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Voluntat de canvi
Vaig sentir que sí que realment es 
volien canviar les coses. Crec que es 
poden crear solucions reals, però la 
voluntat es molt important, si tots 
els components del grup continuen 
i se senten decidits sí que podrem 
crear un bon projecte.

Treball molt positiu
Tinc molt bona sensació en veure 
com la gent s’ha involucrat, però 
també una mica de por per veure 
si realment es desenvoluparà la 
idea. Tot i que el treball va ser 
molt positiu i van sortir bones 
idees amb moltes possibilitats.

Possibilitats properes  
Em va quedar molt clar que no 
s’ha de tenir por i que al nostre 
voltant tenim moltes possibili-
tats. L’experiència per a mi va 
ser molt favorable com a per-
sona i penso que per a la resta 
de participants també.
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Participants a la trobada pilot 

20 C E N T R E S  D ’ E S P L A I 

TONI DEL AMO

El 19 de febrer, més de trenta 
joves de L’Hospitalet amb 
altres d’arreu d’Espanya 

que actuaven de mentors, es van 
trobar al Centre d’Esplai la Florida 
de la Fundació Catalana de l’Esplai, 
a L’Hospitalet, per participar en el 
primera trobada pilot al nostre país 
del programa  “Impulsors de can-
vis socials” (Change Makers City),
promogut per la organització in-
ternacional Ashoka que impulsa 
l’emprenedoria social. 

Els joves participants, de entre 
13 i 18 anys, van conformar la 
primera prova d’aquest projecte, 
que ja funciona a diferents ciutats 
d’Alemanya i Holanda, a l’Estat 
espanyol.  El principal objectiu és 
la captació de joves amb inquietuds 
socials  per millorar la societat que 
els envolta. A través d’una sèrie de 
tallers, es dota als joves de capa-
citats com el lideratge, l’empatia 
o l’autoestima sel’s i facilita ha-
bilitats per  detectar  l’arrel dels 
problemes socials.

El Change Makers City pretén 
que els joves participants acabin 
la trobada amb uns primers esbos-

S’HI VAN APLEGAR MÉS DE 40 JOVES “IMPULSORS DE CANVIS SOCIALS”  

L’Hospitalet acull la I Trobada de 
Joves “Changemakers”
Organitzada per Ashoka i la Fundació Catalana de l’Esplai

Esplai Aixec ( Barcelona) Centre d’Esplai Pica Parets (Alcanar) Associació Suport (Vilanova i la Geltrú)

Coneguem els esplais de la Federació Catalana de l’Esplai

Nre. de monitors/es: 2 educadores socials Nre. d’infants i 
joves: 10  Any de fundació: 2002 Activitats: Esport i sortides 
pel barri, etc.  Contacte: C. Independència, 244, bxs, 1. 08026 
Barcelona. esplaiaixec@esplai.org

Oci com a recurs educatiu i de salut
Aixec és una cooperativa d’iniciativa social que té la finalitat 
de crear serveis destinats a l’atenció de persones amb tras-
torns mentals i a les seves famílies. El Club de Tardes per 
Adolescents i Joves Aixec, actualment l’Esplai Aixec, és un 
recurs que treballa en l’àmbit de la salut mental i que ofereix 
un servei socioeducatiu a través de l’oci, el lleure i la gestió del 
temps lliure. És un espai de participació voluntària on s’esta-
bleixen vincles afectius, amb activitats d’interès, participant 
en els recursos de la comunitat. Les activitats es decideixen 
en grup, perquè resultin d’interès per als joves. Es potencia 
la participació en Centres Cívics, piscines municipals, etc. 

Nre. de monitors/es: 6 Nre. d’infants i joves: 30  Any de 
fundació: 2003 Activitats: suport als esplais i casals de joves 
fomentant la inclusió de persones amb discapacitat.  Contacte:
C. St. Sebastià, 11.  08800 Vilanova. assosuport@hotmail.com

Autogestió per a les persones amb discapacitat
Suport és una associació sense ànim de lucre que es dedica 
a millorar la qualitat de vida tant de les persones amb discapacitat 
com de les seves famílies. Com a objectiu general, vol fomentar 
una societat inclusiva, on tothom pugui participar en qualsevol 
activitat ciutadana. També fan tallers específics per a persones amb 
discapacitat: sexualitat, cuina, transició a la vida adulta, etc.  A
l’estiu, mitjançant un conveni amb l’ajuntament establert des de 
fa 7 anys, fan l’assessorament, formació i seguiment de totes les 
activitats d’estiu, perquè qualsevol infant de la ciutat pugui triar el 
casal que vulgui. Amb els joves fan activitats puntuals de vacances 
en diferents èpoques de l’any fomentant l’autogestió en el lleure.  

Nre. de monitors/es: 13  Nre. infants i joves: 70, des 
de 3 fins a 12 anys Any de fundació: 2010  Activitats:
Excursions, colònies… Contacte: C. Ronda del Remei, 70. 
43530 Alcanar. esplai.picaparets@gmail.com

Un jove esplai amb ganes! 
L’Esplai Picaparets, no fa ni mig any que funciona, però és 
una entitat que té moltes ganes de moure’s i fer coses per a 
la gent d’aquesta població del Montsià, on no hi hagut mai 
una iniciativa de lleure educatiu. 
L’esplai està format i creat per gent jove que un dia van deci-
dir fer alguna cosa per canviar el poble. Són gent comprome-
sa i il·lusionada amb aquest projecte que intenta que la vida 
social dels nens i nenes d’Alcanar sigui divertida, completa i 
de molts colors! L’esplai funciona els dissabtes de tarda. Fan 
jocs i tallers. També han previst estrenar-se aquest estiu fent 
casals o colònies, segons els recursos disponibles.

sos de projectes propis, creats per 
ells amb l’ajuda d’un mentor, que 
puguin solucionar d’una manera 
efectiva els problemes i les barreres 
de la societat, convertint als parti-
cipants en Change Maker, un tipus 
de jove no només preocupat per la 
millora del món sinó que realitza 
accions concretes per millorar-lo. 
Amb un posterior seguiment del 
grup de joves, des de l’organitza-
ció, es pretén que els participants 
continuïn treballant perquè altres 
joves en segueixin  l’exemple.

‹‹Hi ha estudis recents que consta-
ten que els joves volen participar 
per millorar l’entorn, però moltes 
vegades no saben com fer-ho. El 
40% dels joves voldrien participar 
en una entitat o projecte, però no-
més el 15% ho fa››  explica Ken-
neth Clewett, treballador d’Ashoka 
i un dels organitzadors de l’esde-
veniment. 

La jornada va comptar amb la par-
ticipació activa, com a part de la or-
ganització i fent el paper de mentors 
dels joves assistents, d’altres joves, 
de entre 18 i 25 anys, d’arreu d’Es-
panya que ja fan projectes socials 
propis a les respectives ciutats. 
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