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En què consisteix la teva tasca a 
Bolívia als centres Monte Rancho 
i Vicente Cañas de la Fundación 
Social Uramanta? 
Faig coses diverses: primer, amb 
La Liga, tradueixo i adapto les pro-
postes educatives de la Federació 
Catalana de l’Esplai i la Fundació 
Catalana de l’Esplai: MIRALL, 
MANDALA i BARRINEM al con-
text llatinoamericà. Segon, faig el 
projecte educatiu d’esplai per als 
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14    c o o p e r a c i ó  i n t e r n a c i o n a l

una col.laboració amb l’esplai sense fronteres a la fundación social uramanta

“adapto la metodologia  
esplai al context de bolívia”
entrevista amb Thomas Prola, voluntari de la liga iberoamericana

Prola col·labora amb la Fundación Social uramanta

preparant la setmana pels 
drets de la Joventut 2011 

“els i les joves volen generar trans-
formacions a les seves comunitats 
i propostes per a les agendes pú-
bliques nacionals”

“en un mèxic ple de víctimes, 
els i les joves diem: Prou! Viure 
sense violència és un dret. Cal 
exercir-lo” 

“Aquesta serà la Primera Setmana 
pels Drets de la joventut a Bolívia. 
Pensant i treballant per la demo-
cràcia, és el nostre lema”.  

“l’eix central és la participació. 
Volem passar de la indignació a 
respostes de transformació cons-
tructiva”

Durant el 2011 La Liga Iberoa-
mericana està treballant coordi-
nadament, més que mai, per tal 
de que les setmanes pels Drets de 
la Joventut que està previst que 
cadi soci local realitzi  a Mèxic, 
El  Salvador, Argentina, Bolívia, 
Paraguai i Catalunya, tinguin més 
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impacte; es consolidin com a pro-
postes juvenils participatives i més 
joves les puguin aprofitar partici-
pant en  aquests espais de reflexió 
conjunta i de demanda i exigència 
de drets des de la consciència i la 
coherència. Recollim l’opinió d’al-
guns/es coordinadors/es. ■

El 16 i 17 de juny es va reunir 
a Asunción (Paraguai) per pri-
mer cop la Comisión Articula-
dora de los Encuentros Cívicos 
Iberoamericanos. El proper En-
cuentro se celebrarà el 27 i 28 
d'octubre d’enguany a la capital 
de Paraguai, i girarà al voltant de 
la Transformació de l'Estat i el 
Desenvolupament.(La comissió 
ens va constituir al desembre 
del 2010 a Mar del Plata , veure 
l’acta a:  www.encuentrocivicoi-
beroamericano.org/archi/Acta_
constitutiva_Comision_Articu-
ladora_Iberoamericana.pdf).A 
la  reunió del juny va participar 
Núria Valls, com a representant 
de La Liga Iberoamericana, xarxa 
a la qual pertany la Fundació Ca-
talana de l'Esplai des de la seva 
configuració al 1999.
La Comissión Articuladora té 

com a objectiu preparar l’En-
cuentro Cívico Iberoamerica-
no, un dels principals espais on 
la societat civil organitzada de 
l'àmbit iberoamericà influeix de 
manera global i fa propostes que 
són considerades a la Cimera de 
Caps d'Estat i de Govern que es 
produeix amb posterioritat. 

A la reunió, també van participar 
les organitzacions: Espacio Ibe-
roamericano de Juventud (EIJ), 
l'Organización Negra de Centro-
américa (ONECA), la Coordina-
dora Civil de Nicaragua (CCN), 
l'Asociación Brasilera de ONG 
(ABON), l'Asociación Nacional 
d’ONG d’Uruguai (ANONG), la 
Fundación SES (organització ar-
gentina que ostenta la presidència 
de La Liga), Associació d’ONG 
del Paraguai (POJOAJU). ■

preparació del “encuentro 
cívico iberoamericano”

Hi van assistir vuit  organitzacions
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l’esplai sense fronteres 
al prat solidari 
el 28 de maig, en el marc de la 
Festa central del Prat Solidari i 
el Comerç just, va tenir  lloc una 
mostra amb estands de totes les 
entitats del Prat que treballen 
per la solidaritat i la cooperació. 
entre elles, la Fundació Catala-
na de l’esplai que va participar, 
amb una exposició itinerant del 
programa l’esplai Sense Fron-
teres amb imatges de tots els 
projectes impulsats a mèxic, 
Argentina, Catalunya, equador, 
Paraguai i Bolívia, així com de 
les formacions d’educadors/res 
d’Amèrica llatina que s’han fet 
a Catalunya.  

diversitat  
lúdica a l’argentina 
educadors i educadores de l’es-
plai Diversitat lúdica de Sant 
Feliu de llobregat col·laboren 
en un projecte de cooperació 
internacional recolzat pel seu 
municipi i per contribuir a la 
promoció del protagonisme i el 
lideratge juvenil al Club renun-
ciamiento del municipi d’Avella-
neda. una de les accions propo-
sades, en el marc del projecte, 
i convidats pels referents del 
Club renunciamiento i Funda-
ción SeS de l’Argentina serà la 
participació a la semana por los 
derechos de la juventud argen-
tina, a mar del Plata, durant la 
primera setmana de setembre. 
l’objectiu de la participació dels 
4 educadors/res és mostrar les 
seves propostes d’activitat al seu 
esplai i compartir les estratègies 
de treball, a banda de participar 
en els processos de la setmana 
argentina. 

Joves del nus enxarxats 
amb joves de mèxic      
en el marc dels projectes de co-
operació i solidaritat que des del 
2007 s’impulsen entre l’Ajun-
tament de Sant joan Despí amb 
mèxic, durant l’any 2011 l’esplai 
el nus, està treballant en un pro-
jecte amb  els i les joves del Club 
Digital del ex convento de Culhu-
acán de la Ciudad de méxico. els i 
les joves de l’esplai el nus estan 
treballant als tallers el gènere, en 
el marc de la proposta educativa 
“mirall” : audiovisuals sobre la 
imatge de la dona i l’home a la 
publicitat. Per compartir aquest 
projecte i d’altres, els referents 
d’ambdós centres de lleure han 
configurat un blog que explica 
l’objectiu del projecte i que té 
intenció de ser marc de referèn-
cia del mateix. 

http://jovenesserajlesplai.
blogspot.com/
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Als seus 29 anys, Thomas 
Prola que està realitzant 
el doctorat en Pedagogia 

Social, és un voluntari entusiasta a 
2 centres infantils de la Fundación 
Social Uramanta, a Cochabamba, 
Bolívia. Hi va anar com a voluntari 
de de La Liga iberoamericana, col-
laborant amb el programa esplai 
Sense Fronteres. Ara mateix, no té 
data de tornada a espanya.    

Quina és la teva motivació per 
ser voluntari? 
Vaig col·laborar uns anys a l’Es-
plai de Can Serra a L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona), i tenia 
molts infants d’Amèrica Llatina. 
Vaig conèixer també les famílies 
i em van venir ganes de conèixer 
d’on venien per poder establir 
“ponts” sociològics i pedagògics 
entre els dos continents, una mica 
per treballar millor amb aquesta 
població als nostres barris cata-
lans... A través de l’Esplai Sen-
se Fronteres, vaig decidir anar a 
Bolívia... on m’hi trobo com a 
casa. 

dos centres. Tercer, col·laboro amb 
el Programa d’Educacion Infantil 
en l’organització d’activitats (ta-
llers, excursions, etc) i organitzant 
tallers de formació d’educadors/
res, adaptant la metodologia esplai 
al context de Cochabamba, la zona 
on estan els centres. 

Has traduït propostes educatives. 
Què aporten en un context tan 
diferent del català o espanyol? 

Seria millor si tinguéssim temps 
per adaptar-ho més, però amb 
el que hem fet fins ara, aquestes 
propostes serveixen per treballar 
de manera innovadora temes com 
la immigració, la discapacitat o la 
igualtat de gènere. Aquí no s’havia 
treballat mai així des de l’educa-
ció no formal ... els antecedents 
més propers a Bolívia vénen dels 
scouts.

Quin significat té a Iberoamèrica 
que les persones joves lluitin pels 
seus drets?    
Igual que a Europa. La diferència 
és que aquí les necessitats són al-
tres (no es lluita només per tenir el 
millor mòbil o roba de marca), sinó 
també per exercir responsabilitats 
polítiques, històricament vetades 
a la majoria de la població, cosa 
que fa que avui hagi a Bolívia una 
societat molt desperta i reivindica-
tiva, molt interessant pel que fa a 
la seva manera d’organitzar-se (co-
operativista en moltes coses), que 
podria ser inspiradora per a molts 
moviments (penso en el 15M,  per 
exemple). ■
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