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A l’ocasió de la Junta Direc-
tiva de La Liga realitzada a  
Puebla (Mèxic), hi ha hagut 
la  possibilitat d’analitzar la 
situació actual en el context 
internacional. 

Una de les reflexions és que 
circulen algunes idees “sug-
gestives i tendencioses” que 
ens volen fer suposar que el 
terme Regió Iberoamerica-
na com a  tal està devaluat. 
Cosa que potser és una con-
seqüència de les tendències 
i la fisonomia resultants de 
les dos darreres Cumbres de 
Jefes de Estado y Gobierno 
de Iberoamerica (Mar del 
Plata, 2010; Asunción 2011). 
Encara que cal reconèixer 
que la regió como a tal, no 
presenta una configuració 
geopolítica definida, des de 
la tasca de La Liga, visualit-
zem que és possible i neces-
sari sostenir principis i valors 
que ens  “agermanen”, tant 
en la nostra història, cultura, 
funcionament de la societat, 
com pel que fa al llenguatge i 
la manera de ser.

és possible que allò que esti-
gui en joc tingui a veure amb 
el tipus de relació que histò-
ricament s’ha vingut donant, 
a través de la idea equivocada 
que Espanya aporta, i Llati-
noamèrica rep. Com a Liga 
hem apostat per un model 
d’intercanvi horitzontal i, avui 
per avui, ens sentim agerma-
nats per les circumstàncies 
econòmiques i socials per les 
quals passa Espanya i altres 
països d’Europa. Potser sigui 
el moment d’incidir en els ac-
tors polítics per repensar la 
regió en aquest sentit.

opinió

I. DEL POzO

el voluntariat que, durant el 
2011, l’educador de  l’es-
plai can serra de l’Hospita-

let de llobregat, thomas prola, va 
realitzar a la liga, ha tingut, entre 
d’altres,  el resultat dels  primers 
documents traduïts a l’espanyol 
per compartir a amèrica llatina: 
4 propostes educatives traduïdes 
i adaptades del català al castellà.

En concret s’ha traduït i adaptat 
les propostes educatives Barri-

Un projECtE EdUCatiU dES dE La pErSpECtiVa dELS drEtS dELS inFantS

“El Cuarto de Luz roja”,  
fotoperiodisme al servei de la infància
S’ha dut a terme amb infants de Cochabamba (Bolívia)

IVONNE DEL POzO 

el projecte educatiu de fo-
toperiodisme documental 
infantil, “el cuarto de la 

luz roja”, és una de les pro-
postes que s’ha desenvolupat al 
2011, de manera conjunta entre 
la fundació catalana de l’esplai 
i la fundación social uramanta, 
de cochabamba (Bolívia) amb el 
suport de la convocatòria de co-
operació al desenvolupament de 
l’ajuntament de l’Hospitalet de 
llobregat (Barcelona) del mateix 
any. 

Des de la perspectiva de treballar 
els Drets dels Infants, va sorgir la 
idea de treballar amb els infants del 
centres infantils Vicente Cañas y 
Monte Rancho a Cochabamba, en 
una activitat educativa que, d’una 
banda, donés eines concretes als 
infants i, de l’altra, els fes protago-
nistes del propi projecte educatiu 
i creatiu, ja que havien d’elaborar 
un portafoli individual fotogràfic, 
participant de totes les etapes del 
procés creatiu i tècnic.

amb infants de 8 a 13 anys
El concepte del fotoperiodisme 
crític és on els educadors/es i el 
coordinador educatiu d’Uraman-
ta, grover Quiroga, es van basar, 
comptant amb l’assessorament 
de Thomas Prola, que col·labora, 
des de la Liga amb l’Esplai Sense 
Fronteres. 

Es van fixar un seguit d’objectius 
com ara: abordar la fotografia com 

un art contemporani i fer valdre les 
seves potencialitats en l’àmbit del 
desenvolupament social comuni-
tari i com a eina de transformació 
social; potenciar l’expressió dels 
infants de 8 a 13 anys, amb el 
desenvolupament de la imagina-
ció, generant espais de pensament 
crític creatiu i abordar el tema cen-
tral dels drets de la infància, des 
de la mirada pròpia dels infants i 
de les seves famílies com a pro-
tagonistes.

reporters/es del seu entorn 
A les sessions del taller, es van 

treballar des d’aspectes tècnics re-
lacionats amb el món de la fotogra-
fia: la llum, les ombres, etc., fins a 
aspectes més creatius com ara què 
posar al peu de la foto, o elaborar 
un text curt que expliqui cada imat-
ge. També, van abordar i debatre 
els drets dels infants sobre la seva 

pròpia imatge. Els petits periodistes 
van fer de reporters de la realitat del 
seu barri i la seva família i varen 
descobrir el plaer de la narració, 
tant fotogràfica com escrita. 

Els infants van elaborar finalment 
el seu portafoli individual a partir 
de redescobrir amb uns altres ulls 
el seu entorn immediat, amb les se-
ves famílies i la seva comunitat de 
Valle Hermoso com a protagonista. 

Durant el 2012 es vol donar difusió 
al material fotogràfic i al projecte 
educatiu. ■

Els infants participants en el projecte i algunes de les fotos del seu barri i objectes que han fotografiat 

Els infants 
han fotografiat 
la seva família 
i el seu entorn

Es van treballar 
aspectes tècnics 

i creatius 

propostes educatives de la Fundació 
per compartir amb l’àmbit iberoamericà 

nem,  Mandala, Mirall i la Guia 
didàctica Dudi. Tot el conjunt 
conforma un important material de 
l’Esplai Sense Fronteres a disposi-
ció de totes les entitats de La Liga. 
És, sens dubte, un pas molt impor-
tant, en relació a les possibilitats 
de compartir materials educatius 
en una llengua comuna, cosa que 
dóna peu a compartir més i millor 
la forma de treballar en metodolo-
gia esplai. Ara, s’està en un procés 
de revisió i recerca de recursos per 
a la publicació dels textos.

pachamama, una proposta 
educativa a bolívia 
D’altra banda, fruit de tot aquest 
procés de treball compartit amb 
la Fundación Social Uramanta 
de Bolívia, s’ha elaborat una 
proposta educativa en la línia de 
la metodologia de les propos-
tes educatives esmentades, però 
amb una temàtica molt potent i 
interessant, la cosmovisió andina 
titulada “Pachamama: transfor-
mar la Sociedad, educando para 
un nuevo mundo”.■
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