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Formació
tar en aquest enllaç. El projecte pretén facilitar la integració de
l’EpD (o EpJG) al currículum competencial de l’educació formal i,
d’altra banda, també ens convida a entendre d’una manera més
accessible la complexitat dels temes que es poden abordar des
de l’EpJG a través de 6 grans categories: medi ambient, gènere,
sostenibilitat econòmica, drets humans, interculturalitat i cultura
de pau.
“L’APS com a metodologia d’ensenyament” va ser el títol de la
segona sessió, conduïda per Blanca Romanyà, col·laboradora al
Centre Promotor d’APS de Catalunya. La Blanca va fer palès que
sota aquesta metodologia es poden generar processos educatius
es poden generar processos educatius que poden implicar no
solament els infants i joves com a alumnes o educands, sinó també els propis centres educatius i els seus equips. La sessió també
va posar èmfasi en l’element participatiu dels projectes d’APS
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El 2019, quan els equips educatius de SED i VOLS ens vam trobar

que, paradoxalment, és una carència a moltes aules. La jornada va

per començar a treballar en la creació d’un projecte que tingués

acabar amb una doble conclusió: el poder catalitzador d’entitats,

en compte les realitats més properes a diverses ciutats de Cata-

escoles i altres centres educatius, com a actors clau en el treball

lunya, de vulneracions de drets aparentment assolits i exercits

envers la creació d’un món més just i, com a conseqüència, amb

per tota la població, vam tenir clar que era indispensable pen-

el reconeixement de l’efecte difusor d’aquests processos mit-

sar en accions que ens apropessin a les educadores dotant-les

jançant una metodologia que involucra completament la partici-

d’instruments que les permetessin pensar, dissenyar i executar

pació d’infants i jovent.

propostes educatives (en aquest cas, sota una metodologia con-

Element indispensable
per a la creació d’escenaris
que fomentin la realització
d’accions concretes que a
la vegada garanteixin i
exigeixin el dret a la ciutat

creta, l’APS) tenint en consideració la incorporació d’una mirada

La primera sessió titulada “El nou paradigma de la Justícia Glob-

Finalment, la Mireia Páez (tècnica d’educació de VOLS) i el

transformadora de la realitat que promogui el Dret a la ciutat i

al”, va anar a càrrec de la Georgina Casas i la Laura Rubio, totes

Diego Aguilar (tècnic d’educació de SED) van tancar l’itinerari

generi participació i inclusió.

dues tècniques de la Federació d’organitzacions per a la justícia

d’aprenentatge amb una sessió de treball sobre els continguts i la

global. Durant la sessió formativa, la Georgina i la Laura van con-

metodologia pròpia del projecte Pangea, moment durant el qual

Amb aquest objectiu es va engegar un procés formatiu que va ser

vidar les persones participants a reflexionar entorn del concepte

tothom qui va participar en la formació va tenir l’oportunitat de

tot un repte, a la ciutat de Lleida i a la ciutat de Barcelona. La in-

d’Educació per a la Justícia Global (EpJG) com un procés orien-

“dissenyar” un esborrany de projecte seguint les pautes marcades

tenció va ser proposar un itinerari que ens apropés als continguts

tat a fomentar l’educació en valors des del pensament crític i que

per la metodologia de la proposta d’APS Pangea de SED.

relacionats amb l’Educació per a la Justícia Globa, la metodologia

permet la transformació del món en un entorn més just, equitatiu

de l’Aprenentatge per Servei i el projecte Pangea. Aquest últim

i sostenible. També vam tenir l’oportunitat de repassar l’evolució

Aquesta formació ens va permetre a VOLS i SED continuar amb la

recurs entès com a amalgama de tots els continguts per facilitar

de les generacions de l’Educació per al Desenvolupament (EpD),

difusió de l’APS en el marc de diversos projectes: d’una banda, el

el desenvolupament de processos educatius transformadors.

la qual cosa ens va portar a comprendre com s’ha passat d’un mod-

projecte d’APS Pangea, juntament amb l’Associació Social Gabella

el més caritatiu i assistencial a un altre més horitzontal en què

i el suport de l’Ajuntament de Barcelona; i de l’altra, amb el pro-

La primera edició de la formació es va dur a terme a Barcelona, a

l’important és enllaçar les diferents lluites (feminisme, pacifisme,

jecte “Joves transformant els espais públics” que es du a terme al

la seu de LaFede.cat, entre el 29 d’octubre i el 14 de novembre. La

ecologisme) que hi ha arreu del món. Cap a la segona meitat de la

Centre Obert Rialles de Santa Coloma, a la PES La Mina de Sant

segona edició es va traslladar a la ciutat de Lleida, a la seu de la

jornada, la Georgina i la Laura van exposar els 6 eixos temàtics de

Adrià del Besòs, al Centre Obert Calidoscopi de Lleida i a la PES

Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris des de finals

l’EpJG a través del treball desenvolupat per l’organització Edu-

Lleida de Salesians Sant Jordi, un projecte que compta amb el su-

de novembre i durant la primera setmana de desembre.

alter en el seu projecte “Competències i EpD”, que es pot consul-

port de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
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Dret a la ciutat,
participació i espai públic
En el Marc General de la Declaració Universal dels Drets Hu-

El projecte dut a terme amb l’Associació Gabella, a diferència de

neixen dues propostes emmarcades en l’Educació per a la Justí-

l’activitat iniciada a principis del 2020 amb el Calidoscopi i Ri-

cia Global, l’objectiu de les quals és contribuir a l’enfortiment i al

alles, ja fa diversos mesos que funciona. El grup d’adolescents va

desenvolupament de les capacitats de la població en l’exigència,

començar una feina de conscienciació sobre la realitat de gentri-

la defensa i la realització del dret a la ciutat i l’espai públic. D’una

ficació i turisme massiu que redueix els espais d’oci per als infants

banda, el projecte “Participació i espai públic al Gòtic” es desen-

i joves. La proposta, incentivada per l’equip educatiu de Gabella

volupa amb l’Associació Gabella de Barcelona, i, de l’altra, el pro-

amb la col·laboració de SED, acompanya la creació d’un hort urbà

jecte “Joves transformant els barris” es formula en col·laboració

al barri Gòtic de Barcelona, en un espai comunitari denominat “El

amb l’ONG VOLS i es treballarà amb dues obres socials maristes,

Borsí”, on ara per ara ja estan creixent plantes, verdures i hortal-

mans Emergents (DUDHE) s’explica que, des de la promulgació

el Centre Obert Calidoscopi de Lleida i el Centre Obert Rialles a

isses que van ser sembrades pels adolescents que participen en

de la Declaració Universal dels Drets Humans, el credo neolib-

Santa Coloma de Gramenet, i dues Plataformes d’Educació Social

el projecte.

eral (masclista i heteropatriarcal) s’ha imposat en un moment

Salesianes, la PES de Lleida i la PES La Mina a Sant Adrià del Besòs.
Encara és difícil descriure com es materialitzaran els serveis

en el qual augmenten els perills en el món i que provenen, en

Totes dues iniciatives, ateses les condicions especials de l’entorn

implicats en aquestes propostes d’APS, ja que encara estan en

la majoria dels casos, de representacions ideològiques barre-

en què es desenvolupen, tenen l’objectiu de fer que la infància i

període d’execució, però tenim moltes ganes de poder veure els

jades amb fanatismes religiosos, avenços tecnològics no cont-

adolescència d’aquests barris esdevinguin persones que siguin

resultats que en sorgeixin. Agraïm a tots els equips educatius

rolats, armes cada cop més perilloses i indiscriminades, inter-

agents transformadors del seu entorn i exerceixin el seu dret a

d’aquestes obres socials maristes la seva implicació i aposta per

la ciutat i a l’espai públic a través d’una proposta d’Aprenentatge

millorar i transformar la vida dels barris de les nostres ciutats.

vencions sobre l’ésser humà i la manipulació de les llibertats.
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En el context actual de vulneracions i nous drets, des de SED

per Servei en clau de Justícia Global i Drets Humans.

Així apareixen nous contextos on la mundialització de l’economia gen-

nivells de govern. En aquest sentit, el dret

era fenòmens com les migracions mundials i, amb això, l’augment de la

a la ciutat afegeix el matís que aquesta

pobresa a escala mundial i de l’extrema pobresa en països en situació de

participació s’ha de materialitzar als bar-

vulnerabilitat, noves formes d’esclavitud i intensificació de conflictes

ris i ciutats, en condicions que permetin

interètnics, crisis amb un alt impacte, especialment en la població més

a les persones la seva realització política,

vulnerable (nenes, nens i dones) i també en el medi ambient.

econòmica, social, cultural i ecològica.

A Catalunya, aquests fenòmens ja van començar a albirar-se quan,

Aquesta reivindicació i reconeixement del

entre els anys 50 i 70, alguns barris, principalment obrers, de Barce-

dret a la ciutat a Catalunya es va comen-

lona, però també de grans ciutats com ara Lleida, Tarragona i Girona,

çar a treballar amb l’aprovació de la Llei

van créixer exageradament en moments de necessitat d’habitatges

2/2004, de millora de barris, àrees ur-

per acollir diverses generacions de persones migrades. Les crisis gov-

banes i viles que requereixen una aten-

ernamentals dels anys 70 van desmantellar les polítiques socials a les

ció especial, i va activar el Pla de Barris

ciutats, principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona, generant

per rehabilitar espais urbans i millorar

exclusió i desigualtats.

les condicions de vida de les veïnes. Tot
i així, a la pràctica no sempre es van con-

A les ciutats catalanes, com en altres països del món, en aquest con-

siderar les especificitats de les poblacions

text de regressió de drets en què es comença a parlar del paradigma de

dels barris, ni l’exercici dels seus drets

dret a la ciutat, neix el concepte de ciutat glocal i s’escriuen documents

individuals i col·lectius en totes les seves

jurídics per reivindicar la protecció i exercici dels drets humans a les

dimensions, ni la perspectiva de gènere,

ciutats. Davant la rellevància creixent d’aquests drets, el 2007 van ser

vulnerant així els drets de participació i a

reconeguts per la DUDHE, fet inimaginable el 1948, any en què es va

la ciutat com a drets emergents. A molts

promulgar la Declaració dels Drets Humans.

barris de Catalunya, l’espai públic, part
fonamental del dret a la ciutat, és clau en

El concepte de ciutat-dret (o del dret a la ciutat) està reconegut a la

la millora de la qualitat de vida de milers

DUDHE com un apèndix del dret a la democràcia participativa, el qual

de persones i consisteix a pensar la ciutat

implica que els habitants de les ciutats poden participar activament dels

amb i per a les persones que no hi eren en

assumptes públics i gaudir d’una administració democràtica en tots els

el disseny inicial.
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Felicitat a la
ciutat, un dret?
F a u n p a r e l l d e d i e s m’e n t r e t e n i a a N e t f l i x i n t e n t a n t
t r o b a r a l g u n a c o s a m é s o m e ny s d i g n a d e ve u r e . Va i g
e s t a r f e n t s c ro l l c a p a m u n t i c a p av a l l u n a b o n a e s tona: vaig passar per totes les pel·lícules i les sèries,
tafanejant les diferents categories. Crec que com
q u e e s t av a e n m o d e r e i v i n d i c a t i u O N , l e s r e c o m a n a cions tan benintencionades dels algoritmes no em van
a t r e u r e g e n s n i m i c a . F i n a l m e n t v a i g a n a r a p a ra r a
l ’a p a r t a t d e d o c u m e n t a l s q u e , e n c a ra q u e s e m p r e e m
s e m b l e n m o l t i n t e r e s s a n t s , n o r m a l m e n t m a i n’a c a b o
ve i e n t c a p , j a q u e c o m l a m a j o r i a d e n o s a l t r e s , q u a n
t o r n o a c a s a n o m é s e m ve d e g u s t p e r d r e e l t e m p s a m b
coses trivials i insignificants.
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Aquest cop, però, vaig topar amb el documental “L’Escala Hu-

en situació de vulnerabilitat donen suport, principalment, a la con-

mana”, que mostra la reflexió de diverses persones del món sobre

strucció d’infraestructures de transport.

la vida a les ciutats. Fa temps que em ronda pel cap la problemàtica de l’organització de les ciutats. De fet, tinc un company de feina

Aquesta referència em va fer pensar en el Camilo, un col·laborador

amb qui sempre comentem la mala gestió de moltes poblacions. A

de la Fundación Huellas amb la qual SED treballa i que realitza la

SED Catalunya, a més, hem engegat alguns projectes que tenen

seva tasca a Medellín. En el meu últim viatge de seguiment de

l’objectiu de fer que la gent pugui recuperar la seva ciutat allà on

projectes de l’ONGD a la ciutat, el Camilo em va explicar com, a

els turistes (o el capitalisme i l’heteropatriarcat) l’han expropiat.

Colòmbia, la falta d’infraestructura ferroviària es devia al fet que,

Per aquest motiu em va semblar interessant veure un documental

en cert moment de la història, algun amant del petroli va veure els

que parlés de ciutats.

seus interessos amenaçats si el ferrocarril arribava a dominar com
a medi transport.

“L’Escala Humana”, d’entrada, ens planteja un canvi de paradigma:
quina escala utilitzem per mesurar la felicitat en una ciutat? Em

Tot ens fa pensar que vivim en un cercle sense fi en què com més

resulta complex pensar que durant tants anys s’hagin construït

infraestructura generem per als cotxes, més automòbils es comp-

ciutats (carrers, edificis, etc.) pensant en aspectes com la mobili-

raran i la situació sempre anirà a pitjor. Per això hem de començar-

tat, l’habitatge, la practicitat, entre d’altres, però deixant de banda

nos a plantejar la manera de canviar aquest model centrat en la

el que ens fa ser feliços.

fluïdesa del transport a les ciutats per centrar-lo en la recerca del
benestar i la felicitat de les persones que hi viuen. Alguns canvis

Diversos llocs d’arreu del món com ara la Xina, Dinamarca, Nova

de paradigma com els que mostren les ciutats del documental ens

York, Itàlia, Bangladesh i Nova Zelanda es van enfrontar (i encara

donen una mica d’esperança.

ho fan) al repte de construir ciutats en un món globalitzat i en
plena crisi mediambiental, a través d’iniciatives sostenibles que

Si teniu una mica de curiositat sobre el tema, podeu veure el docu-

han començat a impulsar. Aquesta situació, però, sembla difícil de

mental sencer a Netflix.

canviar perquè en molts casos, tot i que d’una manera camuflada,
el principal motor econòmic segueix sent el transport automobilístic. Fins i tot les ajudes dels grans finançadors de molts països

Diego Aguilar, tècnic d’educació de SED.
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El què-qui-com de l’avaluació
per als projectes d’APS
Els projectes d’Aprenentatge per Servei (APS) estan omplint les aules de Catalunya i
formen part del procés de transformació de l’educació que està vivint el país.
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Qui avalua els
projectes d’APS?

Esdeveniments com ara Barcelona educa per a la Justícia global o

lora contínua i d’anàlisi. Gràcies a aquesta entitat disposem

moviments com la Maristes Xarxa d’Innovació (MXI) incorporen

d’un ventall gairebé infinit per al disseny de noves experiències

la metodologia APS. Però, entenent que l’APS pot ser una metod-

d’Aprenentatge per Servei que s’adaptin a les múltiples realitats

ologia escolar que s’obre a l’entorn de l’escola i, a vegades, a la

educatives escolars i no escolars. Un dels documents de referèn-

realitat global, com avaluem els seus aprenentatges?

cia que han elaborat és Avaluació dels aprenentatges en els projectes d’aprenentatge servei, que pots descarregar o consultar,

El Centre Promotor de l’Aprenentatge per Servei s’ha fet un

encara que nosaltres aprofitem per a fer-ne cinc cèntims. Tens

fart d’acompanyar projectes d’APS amb una perspectiva de mil-

eines d’avaluació d’APS en aquesta altra entrada del nostre blog.

Per què avaluem els
projectes d’APS?

Què avaluem quan
avaluem APS?

Rúbrica d’avaluació
APS entre iguals

Avaluar a l’escola és obligatori. A partir

Cal valorar tots els elements del procés,

Sabem que has decidit revolucionar

A més, els agents receptors del servei

Avaluem els projectes d’APS amb me-

L’APS, especialment des de la perspec-

d’aquí, podem trobar més motius per

incloent-hi els resultats i els aprenen-

l’educació. Però això no ho faràs sense

(usuaris i entitats) també poden partici-

todologies mixtes, tenint en compte els

tiva del projecte Pangea, està dividit en

l’ajuda d’altres agents.

par en l’avaluació de l’alumnat. En aquest

objectius de servei i pedagògics que

diferents fases que es realitzen de forma

cas, és recomanable facilitar rúbriques o

vam predefinir.

consecutiva.

En aquesta entrada del nostre blog et

D’aquesta manera es pot avaluar cada

facilitem 10 metodologies d’avaluació

fase de forma independent i amb sistemes

d’APS, incloent-hi algunes propostes per

d’avaluació diversos. És important valorar

fer-ho, però aquesta és la base. A més, av-

tatges. En començar un projecte d’APS

aluar ens aporta aspectes que ens perdem

cal plantejar-ne els objectius pedagògics

si no ho fem. Heus aquí algunes coses que

(competències i continguts possibles) i

Per començar, com a profes haurem

enquestes per facilitar la tasca a persones

guanyem si avaluem els projectes d’APS:

fer-los explícits a l’alumnat.

de cedir una part de la responsabilitat

que no estan acostumades a avaluar

d’avaluar a l’alumnat, ja fa temps que

aprenentatges.

Avaluar, a l’escola, és sinònim de dotar

Les actituds i els processos de comu-

parlem d’autoavaluaciói, amb tota

d’importància una activitat. Quan hi

nicació i treball en equip també són

seguretat, en la metodologia APS l’hem

elements a valorar, especialment des

de tenir en compte. Els docents sou els

la perspectiva acadèmica, l’APS cobra

d’una perspectiva transformadora de la

professionals de l’educació i els encarre-

ha de poder rebre comentaris, propostes de

rellevància i transcendència. No fer-ho

societat.

gats de planificar l’avaluació; per incloure

millora i sentir elements positius respecte al

aproxima el servei a una acció caritativa

diferents agents valdrà la pena preveure

desenvolupament de la seva tasca.

o opcional.

com ponderar el pes de cada agent que
participi de l’avaluació.

a l’alumnat els objectius i la finalitat.

També la resta d’alumnes poden

Deixem de fer-ho no només perquè és bo,

avaluar els processos dels seus compa-

sinó també perquè n’aprenem i perquè

nys. L’avaluació entre iguals pot ajudar

forma part del currículum i del PEC.

a avaluar (i condicionar) temes com la
puntualitat, la implicació i la solidaritat

Perquè ens permet millorar els processos

entre col·legues.

d’APS i les relacions que estableix l’escola
amb l’entorn.

Mira aquesta rúbrica, per exemple.

als docents més techies.

Quan
avaluem?

posem nota i ho tenim en compte des de

Ens obliga a planificar i a fer conèixer

Per exemple aquesta rúbrica:

Com avaluem
els projectes d’APS?

l’APS de forma qualitativa, a més de la
tradicional forma numèrica, ja que l’alumnat
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Els protagonistes del
projecte ‘Joves transformant
els espais públics’
A la Plataforma d’Educació Social de Salesians Sant Jordi de

A més, malgrat que l’activitat habitual de la PES es va interrom-

Lleida, un grup de 20 joves de diferents barris de la ciutat s’ha

pre al març del 2020, aquestes joves van mantenir el contacte i

trobat regularment (tot el que les restriccions sanitàries de cada

durant el curs actual, el grup fins i tot s’ha fet més gran i s’ha po-

moment els han permès) per ser les protagonistes d’un projecte

gut trobar cada dimecres a la tarda en un moment d’assemblea

d’Aprenentatge per Servei transformador del seu entorn.

en el qual comparteixen inquietuds i decideixen què fer i com
organitzar-se per fer-ho. També han pogut mantenir la seva ac-

En paraules de la seva educadora de referència, l’Alba Martínez,

tivitat habitual un dissabte al mes, dies en els quals fan activitats

“el projecte Pangea en el nostre centre s’ha concretat en la pos-

extraordinàries però sempre amb la finalitat de formar-se i ac-

sibilitat de participar en la formació organitzada per SED i VOLS

tuar per aquelles realitats socialment rellevants que prèviament

a la seu de la Coordinadora d’ONGs i altres moviments socials de

han decidit com a grup.

Lleida. En aquesta proposta formativa, les dues educadores del
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grup de joves hem conegut i aprofundit en els conceptes de Justí-

Segons l’Alba, el projecte també els ha permès autoorganitzar-se

cia Global i Aprenentatge per Servei, i en la necessitat i importàn-

com a grup, que no sempre és fàcil i menys en temps de pandèmia.

cia de connectar-los en la nostra pràctica educativa a la PES amb

De fet, el Saidou, un dels joves integrants del grup destaca que

les joves més vulnerabilitzades dels nostres barris i amb les seves

treballar en grup és una de les dificultats que s’han trobat en el

famílies (mitjançant el projecte de Servei d’Atenció a les Famílies)”.

desenvolupament del projecte.

No es podien decidir ni fer les coses sense estar d’acord amb els altres, i a vegades ens ha costat treballar
en grup perquè no ens organitzàvem.
Un dels primers passos va ser pensar el projecte juntes, identificar les preocupacions i els interessos que
tenen les joves per millorar el seu barri i la societat. Ràpidament es va posar de manifest que els carrers
del barri es perceben diferent per les noies i pels nois del grup, i aquest ha estat un eix de treball fonamental per coordinar activitats formatives amb el col·lectiu Sense Embuts, i trobades per compartir dubtes,
neguits i aprenentatges sobre els micromasclismes als carrers amb el Casal de la Dona.
Després dels processos de reflexió iniciats en aquests moments compartits amb diverses entitats del territori, les joves del grup van decidir agafar les regnes i preparar uns tallers per als infants i les famílies
de la PES Lleida. Un altre moment de dificultat perquè cal preparar-se molt bé les propostes d’activitats
i tornar a organitzar-se el treball en grup. “Fer la teva part i confiar que les altres persones faran la seva
part”, ens explica el Saidou.
I de forma paral·lela als tallers, les joves també han pensat algunes frases curtes per fer front als micromasclismes que es viuen als carrers. Algunes de les frases que inspiren els tallers i amb les quals preparen
una exposició gràcies a la possibilitat de donar continuïtat a la feina feta fins ara són: “No és no”; “Revolució feminista”; “No quiero tus piropos”; “El masclisme mata”; “Espai Feminista”; “Volem igualtat”; “Ni
una menys”...
Malgrat estar contentes d’haver participat en el projecte i considerar que ha estat important per prendre
consciència que “cal millorar la societat, treballar per la igualtat i canviar els pensaments”, tal com ens
diu el Samu, les demandes de les joves per millorar els carrers del barri continuen sent més espais per al
lleure i l’oci, pistes esportives, aparells per fer exercici… i creuen fermament en la mobilització ciutadana
dels veïns i veïnes per reclamar aquests espais i altres serveis per al seu barri, La Bordeta, on viuen amb
tranquil·litat, i hi tenen les seves amistats i famílies.

Mireia Paez, tècnica d’educació de VOLS
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Entrevista
Entrevista a (A) Anna Pest, (J) Juana Escudero i (I) Isabel Giles, usuàries i educadora del
Centre Obert Calidoscopi, a Lleida on es va executar el projecte ‘Joves transformant el món’
Ens podeu explicar quin és el vostre grup? Què és el Calidoscopi i
en què va consistir aquest projecte que vau fer a l’estiu?

A

El Calidoscopi és un centre obert on els educadors i educadores, com la Isa, ens ajuden als joves a fer deures o estimular més la ment. Aquest estiu ens vam proposar fer com uns
jocs a l’aire lliure perquè nosaltres, els nens petits o qualsevol persona que vulgui, hi pugui jugar.

Quantes persones hi havia en el grups que vau fer?

J

Eren 10 persones al grup que vam fer, però normalment eren
entre 8 i 6 persones.

Durant el transcurs de dur a terme aquest projecte, heu pres
consciència d’alguna situació de barri?

A Sí, d’ampolles, llaunes, papers, cigarrets, etc. als terres dels
carrers.

Us sentiu orgulloses d’això que heu fet?

A Sí.
I creieu que la resta de persones se senten orgulloses?

J

Jo crec que sí.

Imagineu-vos que hi ha un concurs de barris del món. En quina cosa diríeu: el nostre barri és el millor en això... o el nostre
barri és únic perquè tenim això... o nosaltres com a barri estem
orgullosos d’això...

J

Ens coneixem entre nosaltres. Tant és d’on siguis. Sempre hi
ha un sentiment de germanor entre tots nosaltres. Si et passa
alguna cosa, la gent del barri, et conegui o no, t’ajudarà i mirarà de donar-te un cop de mà en el que pugui.

I

Hi estic d’acord. La Mariola és un poble dins de Lleida i com
a poble té aquestes coses bones: et coneix tothom i pot ser
molt tranquil per dins.

Hi ha algú que us hagi dit alguna cosa sobre aquest projecte?
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J

Algunes persones van dir: “Ah mira, estan fent aquests jocs
per ajudar-nos!”.

I

Ens va deixar també escrit amb guix: “Moltes gràcies, Calidoscopi!” Està a l’Instagram del Cali.

Creieu que el coronavirus ha afectat aquest teixit que teniu?

J

Jo crec que l’ha enfortit més. Durant el confinament, si vèiem
un veí que anava a comprar ens fèiem encàrrecs entre nosaltres i després pagàvem al qui ho havia comprat.

Imagineu-vos que al barri aneu tots 100% a l’una, i tots us moveu
per un objectiu. Què creieu que seria el primer que milloraríeu?

J

El treball en equip entre nosaltres. Si ens movem tots per un
mateix objectiu vol dir que hem parlat entre nosaltres i hem
decidit què fa cadascú.

Doneu-nos raons perquè nosaltres, des de la nostra oficina, intentem seguir convencent altres centres perquè se segueixin
promovent projectes d’aquest tipus.

J

Que pots aportar alguna cosa al teu barri des de la idea que
es decideix en un grup de més persones que et poden ajudar
a fer-ho i així tenir més espai per divertir-te i poder conèixer
més persones.

A Doncs potser que amb companys amb qui abans no et par-

laves gaire, gràcies al projecte t’hi pots apropar una mica més,
en el sentit de conèixer-los, mantenir-hi una conversa, etc.

Fins ara tot perfecte, no? Genial totes les coses bones. Però segur
que hi ha hagut alguna dificultat en el projecte...

A

A Lleida, a l’agost, feia molta calor per estar pintant a terra.

J

Que cada dia havíem de netejar.

Repetiríeu l’experiència?

A Sí.
J

Sí.

Quin dret us agradaria treballar?

A Volem anar a cuidar animals.
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Orgull juvenil
Com poden els joves canviar el món? Una aportació de joves tanzans.

Junior Bonaventure (15 anys)

Charles Robert (15 anys)

La joventut pot comprendre el grup de persones d’entre 16 i 25 anys. Es

Joventut, des del significat general, és el temps previ abans que un nen es conver-

pot definir simplement com el grup de joves madurs. La direcció mundial

teixi en adult. Podem veure com els joves tenen el poder de canviar el món cen-

actual depèn sobretot dels joves, ja que són els qui poden contribuir al

trant-nos bàsicament en els següents punts que s’enumeren a continuació.

canvi, de diferents maneres, i especialment al nostre país, a Tanzània.
Els joves canvien el món adquirint coneixements sobre desenvolupament econòmic

Collin Martine Nkwab (12 anys)

Joel Sunday (15 anys)

i social. El desenvolupament social es refereix a la millora del benestar social de

enèrgics això m’ho carregaria... i poden ajudar fàcilment a la presa de deci-

les persones en una comunitat determinada, per exemple, en ciència i tecnologia,

sions en diferents problemes. Tot i que en un país com Tanzània els joves

transport i comunicació; el desenvolupament econòmic, en canvi, es refereix a la

“Joventut” vol dir gent jove. “Món” significa una àrea particular d’activitat o

Els joves són persones que encara no són adultes. Al món hi ha un gran

tenen menys participació en algunes activitats, se’ls hauria de donar més

situació mitjançant la qual la comunitat d’una nació augmenta la seva capacitat per

grups de persones o coses. Els joves només poden canviar el món quan se’ls

nombre de joves repartits per tot arreu ja sigui educats o no educats. Per-

possibilitats per aportar la seva visió al canvi global.

produir béns i serveis de millor qualitat i quantitat. Els joves poden participar en

dona el poder per fer-ho. No obstant això, no tots els joves poden canviar el

què el món canviï d’una manera o altra, els joves també hi han de participar

món, fins i tot quan se’ls dona el poder per fer-ho. Una de les formes en què

i perquè els joves canviïn el món, cal comprendre el següent:

els joves estan canviant el món és canviant el seu mal estil de vida per un de
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Incrementar la seva participació en activitats de producció. Encara són

bo que inclogui l’estudi i la capacitació.

programes socials per millorar el benestar social de les persones d’una comunitat
Canviar la seva moral i el seu comportament. La majoria de joves de països

així com la producció de béns i serveis, bàsicament en indústries.

com Tanzània basen la seva reflexió en els comportaments que veuen en
Educar la joventut de manera creativa i integral es pot aconseguir gràcies

altres grups de nens. Si els joves no tenen un bon comportament i són im-

Els joves canvien el món sense rebutjar la gent gran que treballa per ajudar-los,

a diferents institucions o individus que donin suport als joves que expres-

morals, això pot crear un gran grup immoral en els futurs infants, ja que co-

ja que són persones que tenen experiència a la vida i, sovint, estan en acció per

Els joves han d’estimar la seva feina i concentrar-se perquè, en cas contrari,

sen les seves visions o imaginacions per fer coses, perquè puguin crear i

piaran el que fan els joves. Per tant, els joves amb conductes incorrectes

ajudar els joves, per exemple, en la resolució de delictes o problemes socials. Els

és possible que no aconsegueixin els seus objectius. A més, han de treballar

expressar les seves idees al món sobre diferents matèries.

haurien de canviar per repercutir en un canvi general al món actual.

joves poden nodrir-se de les experiències dels més grans per trobar una solució ad-

Assegurar la igualtat i el respecte entre els altres. Els joves han de ser trac-

Millorar la unitat i la cooperació entre ells. La unitat i la cooperació són

cionar tècniques de guiatge i assessorament a altres joves per ajudar a prevenir la

Generant associació o grup productiu. Això significa que els joves poden

tats de manera justa amb els altres sense basar-se en aspectes com el nivell

els aspectes més importants del desenvolupament a la vida. Els joves de

transmissió sexual de malalties com el VIH/sida.

canviar el món generant una associació productiva que millori el nivell de

educatiu o l’estat econòmic. Això ajudaria a construir un món igualitari i

moltes àrees, especialment de Tanzània, haurien de millorar la unitat i la

vida de la gent treballant amb una altra persona o grup per a un propòsit

just entre els joves, facilitaria la cooperació entre ells i generaria desenvo-

cooperació entre ells, mitjançant la formulació de grups i clubs de joves per

Els joves canvien el món participant en activitats polítiques i culturals. Les activi-

particular en l’àmbit polític, econòmic i social.

lupament en conceptes bàsics de la vida.

ajudar-los a compartir i expressar diferents temes.

tats polítiques són accions que es fan normalment en un país i per al món sencer,

Tenir cooperació social i integral. Tenir una cooperació social i integral pot

Presa de decisions efectiva. Els joves han de saber prendre bones decisions

Utilització adequada de les seves habilitats, coneixements i educació. Un

i les joves poden implicar-se en la prevenció d’algunes de les activitats culturals

fer que alguna cosa es completi per aconseguir algun objectiu. Un exemple

per desenvolupar la saviesa i el bon comportament i, en conseqüència, re-

elevat percentatge de joves arreu del planeta tenen una bona educació,

que es duen a terme com per exemple la mutilació genital femenina o la poligàmia,

clar el veiem quan una empresa coopera amb el nostre país per aconseguir el

duir les activitats delictives com el furt i el robatori, convertint el món en

coneixements i habilitats comuns i especials, però alguns dels joves no

i, en activitats polítiques, els joves poden assegurar-se que el govern tingui un

desenvolupament al territori, per a la nostra comunitat, especialment Tan-

un lloc més segur per a les persones i els animals en generacions futures.

utilitzen correctament la seva educació per donar efectes positius al món.

control dels poders bàsics.

molt mentre encara són joves per canviar el món i assolir els seus objectius.

equada, estratègies i idees per fer coses a la comunitat. Per exemple, poden propor-

mentre que les activitats culturals representen les formes de vida dels pobles. Els

zània, on cooperem amb altres països.

Haurien d’aprendre a utilitzar adequadament les seves competències en
Amor pel treball i influència positiva dels companys. Els joves han

diferents camps qualificats, com ara la indústria i l’agricultura.

Els joves canvien el món ajudant i proporcionant suport financer a les persones que

Generalment, els joves poden canviar el món si no tenen por i tenen confian-

d’aprendre a estar contents i compromesos amb la seva feina per evitar

ça en si mateixos, en el que fan, acceptant les capacitats que poden canviar

la mala administració de fons i altres problemes com la corrupció. Han

Ser bons seguidors de l’estat de dret de les nacions. Els joves poden canviar

etc. Els joves poden proporcionar suport material com eines d’aprenentatge, llocs

el món d’avui en un món bo, fantàstic i intel·ligent.

d’interactuar amb els seus companys i aconsellar-los adequadament per

el món assegurant-se que són seguidors de les lleis i principis nacionals per

d’estada, menjar i prevenir i evitar discriminacions que abandonin les persones que

tenir bones conductes i comportaments.

crear una lliure i millor oportunitat i un terreny jurídic per poder dur a terme

normalment experimenten dificultats. Gràcies a aquestes accions de donació es fo-

diferents activitats legals que poden ajudar al desenvolupament mundial.

menta el desenvolupament al món.

En general, els joves poden ser un factor i una causa essencials en el canvi.

Els joves canvien el món assegurant-se que viuen en pau i harmonia a la societat. Es

Tot i que pot ser difícil, si se’ls proporciona suport, podran fer diferents

tracta d’una mena d’habilitat social. Quan els joves viuen en pau i harmonia poden

passes per construir un món millor.

fer que els seus drets siguin salvaguardats i també poden servir de model als altres

s’enfronten a dificultats com ara els refugiats, persones grans, dones, nens orfes,

En definitiva, per a un canvi al món hi ha d’haver cooperació entre els altres
i també amor i cura mutus.

per promoure la unitat.
En termes generals, els joves canvien el món de les generacions anteriors, però si
no es mouen en la línia correcta poden destruir-lo i implicar-se en conductes negatives que comportin conseqüències com la pobresa, l’elecció incorrecta de la seva
formació, entre d’altres.
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