de Llobregat.
Aquest barri compta amb 14.400 habitants amb una extensió de 329.464m2. En ell s’hi
presenta certa problemàtica social que demanda una intervenció compartida entre els distints
agents de la ciutat.
Resulta determinant el paper que desenvolupen els Esplais en una ciutat. No ens referim a les
accions directes que es realitzen amb els participants: infants, joves i altres col•lectius. Sinó a
com la bona entesa i treball conjunt entre l’administració local i i instruments com els Esplais,
fa que es recorrin camins de caire global molt productius. I més en moments com l’actual,
plenament afectats per l’actual crisi social, econòmica i política. L’índex d’atur, la mobilitat en
la residència, el factor de la immigració... són circumstàncies que no són alienes, evidentment,
a l’Ajuntament, però tampoc a la resta d’entitats que treballen amb ell. I no només no en són
alienes, sinó que hi tenen molt a dir. I a proposar. I a desenvolupar junts.
En aquesta experiència apuntem com treballem conjuntament. I què ens proposem plegats.
Evidenciem com de lògica i natural, i de necessària, és la interrelació entre les administracions
i les entitats. En definitiva, és una experiència real i manifesta de treball en xarxa, de treball
comunitari.











Les derivacions de casos de Serveis Socials
Accions com a Centre Obert i la redacció i pacte de Projectes Educatius Individualitzats
El reforç social de l’estudi assistit
La tasca integradora d’una colla de diables i tabals
La coparticipació en els consells sectorials
El foment d’espais d’integració intergeneracional i intercultural
La triangulació entre els centres educatius, els esplais i els serveis de l’Ajuntament
L’activitat d’educació en el lleure diària, de vacances i extraordinària de l’entitat
Els projectes ApS que versen sobre espais públics i/o amb col•lectius de la ciutat
Col•laborar amb les celebracions i festes populars del territori

En conclusió, exposem com un espai com el Parc de les Bòviles, que llinda entre les ciutats
d’Hospitalet i Esplugues de Llobregat, just on està situat l’Esplai, és un lloc viu pel que fa a
interaccions de tot tipus i que, motivat a través d’una bona relació amb l’ajuntament, esdevé
un espai idoni per fomentar el treball comunitari.

Entitats i institucions implicades
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet són els actors
principals d’aquesta experiència. Però tan sols són un exemple, extrapolable a altres ciutats i
pobles. Així mateix, estem parlant de treball en xarxa i, per tant, són incomptables les
possibles relacions que es poden establir entre aquests dos agents i altres que puguem
imaginar.
Certament destaca el paper dels centres educatius, escoles i instituts, ja que és ben clar que
juguem un paper primordial en l’àmbit de l’educació. El món de l’oci i l’educació en el lleure és
l’espai natural de l’esplai, si bé hi ha moltes altres tasques que es realitzen que desborden
aquesta concepció. Un exemple és realitzar la tasca, també, de Centre Obert.

Resultats
Els resultats són clarament favorables. Dia a dia cobrim necessitats de diferent caire, totes
elles fruit de la situació social. Des de l’atenció personalitzada i específica a l’aportació de la
visió i el treball del lleure a la vida de la ciutat. Els exemples són incomptables i molt variats.
Atenem a sectors amb dificultats. Dificultats d’aprenentatge i relació amb els seus iguals,
acomplint tasques d’integració i de dinamització comunitària i de cohesió social. Així mateix
treballem per apaivagar les dificultats econòmiques mitjançant la negociació i recerca de
beques socials.
L’eina bàsica aconseguida per fer front a tots aquests objectius és el conveni plurianual amb
l’administració local, on queda recollit el protocol, contraprestacions i mètode a seguir per fer
estable la relació entre l’Esplai i l’Ajuntament.

Valoració
La valoració és contundentment positiva. Una bona entesa i treball conjunt entre les
administracions i les entitats del tercer sector fàcilment desenvolupa un valuosíssim valor
afegit en molts aspectes.
Parlem d’un treball en xarxa viu, sempre en ple desenvolupament. Molt sensible a la realitat
social de cada dia. La qual es pot estendre arreu. Direm més. Considerem que fer ús d’aquesta
manera de treballar és trepitjar fort per fer front a l’actual situació d’inestabilitat.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Espais familiars: lleure i cohesió social
Ponents
Rocío Garcia. Tinent d’Alcalde i Regidora Delegada de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Marta Martínez. Responsable de l’Espai Familiar i Coordinadora de l’Àrea de la Ludoteca del
CIJ Mowgli.

Descripció del contingut de l’experiència
L’Espai Familiar es un servei que ofereix un espai socialitzador i educatiu a les famílies amb
infants menors de 3 anys i on s’hi promouen activitats basades en el joc, la relació, la trobada i
el intercanvi. Són espais centrats en els infants i orientats a les famílies.
Sorgeix per iniciativa de l’entitat Mowgli, per la necessitat de crear un nou servei destinat a la
petita infància i per donar resposta a situacions emergents que es detecten en les famílies de
l’entorn.
En la pluralitat de la societat actual hi conviuen estructures familiars molt diverses que tenen
diferents necessitats pel que fa a l’atenció dels infants. Però sigui quin sigui el tipus de família,
pensem que l’Infant necessita d’aquesta el mateix: acceptació, cura i sobretot estima.
Els Espais Familiars són una proposta, entre altres serveis d’atenció a la família, que
complementa i dóna resposta a la necessitat social i familiar actual.
Principals motius pels quals que ens vam plantejar obrir aquest nou servei:
Manca d’espais lúdics i recursos específics per a la petita infància; la pèrdua d’un espai
comunitari com el carrer; l’absència de locals on disposar de jocs i materials per a
desenvolupar el creixement infantil mitjançant el joc lúdic i la relació amb els altres,
serveis i equipaments de garantia i de qualitat.
Aïllament de les famílies. Hi ha una manca de proximitat amb la família extensa. La
criança d’un/a fill/a és una activitat solitària. Alhora es necessita de l’acció solidaria i de
l’acompanyament.
Conciliació de la vida laboral i familiar. Existeix la necessitat d’implementar propostes
encaminades a cercar temps de família i per a la família.
Per això, calen polítiques de serveis finançades amb fons públics, dirigides per entitats
públiques o privades adreçades a tota la ciutadania. (Actualment a Cornellà hi ha uns 3000
infants de 0 a 3 anys, dels quals uns 1100 assisteixen a Escola Bressol municipal i concertada,
i altres com Espais Familiar, Espai Nadó...). La resta, 1900 no estan assistides per cap servei).

El CIJ Mowgli, manté una relació consolidada i contacte directe amb l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament i d’altres departaments com educació i cultura, pels diferents projectes que
portem a terme durant el curs.
L’espai Familiar es finança amb la partida que té assignada la Ludoteca de l’esplai a través de
l’àrea de Joventut de l’Ajuntament. També s’ha rebut una aportació de material per par de
Polítiques de famílies.

Resultats
Els primers resultats que estem aconseguint són:
Acompanyament i suport a la criança, especialment de famílies en situació vulnerable.
Oferir eines i recursos adequats a les necessitats de les famílies.
Oferir un espai socialitzador que trenqui amb l’aïllament.
Coneixement i participació a l’entitat, també en altres projectes i activitats que ofereix
l’esplai.
Coneixement de l’entorn. Mitjançant l’espai familiar, les famílies descobreixen l’entorn
pròxim i la xarxa d’entitats i serveis.
Treball en xarxa, amb l’administració i d’altres entitats del municipi.

Valoració
Pel que fa a la relació amb l’administració, malgrat que la situació actual és complexa, estem
prou satisfets. Tanmateix, cal continuar treballant plegats per optimitzar els recursos i per fer
arribar els nostres projectes al màxim de ciutadans i ciutadanes de la ciutat.
Pensem que és una experiència que es pot replicar perfectament a qualsevol barri, ciutat del
nostre país. En funció de la anàlisis de cada realitat caldrà plantejar i fomentar uns aspectes o
d’altres però a tot arreu és important assegurar espais com aquest. És molt important el
paper, la formació i la actitud de les persones educadores dinamitzadores d’aquests espais.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tresca Jove. Una oportunitat per a la inclusió
sociolaboral de les persones joves a través del lleure
Ponents
Lluís Esteve. Tinent Alcalde de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Jordi Ibáñez. Director IES Fontserè de L'Hospitalet de Llobregat.
Maria Bruno. Àrea Social de la Fundació Catalana de l'Esplai.

Descripció del contingut de l’experiència
La intensificació de la crisi ha contribuït a incrementar els factors de risc d’exclusió social entre
la població juvenil. L’exclusió social és un fenomen complex i multidimensional molt vinculat a
la precarietat laboral, la fragilitat dels vincles socials, especialment dels suports familiars, i les
dificultats d’accés a mecanismes de desenvolupament personal (educació i formació, foment de
les habilitats).
El col·lectiu de persones joves és un dels que presenten major dificultat per a la inserció
laboral, fet que condiciona les seves possibilitats d’emancipació i de plena participació en la
societat. Algunes de les situacions de vulnerabilitat o risc social del col·lectiu jove que
detectem en l’àmbit territorial d’actuació del programa són:











Elevada taxa d’atur juvenil: la taxa d’atur entre joves de 16 a 24 anys és del 49%. I
si es pren el tram de 16 a 19 anys, la taxa puja fins al 72%. Gairebé la meitat de joves
aturats fa més d’un any que es troba en aquesta situació. Els subsidis i prestacions
només cobreixen a 2 de cada 8 joves (17,4%) que estan a l’atur.1
Temporalitat: 43.1% dels joves contractats ho estan amb contractes temporals (en
adults aquest percentatge és del 14.1%).2
Fracàs escolar: l’any 2011 només el 61,7% de la població jove espanyola de 20 a 24
anys havia acabat l’educació secundaria superior, per tant en el 28.3% dels casos es
produeix un abandonament prematur del batxillerat o de la formació professional de
grau mitjà, enfront al 13% a la zona euro.
Dificultats d’accés o falta de predisposició cap a la formació continua.
Baixa ocupabilitat dels joves per dèficit de formació: durant el període de
prosperitat econòmica, molts joves varen abandonar el sistema educatiu
prematurament atrets per noves oportunitats laborals. Aquests joves es troben amb
serioses mancances formatives i grans dificultats per accedir a un lloc de treball, sobre
tot per la poca formació professional.
Situació familiar de pobresa, xarxes socials febles.
Baixa autoestima i falta de capacitats, competències i habilitats socials per a la
seva incorporació al mercat laboral.

En aquest context, Tresca Jove és un programa iniciat a l’any 2010, impulsat per l’Àrea Social
de la Fundació Catalana de l’Esplai que té com a missió afavorir el desenvolupament
personal i la integració social i laboral de persones joves, a través de

1

Situació laboral de les persones joves a Catalunya. 3r trimestre de 2012. Informe elaborat a partir de les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa.
Observatori Català de la Joventut.
2 Ídem 1

l’acompanyament, la formació i una primera experiència laboral en el món del lleure,
prevenint així la vulnerabilitat o deteriorament cap a situacions de risc social.

El projecte Tresca Jove es dirigeix a persones joves de 18 a 25 anys en situació de
vulnerabilitat o risc d’exclusió social. El perfil central del projecte és de joves que: no
estan escolaritzats o estan al límit de la deserció respecte al sistema escolar; estan fora del
circuit laboral, sigui per què encara no han tingut la seva primera experiència laboral o perquè
estan a l’atur, o que treballen esporàdicament o en condiciones de precarietat; en situacions
familiars delicades que condicionen el seu futur; usuaris de centres, serveis i recursos juvenils
que treballen amb joves en situació de vulnerabilitat.

La clau del projecte
Seguiment tutorial dels joves
Educació en valors
Desenvolupament d'habilitats bàsiques per a la vida
Formació en el temps de lleure
Període de pràctiques
Acompanyament a la inserció sociolaboral
Joves com a protagonistes actius del seu projecte de vida
Reverteix
en

Qualificació professional dels joves
Continuïtat o reincorporació al sistema educatiu
Millora de l’empleabilitat - incorporació dels joves al món laboral
Emprenedoria juvenil
Empoderament dels joves
Etapes del projecte:
1- DETECCIÓ de joves en situació de risc social, a partir del treball en xarxa amb les entitats
col·laboradores i altres recursos educatius i socials del territori.
2- FORMACIÓ: Curs de monitor/a de lleure infantil i juvenil; mòduls d’especialització:
monitor/a de menjador, esportiu i medi ambient; mòdul d’habilitats personals i socials. A partir
de la formació bàsica, s’ofereix la possibilitat de decidir el pla formatiu en relació als
interessos, inquietuds i aptituds pròpies.
3- ACOMPANYAMENT personalitzat mitjançant tutories individuals i grupals, al llarg de tot el
procés, en un treball conjunt entre entitats i recursos derivants.
4- PRÀCTIQUES: es plantegen com una experiència d’Aprenentatge Servei: els joves són,
d’una banda, destinataris de l’acció formativa de l’entitat, així com actors-educadors
responsables de posar en pràctica els coneixements i les habilitats adquirides.
5- FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ social i comunitària al llarg de tot el procés (incidir en la
importància de l’exercici de la ciutadania activa).
6- INSERCIÓ SOCIOLABORAL: acompanyament i desenvolupament de les competències
bàsiques per assegurar la inclusió en l’entorn social i facilitar la inserció al món laboral.
7- MENTORATGE: La mentoria és un instrument d’intervenció social que promou les relacions
entre persones voluntàries que s’ofereixen per proporcionar suport individual a persones que
es troben en una situació de risc d’exclusió social. En aquest procés s’aprofiten les capacitats i

l’experiència de persones que es troben en una “situació normalitzada” d’una comunitat
determinada per proporcionar suport individual a una altra persona en una situació de
desavantatge social.

Resultats
En aquest recorregut de dos edicions del Tresca Jove: 130 joves i 45 entitats han participat
del projecte. A la darrera edició del projecte, joves provinents de 13 municipis i vinculats a 27
entitats van participar del projecte.
A partir de la darrera edició, un 27 % de joves s’han vinculat de forma voluntària a entitats
educatives i socials del territori; un 20%de joves s’han incorporant en el mercat laboral i un 16
% de joves han reprendre el seu procés formatiu.
Amb alguns dels municipis implicats, com és el cas de L’Hospitalet de Llobregat, la FCE treballa
(des de fa anys) de forma coordinada. Fet que ha contribuït a l’establiment i enfortiment dels
vincles i iniciatives compartides. Alguns exemples: intervenció educativa i social a través dels 4
centres d’esplai i 2 centres oberts a la ciutat; projectes compartits amb escoles, instituts i
serveis socials de la ciutat (Projecte Clau, PEE, etc); participació activa en xarxes, comissions i
taules territorials; projectes d’APS; presència territorial a través de la campanya de beques
d’estiu de la FCE; edicions anteriors del Projecte Tresca Jove.
En el marc del projecte Tresca Jove impulsat per la FCE, l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat ha donat recolzament a través de la seva xarxa territorial de serveis, recursos i
programes educatius i socials. En aquesta xarxa, l’IES Eduard Fontserè, representa un molt
bon exemple d’un centre educatiu que a nivell territorial ha col·laborat fent la detecció i
derivació de joves i l’acompanyament en la definició del projecte personal del i la jove i la seva
inserció social.
Els resultats evidencien que el lleure representa una bona oportunitat no només per possibilitar
el desenvolupament personal i formatiu dels joves, sinó per la seva integració laboral i social:
comprometre als joves amb si mateixos i amb la possibilitat d’incidir i millorar el seu entorn.

Valoració
A través d’aquestes dues edicions, el projecte s’ha anant consolidant, incorporant any rere
any, les millores proposades pels diferents actors participants.
El treball en xarxa esdevé un dels pilars bàsics per a l’èxit del projecte. Per aquest motiu, al
llarg de les diferents fases es planteja un treball en xarxa a nivell local - on s’articulen les
iniciatives entre els centres d’esplai, els instituts, serveis socials, les famílies i altres entitats i
serveis del territori-, i a nivell global, on es generen iniciatives entre entitats col·laboradores,
tant pel que fa a la detecció dels joves en situació de risc social, com al moment d’oferir
alternatives de formació i espais on realitzar experiències de pràctiques, així com en la
incorporació al món laboral.
Ens trobem ara a l’inici de la tercera edició del projecte, on 75 nous joves comencen el procés
formatiu i d’acompanyament cap a la seva primera experiència laboral en el món del lleure.
Estem vivint un moment de molts canvis i incerteses però alhora de molta gratificació a la llum
dels resultats obtinguts en el marc del projecte, tant en la millora de la qualitat de vida
d’aquests joves, com en la consolidació de la xarxa i del projecte.
L’èxit dels bons resultats del projecte, radiquen, en gran mesura, en la coresponsabilitat,
participació i compromís de tots els agents intervinents.

Creiem i apostem per aquests joves que són el seu (i nostre) present i futur. Joves que es
mereixen viure i tenir la possibilitat de construir dia a dia una societat més equitativa,
democràtica i participativa, una societat que vetlli pel benestar i felicitat dels seus ciutadans.

RIPOLLET
Acció socioeducativa i treball en xarxa en el municipi
Ponents
Joan Parralejo. Alcalde de Ripollet.
Marta Buxó. Directora Gerent de l’Esplai la Gresca.

Descripció del contingut de l’experiència
El Centre d’Esplai La Gresca treballa, des de 1994, en els barris Pont Vell-Tiana i Quatre
Cantons de Cerdanyola del Vallès i Ripollet, amb el desig d’educar infants i joves en el temps
lliure amb una vocació transformadora i d’inclusió social. Aquests dinou anys són la història de
la construcció d’un projecte compartit, creatiu i ambiciós, d’una feina feta amb il·lusió i esforç,
partint d’una actitud i un compromís ciutadà i solidari amb l’entorn.
A partir de la detecció de necessitats socials i més enllà de la mobilització en la reivindicació i
la defensa dels drets col·lectius, el teixit associatiu ha avançat en la definició de projectes i en
la prestació de serveis d’atenció a les persones. Per al Centre d'Esplai La Gresca articular-nos
amb altres entitats, institucions i àrees de l'administració ens proporciona una major capacitat
d’incidència en el nostre entorn, arribar a sectors diversos i a un gran nombre de persones,
augmentant la nostra capacitat de reivindicació i de resposta àgil i directa a les necessitats
pròximes. Atesa la vinculació amb el territori i als elements d’identitat i proximitat, La Gresca
possibilita la participació, la mobilització social i la defensa dels drets individuals i col·lectius, la
resolució de problemes comuns i la prestació de serveis educatius i socials.
Treballem directament amb les escoles del barri, posant-nos al servei dels mestres i disposats
a treballar dins i fora del marc escolar. Treballem, també, directament amb les famílies,
afavorint canals de participació i comunicació i la coresponsabilitat de la família en el lleure
dels fills i filles.
Busquem acords amb les administracions públiques i ens coordinem amb la resta
d’associacions del barri i amb la Federació Catalana de l’Esplai per tal d’enfortir el sector i fer
més coherent i eficaç la nostra tasca educativa.
Referent a les coordinacions vinculades a l'atenció dels infants i joves es preveu seguir
mantenint les coordinacions i seguiments tot i ampliant-les amb l'objectiu que hi hagi una
única proposta d'intervenció coherent amb les accions de tots els agents que intervenen
directament amb l'infant i el jove.

Resultats
Des de La Gresca apostem per la cooperació entre tots els agents educatius i socials del
territori perquè els nous reptes educatius exigeixen la suma d’esforços coordinats, reforça la
identitat local i la qualitat de vida del barri i, a través del treball en xarxa, es potencia
l’eficàcia.
Com a exemple concret, l'any 2007, a proposta dels regidors de Joventut i Educació de
l’Ajuntament de Ripollet, es va constituir la Taula de participació per la elaboració del Pacte
Local per l’Educació en el Lleure pel període 2008-2011: Casals municipals d’estiu.
Van ser convidats a participar els agents de la comunitat educativa dels centres públics
d’educació i infantil i primària, vuit AMPAS i direccions dels CEIP, així com les dues entitats
juvenils del municipi que, històricament, havien vingut desenvolupant els casals d’estiu, amb el
suport de la regidoria de Joventut. Va ser un procés llarg i profitós, amb debat educatiu,
acords i desacords. Al final del procés es va arribar amb la pràctica totalitat dels agents que hi
van donar suport.
Després de la primera fase de 4 anys duent a terme uns casal d'estiu basats en la participació
de tota la comunitat educativa i social del municipi de Ripollet, al 2012 se signa novament
l'acord, prorrogant-lo 4 anys més.

Valoració
Entenem el territori com una de les eines més fortes de cohesió de la societat democràtica i les
iniciatives de La Gresca s’encaminen a reforçar-lo. Pensar i actuar en clau de territori
possibilita treballar directament les necessitats socials i educatives, superant les visions
sectorials i apostant per la vertebració i la fortalesa de la societat civil com a elements clau per
a la qualitat de vida i per la inclusió social.

SANT BOI DE LLOBREGAT
L’extraescolar arrelada al territori
Ponents
Luís Pérez. Segon Tinent Alcalde de l’Àrea d’Educació i Civisme de l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat.
Cristina Martín. Responsable d’Extraescolars de Serveis d’Esplai.

Descripció del contingut de l’experiència
Fa 10 anys, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, va considerar important donar orientació i
assessorament a les AMPAS de les escoles per l’organització de les activitats extraescolars, fer
una oferta global a nivell de municipi en l’àmbit de les activitats fora de l’horari lectiu i
qualificar el contingut de les activitats ofertades potenciant l’associacionisme i el treball en
xarxa i va treure un concurs per tal de poder garantir aquests objectius.
Amb la finalitat de donar recursos educatius en l’ús del lleure i fomentar l’educació integral
dels infants, l’Ajuntament de Sant Boi es proposa oferir un programa municipal d’activitats
extraescolars en horari no lectiu. Aquest programa esta adreçat als centres públics d’educació
infantil i primària i educació secundaria obligatòria.
L’objecte és l’execució i gestió de les activitats extraescolars adreçat a les AMPAS amb les
següents funcions:
A. Atenció personalitzada a les AMPAS que es concreta amb orientació i assessorament
per a l’organització del programa d’activitats extraescolars de cada centre escolar.
B. Programació i coordinació global de l’oferta municipal
C. Organització, execució i gestió de les activitats.
D. Coordinació amb els diferents agents del territori pels casos amb necessitats
educatives especials i condicions socioeconòmiques desfavorables.
Les entitats i institucions directament implicades en el projecte són:
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat esdevé l’òrgan responsable de tot el programa. Es qui
en el seu moment analitza les situacions de les activitats extraescolars que es realitzen a la
ciutat i defineix com es realitzarà la gestió del programa. Un cop aquest iniciat ha vetllat per
mantenir-lo vigent i adaptar-lo a les necessitats de cada AMPA.
AMPAS. En tot moment han entès aquest programa com un projecte que les ha ajudat a
potenciar activitats extraescolars a cada centre, deixant de banda les individualitats de
cadascuna d’elles.

Aspectes innovadors del projecte:
Una oferta global d’activitats extraescolars fora de l’horari lectiu a una ciutat com es
Sant Boi de Llobregat.
El treball en xarxa amb els agents del territori per garantir la qualitat del projecte i
l’equitat d’oportunitats. Els infants mitjançant el treball coordinat amb els agents del
territori, i a les AMPAS mitjançant el treball d’assessorament i coordinació.
La col·laboració publico privada (Ajuntament, AMPAS, escoles i Serveis d’Esplai) per
garantir l’èxit d’aquest programa.
Recursos i logística necessària:
L’ús de les escoles públiques dintre del projecte municipal
Tècnic de seguiment de les activitats extraescolars
1 coordinador/a que vetlla pel bon funcionament de les activitats i que s’encarrega
de cobrir les necessitats tant de l’equip de monitors/es com de les AMPAS.
Coordinació global entre les diferents entitats participants dintre del programa
municipal.
El projecte no està exempt de dificultats: La coordinació de diferents AMPAS participants amb
les seves respectives realitats és complexa, cal un esforç d’adaptació a cadascuna de les
situacions i a cadascú dels moments, respectant els processos interns de les mateixes. El fet
de que cada AMPA té les seves necessitats i demandes, fa que el projecte sigui molt
personalitat i requereix un seguiment molt directe intentant facilitar en tot moment aquesta
demanda (llibrets informatius, circulars, cartells publicitaris, trobades...). Aquest projecte
requereix un important treball de coordinació entre les diferents entitats participants.

Resultats
Aquest programa esta funcionat amb molt d’èxit i s’estan cobrint totes les necessitats que es
van definir inicialment: equitat d’accés a les activitats, assessorament a les AMPAS..

Escola

Nº d’activitats

Nº d’infants inscrits

Parellada
Ciurana
Gaudí
Fernandez Lara
Benviure
Barrufet
Rafael Casanova
Antoni Tàpies
Amat Verdú
Montbaig

5
11
6
8
1
1
1
1
3
4

87
220
77
113
8
12
15
17
85
60

Aquestes dades estan corresponen al mes de gener de 2013

Altres objectius que s’han assolit són:
S’ha treballat per adequar el programa d’activitats del centre amb el projecte educatiu
de l’escola, de manera que sigui complementari amb el projecte curricular del centre.
S’ha orientat a les AMPAS per tal de poder implicar-se en l’ocupació del temps lliure
dels infants assegurant una qualitat pedagògica.
S’ha assessorat en la tipologia d’activitats més adequades a les realitats de cada centre.

Valoració
Destaquem que el valor afegit de la relació administració-organització és l’experiència que
aporta una entitat solvent amb capacitat d’adaptar-se a diferents realitats conjuntament amb
una política clara pel foment de la participació i el treball en xarxa com a una eina de gestió.
Els bons resultats i l’èxit d’aquest programa ens anima a plantejar-nos nous reptes. Ens
agradaria aconseguir que totes les escoles del municipi s’adhereixin al programa i Estendre
aquest model als diferents municipis on hi hagi voluntat política per garantir l’equitat amb
l’accés a les activitats extraescolars i la qualitat de les mateixes.

TARRAGONA
La Promoció per a la salut una aposta de prevenció
universal i de col·laboració en el territori. De l’àmbit
escolar a l’ oci nocturn
Ponents
Marisa Cerrillo Camacho. Psicòloga de l’Equip de Prevenció en l’àmbit de les drogues.
Ajuntament de Tarragona.
Isabel Matas. Pedagoga, responsable del Departament de Salut i Prevenció de la Fundació
Catalana de l’Esplai, Serveis d’Esplai.

Descripció del contingut de l’experiència
L’Ajuntament de Tarragona fa 13 anys que treballa per oferir a la comunitat de Tarragonina
una proposta de prevenció, que vagi des de les aules fins al temps de lleure dels joves (oci
nocturn), amb la voluntat d’incidir en els espais de socialització d’infants i joves: l’escola i el
lleure. Espais en el quals es donen la major part de les conductes conflictives i/o de risc entre
les que s’emmarquen els consums de drogues per part del jovent.
La Fundació Catalana de l’Esplai amb una llarga tradició de treball en el lleure infantil i juvenil,
l’any 1999, va iniciar un projecte de promoció per a la salut i prevenció de les
drogodependències amb l’objectiu de capacitar als infants per prendre decisions positives i
raonades en vers la pròpia salut. Adreçar-se al món escolar per dur-lo a terme, amb la
complicitat de les administracions públiques i del professorat va ser la forma d’iniciar un camí
per arribar a un ampli sector de la població infantil, amb la voluntat d’aconseguir que els
infants desitgessin ser persones saludables.
La proposta de promoció de la salut i prevenció de les drogodependències de la Fundació
Catalana van encaixar perfectament amb la necessitat de l’Equip de Prevenció en l’àmbit de les
drogues de l’ajuntament de Tarragona, avalada per l’evidència, d’oferir a l’àmbit escolar
programes preventius de continuïtat començant des d’edats primerenques. Programes que
anaven més enllà de la informació (necessària però no suficient), que es basaven en el treball
de les habilitats per relacionar-se amb els altres i amb l’entorn, com a factors de protecció que
augmenten les probabilitats d’afrontar amb èxit les conductes que comporten un risc per a la
salut.
D’altra banda, el convenciment de que l’entorn adult no pot deixar la responsabilitat del
consum en els adolescents i joves sinó que, des del món adult, s’han de fomentar missatges i
entorns normatius que ajudin als adolescents a prendre decisions raonades i responsables
envers l’ús de drogues. Va Propiciar, incorporar al projecte inicial, el que podem dir “prevenció
ambiental” que inclou també els agents de la comunitat que poden ajudar a generar estils de
vida saludables (pares, MMCC, administracions....). És per això que també treballem en el
sector de l’oci nocturn mitjançant una Plataforma participativa (Plataforma Nits Q- Nits de
Qualitat).

D’aquesta forma, el paraigües de la prevenció s’amplia des de les aules fins al temps de
lleure- oci nocturn, espai en el qual es donen la major part de les conductes de conflicte i/o de
risc, entre les que s’emmarquen els consums de drogues per part del jovent.
Respecte a l’àmbit escolar el projecte s’ha concretat en l’aplicació dels programes l’Aventura de
la Vida als centres de primària i l’Órdago/ Reprenem-ho adreçat als centres de secundaria, que
han significat una alternativa a la clàssica xerrada bolet i ha permès apostar per les
intervencions de continuïtat, com un imprescindible perquè la prevenció fos eficaç. Els
programes es treballen a l’aula com a projecte de centre amb l’objectiu de desenvolupar els
continguts de l’educació per a la salut i tenen una presència comunitària a través del programa
de ràdio setmanal, i el projecte l’alcohol al seu lloc. Activitats que ha convertit als infant i
adolescent en portantveus de la salut a la ciutat.
Respecte a l’oci nocturn, s’ha generat un espai participatiu que aglutina a tots els actors
implicats en l’oci nocturn (propietaris de locals, serveis d’urgències dels hospitals, cossos de
seguretat, associacions de veïns, diferents departaments de l’ajuntament, joves voluntaris...)
la Plataforma Nits Q per tal de generar entorns més segurs, saludables i de qualitat per a
tothom.
Com a resultat del treball de continuïtat al llarg de 5 anys d’aquesta Plataforma, han sorgit els
Komando Nits Q ,un grup d’agents juvenils de salut, que surten un cop al mes pels locals i els
carrers de la ciutat, oferint als que surten de festa ajuda per gestionar millor els plaers de la
nit. Així amb el missatge, “Apropa’t, la info que portem no perjudica la salut” ofereixen el KIt
dels plaers (que porta: un preservatiu, un tiquet de bus nocturn gratuït, info drogues, info.
transport, info sex, info decibels...). Mitjançat el treball de proximitat entre iguals, Komando
contribueix a prevenir els riscos relacionats amb el consum de drogues i a millorar la
convivència.
Aspectes innovadors del projecte:
Respecte a l’Aventura de la Vida, Órdago! i Reprenem-ho, el caràcter novedós a Tarragona
radica en la seva vinculació amb la comunitat i la sostenibilitat en el temps:
Com a resultat del treball desenvolupat en els aules, s’articula un recurs que s’anomena
l’Aventura al barri, mitjançant el qual els agents socials entren a les aules, o faciliten
entorn diferents per treballar els continguts de salut. La complicitat amb l’emissora de
Ràdio Municipal s’ha convertit en un dels desenvolupaments més coneguts. Gràcies el
programa setmanal que s’emet de gener a juny, els infants i els adolescents es
converteixen en promotors de salut al seu territori (enguany serà la novena edició).
La proposta de continuïtat de primària a secundaria afavorint iniciatives de treball entre
igual, .
Respecte a l’oci nocturn, la sostenibilitat i la implicació de la comunitat aconseguides
amb la Plataforma (5 anys de durada) i les accions que se’n deriven d’ella, la converteixen
en un projecte novedos:
Campanya per la convivència entre l’oci nocturn i el descans veïnal.
Komando Nits Q.
El treball entre iguals i la prevenció de riscos del grup Komando, és innovador
perquè intervenen “ in situ i en moviment” pels locals i els carrers de la ciutat
(altres projectes munten el seu estand estàtic en algun local), de forma que poden
formar part de la festa i arribar a un major nombre de joves.

Recursos i logística necessària:
Per portar a terme aquest projectes ha estat necessari agrupar esforços econòmics, de
recursos humans, i de suport en iniciatives públiques i privades:
S’ha comptat amb pressupost municipal i del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
La implicació dels tècnics de prevenció en l’àmbit de les drogues de l’ajuntament
de Tarragona, que garanteixen la coordinació amb les entitats ( Fundació Catalana
de l’Esplai i Spora Sinèrgies) i la comunitat, imprescindibles per la continuïtat dels
mateixos.
L’assessorament i dinamització dels responsables del Departament de Salut i
Prevenció de la Fundació Catalan de l’Esplai.
El professorat dels centres que han assumit com a pròpies els projectes a
desenvolupar a les aules.
Els joves voluntaris
Els responsables de Spora Sinèrcies

Les principals dificultats en l’àmbit escolar, a banda del pressupost per poder finançar els
projectes, i de la necessària coordinació entre tots els interlocutors, tenen a veure amb la
complexitat que s’està visquem en els centres educatius que està creant dificultats alhora
de mantenir projectes que no estan dins un àmbit curricular específic, provocant una certa
desmotivació del professorat.
Tanmateix la implicació dels pares i mares no està sent un eix de treball de fàcil
desenvolupament.
En l’àmbit de l’oci nocturn, les dificultats estan relacionades amb la conciliació dels
diferents interessos dels implicats, que de vegades poden ser oposats (els que surten de
festa, propietaris, veïns, tècnics de prevenció, cossos de seguretat....).

Resultats
El nombre d’infants que s’han beneficiat dels programes a l’Àmbit escolar son:
l’Aventura de la Vida (des de l’any 2000 ): 17.072 alumnes i 643 tutors implicats
Órdago/Retomemos (des de l’any 2005): 8.514 alumnes i 384 tutors implicats
9 temporades continuades de l’Aventura a la ràdio
En l’àmbit del lleure oci/nocturn:
Plataforma Nits Q (des de l’any 2008): 40 reunions . 25 persones assisteixen de
mitjana
Komando Nits Q: 15 sortides. 3000 Kits dels plaers. Intervencions 5000 joves
S’han reduït les queixes veïnals en un 60% i s’han anant millorant les pràctiques
dels locals participants.

Valoració
Com a valoració global ens agradaria senyalar el valor afegit de sumar iniciatives
treballant plegats Organitzacions del tercer sector i administració. El fet de treballat
plegats, enriqueix el treball diari i millora la implementació dels projectes compartits.
També dona coherència a les actuacions en el món local.
Posant el punt de mira en la infància i l’adolescència volem senyalar el valor de treballar
comptant amb els interessos i la participació dels infants i dels adolescents. Generar
processos d’acompanyament i de pràctica de la ciutadania com a base per generar canvis
orientats a enfortir estils de vida saludables.
Desprès de tretze anys de treball, ens agradaria de cara als propers anys mantenir la linia
de treball ja experimentada, actualitzar algunes de les propostes com és la vessant
comunitària re formulant la proposta de l’Aventura al barri. Així com ampliar els eixos de
treball comú amb l’equip de salut escolar i els responsables de les propostes d’oci a la
ciutat.
També seria bo poder comptar amb l’ Universitat per poder validar indicadors d’impacte.

BARCELONA
El menjador escolar, un espai socioeducatiu arrelat
al barri
Ponents
Núria Lacasa. Directora de l’escola Jacint Verdaguer de Barcelona.
Mercè Lluveras. Tècnica de Seguiment de Serveis d’Esplai.

Descripció del contingut de l’experiència
L’Escola Mossèn Jacint Verdaguer al barri del Poble Sec de Barcelona, integra l’espai del migdia
dins de l’Ideari Educatiu de l’Escola i, amb la voluntat de fer xarxa, cohesiona el projecte de
creació musical amb l’escola i el menjador. D’altra banda, Serveis d’Esplai, considera l’espai del
migdia un espai educatiu i treballa amb els seus equips de monitors/es la importància del
projecte educatiu del migdia integrat en el projecte educatiu del centre escolar.
L’objectiu del projecte és constituir l’orquestra Infantil i Juvenil del Poble Sec, com a model
socioeducatiu que contribueixi a la inclusió social, el diàleg multicultural i la cohesió del barri.
Establir ponts de vinculació entre l’alumnat de l’escola i els grups i entitats que hi ha al barri
per tal d’ajudar als nois i noies a sentir-s’hi vinculats i com a conseqüència contribuir en la
bona convivència social. A més el projecte vol fomentar la transmissió de valors i el
desenvolupament d’aptituds individuals a través de la pràctica i creació musical.
En què consisteix? El director de l’orquestra assaja amb els nois i noies un dia a la setmana,
en l’horari del migdia, i va creant música amb instruments de percussió de diversos països.
Finalment realitzen un concert amb la participació de músics.
Aspectes innovadors del projecte:
Crear llaços entre associacions del municipi i els nens i nenes de l’escola.
Establir llaços entre famílies de diferents països.
Crear l’oportunitat que nois i noies tinguin continuïtat en la participació en una activitat
de barri quan acabin l’escolaritat de primària i passin a l’institut.
Promoure la transmissió de valors com l’escolta, el compartir, tenir present als altres, el
treball en equip....
Considerar l’espai de menjador com un espai educatiu que participa de l’ideari de
l’escola i que potencia la transmissió de valors educatius.
Recursos i logística necessària:
S’han utilitzat instruments de les diferents escoles.
Les persones vinculades al projecte han estat les monitores de menjador, la mestra de
música de cicle superior i l’equip directiu.
Hi ha hagut assajos entre les diferents escoles i els músics a una de les escoles del
barri. Músics professionals han participat en els concerts.

Per al concert ha calgut coordinar les autoritzacions, atenció als nens i nenes, control de
sortides.

Per fer realitat aquest projecte han calgut moltes mans:







Les escoles de primària Mn. Jacint Verdaguer i Carles l i Institut de secundària Consell
de Cent, han vehiculat l’espai temps per a fer possible els assajos i la creació musical.
El director de l’orquestra, músic i pedagog, Pablo Pèrsico
El Districte Sants-Montjuïc. Ha vehiculat la subvenció del projecte a través de l’àrea
d’immigració i ha possibilitat que l’activitat, que fins ara es realitzava a les escoles,
s’ubiqués en un nou centre cívic.
La Fundació Acsar també ha subvencionat el projecte.
Serveis d’Esplai ha reorganitzat el funcionament i l’equip de monitors/es del menjador
per tal de fer viable la realització del projecte. La coordinadora del servei ha participat
directament de les sessions i ha vetllat pel bon funcionament.

Resultats
Des de principis del 2011 un total de 120 alumnes de les escoles Mossèn Jacint Verdaguer,
Carles I i de l’Institut Institut Consell de Cent del Poble Sec formen part d’aquest projecte. La
motivació durant els assajos i en el concert ha estat excel·lent.
La majoria de les famílies han assistit al concert i han pogut conèixer el projecte de prop, fet
que facilitarà la vinculació dels nois i noies a l’orquestra i de les famílies al seu entorn. Ha
permès exercitar el treball en grup i tots els valors que aquest treball comporta.
El projecte ha tingut un efecte positiu en altres aspectes: hem vist millorada la concentració i
la memòria, la creativitat i la imaginació, el pensament lògic i matemàtica i sobre tot hem vist
millorar la convivència dins i fora de l’aula. Com a conseqüència d’això, els nois i noies
aprofiten millor les hores de classe donat que s’han reduït els conflictes entre ells.
Les monitores de menjador senten reconeguda la seva tasca educativa per part de tota la
comunitat. I es visualitza la funció educativa que aquest col•lectiu treballa al llarg de tot el
curs escolar.

Valoració
Realitzar aquest treball en l’espai de menjador ha estat molt gratificant per les monitores
donat que s’han sentit reconegudes com a part integrant de l’educació de la canalla per part de
mestres, equip directiu i famílies.
Els resultats de l’experiència han estat força positius i orienten un camí a seguir en els espais
no lectius, complementaris i coordinats amb el projecte educatiu del centre escolar. Pensem en
una mirada àmplia de l’educació i per tant el projecte s’hauria de plantejar donant continuïtat
al treball començat donat que cada curs hi ha alumnat nou que s’hi podria vincular.
Aquest model de participació amb entitats del barri es pot estendre a qualsevol àmbit: creatiu,
plàstic, festiu..... L’escola actua de vincle entre les entitats, associacions.... i la població ja que
treballant amb els infants, les famílies també hi acaben participant.

L’escola treballa el projecte TANDEM (escola, conservatori de música i fundació Catalunya La
Pedrera) des del curs passat i vol a través de la música potenciar els valors de convivència
entre diferents cultures i alhora millorar els resultats d’aprenentatge per afavorir una millor
integració social.

CATALUNYA
Eina d’auto diagnòstic per a la millora de la gestió de
les entitats d’un territori
Ponents
Maite Balduque. Coordinadora del Grup de Qualitat de Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya.
Oriol Mestre. Tècnic de Qualitat de la Fundació Catalana de l’Esplai.

Descripció del contingut de l’experiència
L’Eina d’autodiagnòstic per a la millora de la gestió de les entitats d’un sector: I tu com estàs
de qualitat? És una experiència d’ús de l’eina per mesurar l’estat de la qualitat en les entitats
socials.
L’Eina té per objectiu ajudar a les entitats no lucratives a avaluar l’estat de la seva gestió,
mitjançant l’accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació. Actualment hi ha disponibles dos
qüestionaris: un específic per avaluar la gestió de la qualitat “I tu com estàs de qualitat?” i
“Autodiagnòstic de gestió transversal”.
L’eina s’emmarca dins el pla per impulsar la “Carta de Qualitat” al Tercer Sector Social de
Catalunya, i ha estat elaborada pel Grup d’Innovació i Qualitat de la Taula del Tercer Sector. El
mes d’abril de 2012 la Taula del Tercer Sector va posar en marxa el qüestionari
d’autoavaluació “I tu, com estàs de qualitat?”
L’objectiu del qüestionari és que les entitats del Tercer Sector Social català puguin de manera
immediata i senzilla conèixer el seu punt de partida en temes de qualitat.
Aquesta eina d’autoavaluació es va presentar en el marc de la V Jornada d’Innovació i Qualitat
que la Taula del Tercer Sector va organitzar el 20 de setembre de 2011 a l’Espai Jove La
Fontana.
L’eina s’ha desenvolupat amb la col·laboració de Suport Associatiu, i forma part d’una eina
d’autoavaluació més àmplia que aquesta organització va posar en marxa l’any passat en el
marc del projecte 3Creix.Cat. El caràcter innovador de l’experiència es centra en l’ús de les
noves tecnologies.

Resultats
La campanya es va iniciar l’11 d’abril de 2012 i a 31 de desembre havien contestat el
qüestionari “I tu com estàs de qualitat?” 89 entitats de 17 Federacions vinculades a la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social. També va respondre el qüestionari alguna entitat no
lucrativa i no vinculada a la Taula.
El gràfic mostra comparativament en quines àrees s’obtenen millors resultats i en quines no.

Valoració
Fem una valoració des de dos perspectives:
Entre els objectius que vàrem plantejar, l’eina d’autodiagnòstic ens havia de proporcionar
informació sobre l’estat de la gestió de la qualitat en les entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya i poder elaborar un mapa actualitzat. Per això era necessari que responguessin el
qüestionari un número significatiu, però de moment no s’ha aconseguit, malgrat que el 62%
de les Federacions han participat, el resultat de les respostes de les entitats representa a una
petita mostra del total que pertanyen a la Taula.
Per altra banda, des de la perspectiva de l’anàlisi de les respostes que s’han obtingut, fem una
valoració molt positiva. L’eina ens ha proporcionat una informació molt acurada de cada una
de les dimensions que es valoren en el qüestionari, basades en els principis fonamentals de
gestió de la qualitat.
Per exemple, es mostra que el nivell de formació en qualitat que han rebut els professionals és
una de les puntuacions més baixes, això reforça un dels eixos que s’estan treballant en el Grup
d’Innovació i Qualitat de la Taula. S’ha elaborat un Programa Formatiu per a la Gestió de la
Qualitat que està funcionant des del 2012 i que s’amplia a tot l’any 2013, amb la finalitat que
el màxim nombre d’entitats rebin formació en aquesta matèria.
Finalment, el qüestionari continua obert perquè més entitats puguin respondre’l. En el Pla
d’actuacions del 2013 del grup d’Innovació i Qualitat de la Taula, es faran més accions de
difusió per aconseguir que augmenti el nombre d’entitats que utilitzin aquesta eina.

EL PRAT DE LLOBREGAT
La formació com una eina per a la qualitat de les
entitats del Tercer Sector. Cases d’en Puig.
Ponents
Carme Martí Alegria. Cap de Secció de Ciutadania. Àrea de Cultura, Educació i Ciutadania de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Montserrat Agudo Rodà. Departament Jurídic de Suport Associatiu.

Descripció del contingut de l’experiència
Cases d’en Puig és un conjunt de cases edificades a l’any 1784 i que es troben al bell mig del
Prat. Actualment es tracta d’un equipament municipal i és on està ubicada la seu del
Departament de Ciutadania de l’Ajuntament del Prat.
El Departament de Ciutadania treballa polítiques relacionades amb la igualtat d’oportunitats, la
convivència, la cohesió social i la solidaritat.
Dins dels seus grans eixos es troba el Programa de Participació Ciutadana que, en general, fa
referència a la implicació de la ciutadania a la vida del municipi i, concretament, també tracta
la dinamització del teixit associatiu.
Gràcies a l’interès de l’Ajuntament del Prat per donar servei a les associacions del municipi,
sorgeix el projecte de col·laboració entre Cases d’en Puig i Suport Associatiu, amb l’objectiu de
recolzar les entitats locals, estant al seu costat per facilitar la seva gestió, resoldre els seus
dubtes, i ajudar-los en el seu dia a dia.
El servei s’inicia a principis de l’any 2010, primer es va començar fent formacions per a
entitats i després es va ampliar als assessoraments individuals, tant online com presencials,
d’acord amb les demandes particulars de cada entitat.
En relació a les formacions, es dissenyen amb l’objectiu de tractar els temes que poden
interessar a la majoria de les entitats a fi de facilitar informació i eines que les ajudi en la seva
gestió.
Es tracta doncs d’un suport integral a les entitats del Prat de Llobregat, assessorament en tot
allò que necessitin (jurídic, econòmic, laboral..) amb la finalitat d’aclarir els dubtes que els
puguin sorgir i amb la intenció de que les associacions puguin desenvolupar plenament la seva
activitat.
En aquest sentit, el Departament de Ciutadania de l’Ajuntament del Prat s’ha convertit en un
referent de la vida associativa del Prat, donant servei i proximitat.
Un dels recursos principals del projecte de col·laboració és el conjunt de persones tècniques,
tant de l’Ajuntament com de Suport Associatiu, que realitzen el servei. És important poder

comptar un equip amb coneixements i experiència en cada àrea de gestió, i així poder donar
formació i assessorament adequat a les necessitats associatives de la ciutat.

Resultats
L’experiència és molt positiva, la col·laboració entre Cases d’en Puig i Suport Associatiu dóna
un servei molt útil per a les entitats del Prat, a més ens apropa a la realitat de les
associacions, dels seus neguits i necessitats. Aquesta qüestió ajuda a l’hora de dissenyar eines
i recursos pel món associatiu, i estableix llaços entre el municipi i les seves entitats, les quals
es senten recolzades en el seu dia a dia i així es genera un espai de confiança i seguretat.
A tall d’exemple, l’any passat es van realitzar 14 formacions a Cases d’en Puig. Aquestes
formacions tenen una durada entre 2 i 12 h i la mitjana d’assistència de cadascuna és entorn a
15 persones.
Les formacions que es van dur a terme l’any passat tractaven temes diversos com per
exemple: la justificació de subvencions, la gestió d’una associació, el voluntariat o la
planificació d’objectius.
En tots els casos, la formació es va adequar al perfil i necessitats de les entitats assistents per
que en poguessin treure el màxim profit.

Valoració
La valoració global del projecte és positiva, per tractar-se d’un servei útil i de proximitat.
Per una banda, es potencia des de l’Ajuntament la dinamització de la vida associativa del Prat,
actuant com a referent per les associacions i donant un suport integral a les mateixes.
Per altra banda, considerem que és un avantatge que aquest assessorament a entitats del
tercer sector es pugui fer des d’una altra entitat del tercer sector, ja que el fet de pertànyer a
una mateixa realitat genera un millor coneixement de la situació i facilita l’acompanyament.
Considerem que aquesta experiència es pot replicar en totes aquelles administracions locals
que vulguin estar al costat del seu moviment associatiu, ja que es tracta d’un eix fonamental
per a la dinamització ciutadana i es molt convenient poder donar el recolzament que
necessiten les entitats, que habitualment les composen persones voluntàries que posen el seu
temps i esforç a disposició de la ciutadania del municipi.

BARCELONA
Serveis d’assessorament per a la millora de la gestió
de les entitats del Tercer Sector. Torre Jussana
Ponents
Carles Agustí i Hernàndez. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme de
l’Ajuntament de Barcelona.
Víctor García Souto. Cap dels Serveis d’Assessorament i Gestió de Suport Associatiu

Descripció del contingut de l’experiència
El projecte de Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions es va iniciar l’any 1995 i
persegueix les finalitats d’oferir al món associatiu un espai que vol ser referent per les
associacions de la ciutat de Barcelona, esdevenint un instrument de promoció, dinamització i
enfortiment de l’associacionisme.
Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions és un espai municipal que ofereix serveis
-d’informació, acompanyament, formació i assessorament- i recursos -infraestructurals i
tècnics- que responen a les necessitats del teixit associatiu de la ciutat de Barcelona.
L’equipament és cogestionat amb el Consell d’Associacions de Barcelona.
Els serveis que es presten des de Torre Jussana són principalment els següents:









Acollida, Acompanyament i Assessorament
Accions formatives i tallers
Acompanyament d’entitats
Elaboració de publicacions: útils pràctics i dossiers
Centre de documentació
Creació de pàgines web
TJExpress: informació d’interès per al tercer sector, convocatòries, ajuts, crides de
voluntariat,...
Cessió d’espais

Dins del servei d’assessorament i acollida es poden distingir dos àmbits:



Sessions informatives grupals i d’auto-diagnosi sobre tot per una persona interessada
en constituir una entitat sense ànim de lucre es realitzen.
Serveis d’assessorament personalitzats i presencials a les diferents àrees de la gestió
associativa (jurídic, comptable, fiscal, financer, qualitat, comunicació, planificació
estratègica,...)

Els tècnics de Suport Associatiu es desplacen dues tardes a la setmana per atendre
presencialment a Torre Jussana les demandes d’assessorament.

Resultats
A continuació destaquem algunes dades relacionades amb els serveis d’assessorament:


Durant l’any 2012 Suport Associatiu ha realitzat 680 assessoraments dels quals
315 han estat presencials i la resta per telèfon o correu electrònic.



Durant els últims quatre anys des de Suport Associatiu s’han resolt un total de 2.322
assessoraments i consultes relacionades amb temes de gestió.

Valoració
Amb relació a la valoració del projecte destaquem els següents aspectes.


Exemple de col·laboració entre administració pública i tercer sector: Torre
Jussana és un clar exemple de col·laboració entre un ajuntament i les entitats del tercer
sector. Funciona amb un sistema de cogestió on es treballa per a les entitats del tercer
sector i amb les entitats del tercer sector.



La valoració qualitativa del servei per part de les entitats destinatàries del
servei és molt alta: un 4,93 sobre 5: La valoració de les entitats ateses amb relació
al servei de Suport Associatiu ha estat de 4,93 sobre 5 i amb relació al grau de
resolució dels dubtes la valoració ha estat d’un 4,83 sobre 5 (són dades del primer
semestre de 2012).



Continuïtat del projecte: Des de Suport Associatiu es valora molt positivament la
continuïtat del projecte tant de cara a les entitats destinatàries del servei com de les
entitats col·laborades. En aquest sentit Suport Associatiu col·labora i forma part del
projecte de Torre Jussana des de l’any 2006.

BEGUES
Projectes ambientals realitzats pels joves.
Aprenentatge Servei i Camps de Treball
Ponents
Jordi Oriola. Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Begues.
Mariona Sala. Àrea d’Educació Ambiental de la Fundació Catalana de l’Esplai.

Descripció del contingut de l’experiència
Aquesta experiència s’emmarca en el projecte “ Joves pel Camí Ral de Begues”, projecte que
té per finalitat que els joves de la franja d'edat de 11 a 16 anys de Begues tinguin una oferta
d'activitat d'estiu adequada a les seves capacitats, i que col·laborin en la construcció de
solucions en relació a les necessitats ambientals del seu municipi.
El projecte consisteix en que els joves del poble de Begues col·laboren durant el mes de juliol
en la recuperació d'un tram de l'antic camí ral de Begues, fent tasques de neteja forestal i de
consolidació de murs, marges i barraques de vinya amb la tècnica de pedra seca.
L’ajuntament subvenciona el projecte i facilita tota la logística necessària per a la realització
del projecte: des de les eines fins al contacte amb els popietaris propers a les finques on es
faran les actuacions.
Les entitats locals del municipi col•laboren en l'assessorament al projecte, i en la formació dels
joves pel que fa a les tècniques específiques que han d'aprendre: assessoren en el projecte,
fan seguiment, participen en l’execució de les tècniques més especialitzades (selecció del tram
del camí a recuperar, reconstrucció de la barraca de vinya, ...) i alguns socis participen en
tallers com a experts coneixedors del Parc del Garraf.
La Fundació Catalana de l’Esplai posa l’equip d’educadors i educadores, aporta la dinamització i
els continguts dels tallers i garanteix l’execució del projecte. També vehicula la comunicació
amb tots els interlocutors.
Recursos i logística necessària per al bon desenvolupament del projecte:
Suport econòmic de l'ajuntament.
A nivell logístic el suport de la Brigada municipal en la facilitació de les eines i la
recollida de les estassades forestals.
La disponibilitat d'una sala pels joves durant tot el mes, l'ús del menjador de l'escola i
de la piscina municipal.
Necessàriament l’equip educatiu ha de ser expert en el treball amb joves i han d’estar
formats en tècniques específiques.

Resultats
S’ha generat un projecte il·lusionat pels joves i molt ben valorat per ells.
A les famílies se les ha ofert una oferta d’activitat d’estiu per una franja d’edat amb
poques opcions,.
A nivell municipal s’està actuant en un projecte de recuperació patrimonial important
pel municipi, per a la comunitat i per a les entitats locals.
Cada cop s’integren mes activitats en el projecte: excavació arqueològica a la Cova de
Can Sadurní, la Policia Local demana participar, també el pastor de Begues, el tècnic
de medi ambient...
74 Joves participants en les 4 edicions ( 2009 – 2012 ).
Trams recuperats: 300m anuals aproximadament i 4 barraques de vinya, 1 cada any.

Valoració
Un dels valors afegits de la relació organització – administració és que l’administració detecta
la necessitat en el municipi i facilita la realització del projecte, a banda de subvencionar-ho. A
nivell de Fundació aportem l’expertesa educativa, el coneixement del territori i l’ambiental, i la
capacitat del treball en xarxa.
Caldria però integrar més la participació dels joves en la fase de preparació cada any, de
manera que puguin fer propostes tant pel que fa a l’organització com a la proposta de tallers i
activitats.
L’experiència es pot replicar al 100%, de fet al 2012 l’hem replicat a Castelldefels i a Sant
Julià de Vilatorta.

SUBIRATS
Escoles verdes. Programa Educatiu
d’Ambientalització escolar. ZER-Subirats, escola
verda
Ponents
Paula Pérez. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Núria Massana. Directora del ZER – Subirats.
Júlia Garcia. Cap de l’Àrea d’Educació Ambiental de la Fundació Catalana de l’Esplai.

Descripció del contingut de l’experiència
El propòsit del Programa Escoles Verdes és millorar l’escola d’acord amb els nous reptes de
l’educació per la Sostenibilitat, i fer-ho sensibilitzant, dinamitzant i donant suport a la
comunitat educativa perquè incorpori els principis i valors de la sostenibilitat en tots els àmbits
de la vida escolar.
El Programa vol promoure un canvi en la cultura de centre a través de quatre contextos
d’acció: el currículum, l’organització i la participació, la gestió sostenible de recursos i
materials i la implicació en l’entorn, ja que entén que el procés educatiu que ha de provocar
aquest canvi no només es dóna a l’aula, sinó, també, en tots els moments i espais de la vida
escolar.
Recursos i logística necessària per al bon desenvolupament del programa:
Cal disposar d’instruments que permetin dinamitzar la participació dels diferents
membres de la comunitat educativa: Crear un equip dinamitzador: el Comitè Ambiental
i Assignar els dinamitzadors del Programa.
En el marc del Programa, trobem tres espais d’intercanvi: Les comissions de seguiment.
Trobades territorials on escoles d’un mateix municipi o municipis propers, Els fòrums.
Espais d’intercanvi d’experiències on participa alumnat i professorat de centres
educatius de comarques properes i El Simposi. Jornada de formació, participació i
intercanvi d’experiències adreçada al professorat, amb experts externs al Programa.
Un altre instrument clau per dinamitzar el treball en xarxa és l’assessoria tècnica del
Programa, la qual actua com a nòdul de connexió entre els diferents agents que hi
intervenen (la comunitat educativa, l’Administració local, les entitats, la direcció del
Programa...).
El programa es vertebra mitjançant la participació de tres col·lectius:
1. L’escola: dinamitza el Programa a l’escola i implica a tota la comunitat educativa i a
l’entorn propoer en la millora ambiental.
2. L’administració promotora: facilita recursos, espais d’intercanvi i reflexió.

3. L’entitat assessora: acompanya a l’escola en la dinamització del Praograma, cerca
recursos metodològics i resol consultes.

Resultats
El Zer Subirats és Escola Verda des de l’any 2008. Els tres centres que formen el ZER (CEIP
Subirats, CEIP Montcau i CEIP Sant Jordi) estan implicats en els valors que defensa el
programa i funcionen al uníson i tenen èxit en les accions que engeguen. Tenen un Comitè
Verd, molt participatiu, amb representació de tota la comunitat educativa, i també tenen la
Comissió Verda amb reunions més periòdiques entre mestres i alumnes.
El ZER Subirats utilitza a més tots els espais de participació i treball en xarxa: Comissions de
seguiment, seminaris fòrums i altres trobades (simposi, formacions diverses, etc...).
El ZER Subirats a més, és un bon exemple de com es pot convertir l'entorn en un recurs
educatiu i metodològic, alhora que un espai d'actuació i de millora ambiental, amb
l’assessorament i el suport de l’ajuntament. Les famílies també s’han implicat molt en aquests
projectes d’actuació a l’entorn:
Estudi del bosc proper: sortides per conèixer l’entorn, veure la problemàtica i millorarlo.
Plantada de roures i alzines: sembra d’aglans i plantada de les alzines i roures en
l’entorn proper amb l’ajut de familiars i Ajuntament.
Recuperació de les aus rapinyaires nocturnes del municipi: estudi dels rapinyaires
nocturns i col·locació de caixes-niu per les òlibes. Aquest treball s’ha fet amb la
participació dels familiars.
A banda han realitzat moltes d’altres accions dintre del context d’Escola Verda: hort,
compostador, treball de l'aigua, esmorzars saludables, recollida selectiva, manteniment
del jardí, participació en el Projecte Rius, Land-Art, apadrinament d'una zona verda
municipal, etc...
L'alumnat és sempre el protagonista de totes les accions i no es dissenya cap actuació on no
ho sigui.

Valoració
El Programa Escoles Verdes en general i el Zer Subirats com a escola verda en concret,
fomenten un treball en xarxa entre l’escola, l’ajuntament, el Dpt. de Territori i Sostenibilitat,
l’assessoria i la comunitat Educativa, generant sinèrgies i complementarietat, alhora que
motivació i implicació en els projectes.
L’Experiència Escola Verda és replicable per qualsevol escola, doncs sempre es poden fer
accions de millora ambiental, i cada escola ha de buscar quines són les millors estratègies en
funció de les seves característiques.
Els projectes del ZER Subirats aplicats a l’entorn són replicables directament en entorns rurals,
però també en entorns urbans amb parcs o espais enjardinats propers, tota la resta de
projectes són absolutament replicables sempre que es donin les condicions de participació i
implicació necessàries.

CATALUNYA
L’accessibilitat als equipaments educatius
Ponents
Ramon Espinach. Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
Andreu Sayó. Àrea d’Educació Ambiental de la Fundació Catalana de l’Esplai.

Descripció del contingut de l’experiència
l’experiència que volem traslladar-vos, respon a un dret. El dret que té tota persona a poder
desenvolupar-se amb normalitat en tots els entorns siguin quines siguin es seves capacitats,
tant a nivell físic com psíquic. Volem explicar l’esforç i el camí que ha seguit la Fundació
Catalana de l’Esplai (FCE), juntament amb altres col·laboradors, per adaptar els equipaments
de les Cases de Colònies, on es porten a terme els projectes educatius, amb l’objectiu de ferlos accessibles a tothom.
Un dels aspectes, en el que hem innovat ha estat la ferma decisió de de crear i remodelar els
equipaments fent que fossin accessibles de forma integral. Contràriament a la tendència
preexistent, que optava per dissenyar espais accessibles i espais que no ho eren.
Un altra aspecte innovador ha estat la voluntat de no restringir l’accessibilitat a l’interior dels
edificis, sinó fer-la arribar als espais exteriors de les finques que gestiona la FCE. D’aquesta
manera, i en molts casos amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, s’han adaptat
camins que ronden les cases. Els itineraris adaptats per poder conèixer els valors naturals i
paisatgístics dels entorns propers, en són el màxim exponent.
Des que es va iniciar les intervencions als equipaments educatius de les cases s’han invertit
més de 4 milions d’euros. En diferents fases i amb finançaments precedents de la pròpia
entitat, de subvencions provinents de les obres socials de caixes d’estalvis i de l’administració.
Durant aquestes fases es van instal·lar ascensors, es van fer camins adaptats, piscines amb
grues, eliminació de graons interiors a les cases etc..
El principal escull a superar a l’hora de remodelar espais per fer-los accessibles, normalment
rau en l’alt cost de les obres. Sovint també, en el complicat equilibri entre la conservació del
valor arquitectònics dels edificis i la necessària intervenció que implica l’adaptació d’aquests.
Entitats i institucions implicades
Diputació de Barcelona: ha participat en dues de les actuacions més importants que
hem realitzat dins dues de les finques que gestiona la FCE. En el cas de Can Grau
(equipament de la Diputació), construint l’itinerari sensorial de Can Grau. A Can Mateu
(equipament de la FCE) col•laborant amb la creació de l’itinerari adaptat de Can Mateu.
Institut Cerdà: aquesta entitat va fer una revisió a fons del projecte de l’edifici de
Centre Esplai. Després de proposar algunes modificacions , va certificar l’edifici a nivell
d’accessibilitat.

ONCE: Aquesta entitat ens va ajudar en el finançament dels projectes per fer més
accessibles els equipaments de Massaguer, Sau, El company, Cabàlies.

Resultats
La millora de l’accessibilitat ha tingut molta incidència: al voltant de 10.000-12.000 estades
des que es va posar en marxa l’any 2000. Tot i que en els últims anys, i degut a la crisis, hem
tingut una davallada considerable d’un 25% aproximadament les entitats que treballen amb
col·lectius de gent amb discapacitats han notat intensament la retallada dels ajuts per part de
l’administració i han retallat principalment sortides o fan sortides menys nombroses o de
menys dies…).
Fer que els equipaments siguin accessibles, també permet que un col·lectiu com el familiar,
que sovint es mou amb cotxes i nens molt petits, tinguin un accés més còmode a les
instal·lacions i als entorns. Pels equipaments de la FCE cada any hi passen un total de 6.300
usuaris d’aquest col·lectiu.

Valoració
Valor afegit de la col·laboració entitat – administració: un exemple perfecte de com ens
pot donar un valor afegit aquesta col·laboració és el projecte de l’itinerari adaptat de Can
Mateu (Espai natural de les Guilleries-Savassona). En aquest espai, on l’administració no té
cap equipament educatiu de propietat, es va optar per ajudar a una entitat que sí que feia
molts anys que hi gestionava equipaments. La col·laboració es fa materialitzar en la
construcció d’un itinerari adaptat, dins d’una finca de propietat privada.
En el futur Caldrà incorporar de manera més general les adaptacions que permetin a les
persones amb dificultats de visió el gaudi dels entorns i dels equipaments d’educació
ambiental.
Pel que fa a la continuïtat del projecte, la pròpia missió de la nostra entitat incorpora el valor
de la inclusió social com un dels seus pilars. Per tant, mentre la sostenibilitat econòmica de
l’entitat ho permeti, l’estratègia ens durà a seguir prioritzant projectes com el de l’accessibilitat
als equipaments educatius.

SANT JOAN DESPÍ
Les relacions intergeneracionals a través de les TIC:
“Conecta Joven”
Ponents
Judit Riera. Regidora adjunta de Participació Ciutadana i Joventut de l’Ajuntament de Sant
Joan Despí.
Gloria Pedró. Coordinadora del Centre d’Esplai Tricicle.

Descripció del contingut de l’experiència
La Societat del Coneixement genera noves formes d’exclusió per a totes aquelles persones que
per motius econòmics, educatius o socials no poden accedir a determinats recursos, situant-les
al marge de les possibilitats laborals, comunicatives, formatives d’oci i de gestió, que les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TiC) permeten.
A través d’aquest projecte es vol donar eines per treballar l’empoderament tant dels i les joves
com de la resta de la ciutadania, per a que siguin membres actius d’aquesta nova realitat. El
procés formatiu que representa participar en el programa permet orientar als i les joves en el
seu procés de definir les seves expectatives de futur a mig i llarg termini. En aquest sentit el
projecte pot ajudar a descobrir l’interès per les TIC i el que aquestes poden aportar en un futur
laboral.
Connecta Jove es un projecte intergeneracional d’ApS (aprenentatge i servei) en que els i les
joves, de 15 a 19 anys, imparteixen, de manera voluntària, tallers d’informàtica bàsica,
orientades a millorar les competències digitals a persones adultes del seu entorn que no han
tingut la possibilitat d’aprendre a utilitzar un ordinador. També es poden ser orientadors en la
utilització segura d’Internet per a preadolescents. Per realitzar aquestes tasques, els i les joves
reben formació, assessorament i seguiment de les seves activitats per part de la figura de la
persona dinamitzadora.
Aspectes innovadors del projecte:







Està basat en la metodologia educativa de l’Aprenentatge i Servei, que permet formar als
i les joves en relació als continguts, coneixements i implicació social.
És una iniciativa de formació i promoció del voluntariat juvenil, que ajudi a reduir les
mancances digitals de les persones grans.
És un projecte intergeneracional de treball conjunt entre joves i persones grans per a
crear ciutadania.
Reduir les diferències entre la població amb menys recursos i per tant amb més
mancances formatives i més dificultats d’accés a la societat de la informació.
Optimitzar l’ús dels espais: utilitzant els equipaments públics i d’institucions per a
realitzar les sessions d’alfabetització digital.
Treball en xarxa involucrant les iniciatives socials com a elements clau del teixit social
ciutadà conjuntament a les institucions educatives i l'administració pública.

Recursos necessaris:









Disposar de l’equipament adequat per a la formació dels i les joves
Contactar amb els Centres Educatius i captar joves interessats a participar del programa.
Vetllar per a l'adequació dels continguts formatius dels i les joves i dels adults.
Realitzar la formació inicial als i les joves voluntaris utilitzant els materials dissenyats.
Coordinar-se amb la comunitat educativa i entitats de la zona.
Preparar les diferents activitats i l'atenció als usuaris.
Tutoritzar als i les joves quan ja estan exercint el seu rol de professors/res.
Fer de “pont” entre els i les joves, les persones adultes, l'entorn i la coordinació del
programa

Algunes dificultats:




No tenir l’equipament adequat per poder realitzar el projecte
Dificultats per poder captar joves interessats a participar del programa
Dificultats per poder “trobar” entitats i/o persones adultes interessades en participar dels
tallers que els i les joves realitzaran

El paper de les institucions implicades:
Ajuntament de Sant Joan Despí





Recolzament del projecte
Ens facilita poder utilitzar les instal·lacions municipals (sala d’ordinadors del Casal Jove El
Bulevard) que garanteix l’equipament tècnic necessari pel desenvolupament del projecte
Difusió del projecte en els IES del municipi
Una relació des de sempre de confiança, de valoració del tercer sector,....

Club d’Esplai El Tricicle







Impulsor del projecte
Aporta la persona dinamitzadora referent tant dels joves, de la comunitat educativa (IES),
del àmbit social local (entitats amb les que es col·labora) i de la Fundació
Captació de joves per la realització del projecte i d’adults per impartir els tallers
Acords amb IES, altres entitats i institucions juvenils
Preparació, planificació, realització i valoració dels cursos per a joves (basant-se en els
materials proporcionats per Fundació)
Seguiment del desenvolupament del programa a nivell local.

Resultats
El projecte està en fase d’aplicació però esperem aconseguir els següents resultats:
Resultats educatius:
 Joves promotors i actors actius de la Societat del Coneixement.
 Joves protagonistes de la solidaritat, el compromís i la responsabilitat.
 Persones adultes protagonistes en la superació personal i social.
Resultats Socials:
 Integració social i comunitària dels joves.
 Participació i formació de persones adultes i gent gran.
 Enfortiment dels lligams entre els diferents actors socials i educatius.
 Optimització d’espais i recursos formatius i d’ús de les TIC.
Resultats Comunitaris:
 Treball en xarxa amb ONG, instituts, centres educatius, Administració local i associacions

Valoració
Les primeres valoracions apunten a:
 Més joves actius i voluntaris: desenvolupem la potencialitat dels joves per construir el
seu futur i millorar les condicions de vida del seu entorn .
 Més formació en metodologia Aprenentatge-servei:
dinamitzadores, joves, adults i gent gran.

abasta

a

les

persones

 Enfortiment de l’ aliança entre sectors: creant complicitats amb el sector educatiu, el
privat, les administracions i les ONG, sumant esforços per desenvolupar l’educació per a la
solidaritat i la inclusió social a la Societat del Coneixement.

BURJASSOT
Programa d’empleabilitat per a joves. Beca.MOS
Ponents
Antonio Collado. Director de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (València).
Cristina Espinosa. Àrea e-Inclusió de Fundación Esplai.

Descripció del contingut de l’experiència
El projecte ofereix continguts formatius i la possibilitat de fer la certificació MOS de Word,
Excel i Powerpoint 2010 de forma totalment subvencionada, a joves entre 16 i 30 anys. Aquest
joves provenen de diferents àmbits: educatiu, lleure, inserció laboral, etc. Pretén millorar les
possibilitats d’ocupabilitat dels joves, incorporant al seu currículum la certificació internacional
MOS (Microsoft Office Specialist) de les seves competències digitals.
El projecte posa a l’abast de joves amb molt diferents perfils una certificació tècnica de
competències professionals amb una orientació i una estratègia metodològica d’inclusió social i
laboral, potenciant el treball transversal amb centres educatius, centres de promoció
econòmica, entitats, etc.
El projecte està finançat per Microsoft, promogut i coordinat per Fundación Esplai i
desenvolupat, en aquest cas particular, per l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de
Burjassot, que a més a més d’oferir la certificació als joves que ja participen a les activitats del
centre, han aconseguit un acord amb la Universitat de València per tal de convalidar les
certificacions per tres crèdits de lliure elecció.
Amb Microsoft Fundación Esplai col·labora des de l’any 2006 en el desenvolupament de la seva
línia d’e-inclusió a través dels projectes Red Conecta i Conecta Joven. Amb IMCJB
desenvolupem el projecte Conecta Joven des de 2011, i en breu també Red Conecta. Burjassot
va la seu del 7è Encuentro Conecta Joven celebrat el mes de maig de 2012.
Recursos i logística necessària per al bon desenvolupament del projecte:
Des de la coordinació del programa s’han tingut que desenvolupar els materials
metodològics per a la formació de les tres acreditacions, el disseny d’una oficina
d’atenció on line i a partir d’aquí una estratègia per fer arribar la proposta a
diferents col•lectius, serveis d’inserció, programes, centres educatius, entitats
socials,....
Per altre part des de Fundació Esplai es signe un conveni de col·laboració amb les
diferents entitats que permet desenvolupar el programa en els seus centres com és
el cas de l’Agencia Jove de Burjassot.
A cada entitat/centre participant es requereixen d’una banda professionals que facin
la difusió de l’acció, la formació i supervisin la certificació, i aules d’informàtica
preparades amb Office 2010 i el programari de certificació. Materials que es
proporcionen des de Fundación Esplai.

Les principals dificultats que ens trobem tenen a veure amb la complexitat de la certificació, ja
que l’índex d’aprovats és baix, i això fa que sigui necessària una formació prèvia que no
sempre és possible fer als centres. D’altra banda, molts centres/entitats troben dificultats per
encabir la proposta en el seu funcionament i tampoc compten amb recursos econòmics per
poder dedicar professionals a fer la formació i la certificació.

Resultats
El programa permet a l’Agencia Jove de Burjassot oferir uns serveis de formació i acreditació a
les persones joves sense cost. D’aquesta manera assoleixen arribar a molta més població com
és el cas dels estudiants del campus universitari que es troben en la seva mateixa localitat,
joves dels centres educatius o de programes d’inserció laboral.
Beca.MOS és un programa que les organitzacions el puguin adaptar a les seves estratègies i a
la vegada tenen un recurs que els permet fer un treball comunitari generant noves sinèrgies en
el territori.
El compromís amb Microsoft és de certificar 1.389 joves abans del 30 de juny de 2013.

Valoració
El valor afegit de la relació organització – administració és la suma d’esforços de forma
transversal aprofitant recursos i infraestructures i enfortint el teixit social i la relació amb els
centres educatius.
En el futur serà necessari incorporar un major número de formacions per a garantir l’èxit de
les certificacions, disposar d’un major pressupost per poder donar suport econòmic a les
entitats que realitzin accions de formació.
Seria interessant poder incorporar noves certificacions com les de nivell expert que permetin
als joves continuar enriquint el seu currículum. La pròpia natura del programa fa necessari
buscar nous aliats ampliant la xarxa de centres certificadors.
El projecte està programat fins a 2014. La seva valoració permetrà re formular o donar
continuïtat a l’estratègia i la metodologia de funcionament.

SANT ADRIÀ DEL BESÒS
Projecte de Drets de l’Infant: El Dret a la Participació
al Municipi
Ponents
Fermí Rodríguez. Cap del servei d’Activitats Ciutadanes i Educació (Sant Adrià del Besòs)
Anna Pascual. Projecte Drets dels Infants de Serveis d’Esplai.

Descripció del contingut de l’experiència
El projecte de Drets dels Infants ofereix un servei per a fomentar la participació infantil als
municipis per tal que aquests acabin consolidant un Consell d’Infants amb els infants i/o de la
ciutat i acabin essent ells mateixos protagonistes dels canvis dels béns i serveis comuns.
Aquest servei constitueix el motor d’arrencada per a que els agents educadors i els agents
socials implicats en el procés de foment de la participació vertebrin l’estructura participativa
amb els infants. De manera que el projecte compta amb un web: www.dretsinfant.cat on els
promotors de la participació poden trobar recursos pedagògics per a treballar el dret a la
participació; poden trobar un espai de participació per a compartir experiències amb altres
municipis que persegueixen els mateixos objectius; i on els consellers del Consells d’Infants
poden exposar les seves idees i plantejar els dubtes que tinguin a l’hora de participar
activament a la seva ciutat.
L’experiència al municipi es basa en la formació prèvia de tots els agents educadors de les
diferents entitats del lleure de Sant Adrià del Besòs en matèria de participació i de la posterior
posada en pràctica en les mateixes entitats amb els propis infants. Així com també de
l’explicació de l’ús del web de drets dels infants com a eina potencial per al suport de la
participació.
Recursos i logística necessària per al bon desenvolupament del projecte:
Espai per a la formació dels agents educadors i disponibilitat dels mateixos per
assegurar la seva assistència
Difusió del projecte de participació de ciutat
Formador/a especialitzat/ada en Participació infantil i ciutadana
Dinamitzador/a del Consell d’Infants un cop constituït el Consell d’Infants
Web: www.dretsinfant.cat

Per una banda, hi havia el dubte de si hi hauria implicació per part dels agents educadors del
municipi ja què cadascú té un funcionament intern propi i una pedagogia lligada a la ideologia i
característiques de la seva entitat. No obstant, han considerat necessari i oportú formar part
d’aquest procés de participació.

Resultats
El projecte de Participació Infantil a Sant Adrià del Besòs ha permès que el 100% dels infants
de les diferents entitats del lleure del municipi participessin del programa. Així doncs, es valora
molt positivament l’experiència.
Les entitats implicades han estat, per una banda i com a promotora del projecte, l’àrea
d’Infància i Joventut de l’ajuntament de Sant Adrià del Besòs i, per una altra banda, les
entitats del lleure del municipi com A.J. Barnabitas, Casal dels Infants, Acció Social als Barris,
Casal Infantil la Mina, Fundació Pere Closa, Grupo Unión, C.E. Gadgetosplai, Capsa dels Jocs i
Fundació Catalana de l’Esplai.
El programa ha permès que tant els infants i joves com els mateixos agents educadors de les
entitats prenguessin consciència del que significa participar i de la importància de donar veu
als protagonistes dels canvis a la ciutat.
La continuïtat del projecte al llarg del 2013 és un fet rellevant per a que la participació infantil
sigui significativa en la seva totalitat.

Valoració
El valor afegit de la relació organització – administració és la suma d’esforços de forma
transversal aprofitant recursos com el web www.dretsinfant.cat i infraestructures i enfortint el
teixit social i la relació amb les entitats del lleure.
Altrament, des de l’Administració valoren positivament el projecte ja què ha hagut un canvi en
les metodologies de funcionament de les entitats del lleure que ha permès que treballessin
més en xarxa i fossin, realment, més participatives. El fet d’haver tingut un 100% d’assistència
en les formacions de participació i en les reunions de seguiment convocades per l’Ajuntament
fa que el programa sigui efectiu i viable per a la seva implementació en el futur.

TERRASSA
Dinamització ciutadana i TIC. Metodologia 2.0
Bartolomé Agudo. Tècnic de cooperació per al desenvolupament de l’ajuntament de
Terrassa.
Cesk Gasulla. Responsable Àrea e-Inclusió de Fundación Esplai.

Descripció del contingut de l’experiència
L’any 1987 neix el Servei de Participació Ciutadana, des d’on l’Ajuntament de Terrassa manté
la interlocució quotidiana amb el teixit associatiu de la ciutat.
Aquest servei, en el marc del Pla Estratègic de Participació Ciutadana 2011-2015, i en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona té l’objectiu de crear nous espais de comunicació i
relació entre l’Ajuntament i les entitats. Per tal d’assolir aquest objectiu valoren la necessitat
de renovar i innovar en participació i aquesta adaptar-la a les necessitats de la societat.
Per tal de donar resposta aquesta demanda, el Servei de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Terrassa, coneixedor del programa de Metodologia 2.0 de l’equip d’e-inclusió
de la Fundación Esplai, planteja el programa de formació “Ciutadania i TIC”. Durant els mesos
de febrer i març es desenvoluparan 2 cursos per a tècnics i tècniques municipals i 5 tallers
per a entitats de la ciutat. El programa finalitzarà el dia 23 de Març amb una jornada on hi
haurà la presència de tots i totes els participants (membres d’entitats i tècnics municipals)
amb l’objectiu de posar en comú la relació en xarxa.
A la formació s’oferiran recursos i reflexions al voltant de l’ús d’eines digitals 2.0 i les
possibilitats que tenim de generar noves formes de treballar, comunicar i gestionar el nostre
dia a dia professional. A més a més s’oferirà un servei de acompanyament que permeti
resoldre dubtes, clarificar la utilitat de les diferents eines, compartir possibilitats... requisits
necessaris per assegurar un correcte desenvolupament i integració de les TIC en la dinàmica
de treball de les entitats i en les estratègies de dinamització i relació entre els professionals
municipals i els representants de les organitzacions.
La línia de formació Metodologia 2.0 va néixer l’any 2010 amb l’objectiu d’oferir estratègies
metodològiques, recursos i coneixements de les possibilitats de la web 2.0 per millorar les
habilitats i les competències dels professionals i la ciutadania per visualitzar i humanitzar i
integrar la web social en els eu treball.
Un programa que ha tingut com a beneficiaris a l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal del Bages, Cooperativa Suara, Fundació Catalana de l’Esplai,
Programes d’Acció Comunitària de la Generalitat de Catalunya, entre altres.

Resultats
L’elevada participació de més d’un centenar de persones entre professionals de
l’Ajuntament de Terrassa i membres de la gran diversitat d’entitats del municipi.
La demanda de places per a la formació ha superat amb escreix l’oferta prevista la qual
cosa és un indicador de les necessitats que tenen les organitzacions i els professionals
de les administracions de fer un ús útil de les eines de la web 2.0 per millorar el treball
en xarxa.
El bon treball d’entesa i acció directe entre l’Ajuntament de Terrassa, Fundació Esplai i
la Diputació de Barcelona com financera del programa.
Per a la formació, s’han creat els materials adaptats i contextualitzats a la realitat i les
necessitats del Servei de Participació Ciutadana.
S’ha pogut donar una oferta formativa flexible entre horaris de matí i tarda per poder
arribar al màxim de col·lectius de la ciutat.
Portar el programa a una ciutat de 216mil habitants formada per més de 800
associacions.

Valoració
El Servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa dóna un pas endavant
més enllà i fa una aposta per integrar les TIC en la dinàmica de treball i relació amb les
entitats de la ciutat. “Ciutadania i TIC” és un conjunt d’estratègies que volen sortir de la
formació convencional per tal de generar els coneixements necessaris i la complicitat entre el
teixit associatiu i l’Administració per tal de trobar nous espais de col·laboració i creixement en
tots els sentits i de manera reciproca.
Per a Fundació Esplai significa seguir aprenent a partir de les necessitats reals de la ciutadania
i les administracions així com, el reconeixement a la línia de Metodologia 2.0 que permet fer
un ús racional i eficient de les eines 2.0 per part de la ciutadania.
La comunicació entre les persones i les entitats socials es fonamenta més que mai, en l’ús de
les xarxes socials i les eines 2.0 que permeten gestionar el coneixement col·lectiu i l’exercici
d’una ciutadania digital compromesa i activa davant els canvis socials que s’estan produint.
Davant d’aquesta realitat, la formació en Metodologia 2.0 per a tècnics i tècniques municipals
donarà a conèixer les noves formes de visualització, comunicació, compartició i el treball
col·laboratiu que els recursos 2.0 possibiliten. Compartir estratègies, descobrir el treball dels
altres, potenciar noves aliances o, simplement, desenvolupar una gestió més eficient del
nostre dia a dia, són alguns dels resultats que podem obtenir al introduir les eines 2.0 al
nostre dia a dia.
Avui dia es necessari integrar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació-TIC en els
sistemes de gestió de les nostres entitats; entendre que comunicar forma part avui de les
funcions dels professionals en les organitzacions; desenvolupar estratègies d’identitat digital a
nivell professional i corporatiu ja que les TIC són el mitjà més eficients i eficaç en les
organitzacions.

