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la joventut amb capacitat 
per influir en la societat. 

El projecte té el seu ori-
gen en l’esplai El Nus de 
Sant Joan Despí. Ara fa 
sis anys, joves de l’esplai, 
junt amb l’associació Mè-
liès, entitat social especi-
alitzada en tècniques au-
diovisuals, van proposar 
fer un curt per afavorir la 
inclusió social de nois i 
noies d’origen immigrat. 
El curt 500 milles narra 
la història de dos joves 
immigrants i el viatge des 
que van sortir del seu país 
fins a arribar a Catalu-
nya. L’experiència va ser 
tan reeixida que des d’a-
leshores el projecte dels 
curtmetratges no ha parat 
d’estendre’s i de consoli-
dar-se entre els esplais. 

19
esplais 

del principi al final. Membres de l’Associació Méliès, especialitzada en audiovisual social, van acompanyar els i les joves durant tot 
el procés. FoTo: aSS. MÉLIÈS

Des de fa uns anys, 
el cinema i la pro-
ducció de curt-

metratges de denúncia 
social han esdevingut 
entre els grups de joves 
dels esplais una eina 
d’aprenentatge servei 
i d’educació en valors 
molt potents. El cine-
ma permet estimular 
el pensament crític, 
acostar-nos a realitats 
properes i alienes, 
adquirir tot tipus de co-
neixements i habilitats 
relacionades amb les 
arts cinematogràfique, 
i fomentar la participa-
ció social i ciutadana. 

El projecte dels curtme-
tratges impulsat per la 
Federació Catalana de 
l’Esplai compta amb la 
participació i el lideratge 
del jovent i es desenvolupa 
en diferents fases: elecció 
de la temàtica; formació 
sobre com escriure un guió 
cinematogràfic; caracterit-
zació dels personatges 
i redacció dels diàlegs; 
aprenentatge de tècniques 
de filmació, rodatge i es-
trena de la producció au-
diovisual. Posteriorment i 
amb l’objectiu de sacsejar 
consciències s’impulsen 
tot tipus d’accions comu-
nicatives a través de les 
xarxes socials o impartint 
xerrades: als instituts, a 
les famílies... Enguany, es 
va presentar la iniciativa a 
la 6a Jornada d’Intercanvi 
d’Experiències d’Aprenen-
tatge Servei.  

 Creació audiovisual  Joves dels esplais van pensar, filmar i editar els seus propis curtmetratges

Edufilms, festival de cinema jove 
per a la transformació social

 Federació Sheila Beltran, nova presidenta, i Maria Ferrer, vicepresidenta

nova presidència de la Federació 

E l dissabte 28 de 
gener va tenir 
lloc la XX Assem-

blea de la Federació 
relleu. D’esquerra a dreta, Maria Ferrer, vicepresidenta; Marc Alca-
raz, el president sortint, i Sheila Beltran, nova presidenta. FoTo: a. VaLLE

Joves creadors d’audiovisuals

“L’experiència ha estat increïble 
i a mi m’ha fet triar el meu fu-
tur. El cinema és una molt bona 
eina de comunicació que ens ha 
ajudat a transmetre el missatge 
que volíem donar”

“Participar en aquest projecte 
ens va permetre conèixer-nos 
millor entre el grup de joves i 
ens ha ajudat a unir-nos més. 
Mai van pensar que arribaríem 
tan lluny en la difusió”

“Ens ha agradat tant, fer el 
curt, que estem preparant un 
altre que anirà sobre la viralit-
zació dels vídeos: com un vídeo 
s’expandeix per les xarxes en 
molt poc temps”

Eloy reyes
JoVE dE L’ESPLaI EL NUS

natalia Moreno
JoVE dE L’ESPLaI FoNTSaNTa

sílvia Carvajal
JoVE dE L’ESPLaI PUBILLa CaSES-CaN VIdaLET

Ja estan en línia dos nous 
curtmetratges amb vocació 
social pensats, dirigits 
i editats per joves dels 
esplais. En aquesta ocasió 
són Trenca la cadena i 
Àlex.
El primer l'han elaborat 
joves del Centre d'Esplai 
Pubilla Cases - Can Vidalet 
(l'Hospitalet - Esplugues de 
Llobregat), es va presen-
tar el passat 21 d'abril al 
Centre Cultural La Bòbila 
i és una reflexió sobre la 
viralització dels vídeos a 
les xarxes socials.
El segon l'han fet joves de 
l'Esplai El Nus (Sant Joan 
Despí) i aborda el tema 
de la identitat de gènere. 
aquest curtmetratge es va 
presentar el divendres 28 
d'abril al Teatre Mercè Ro-
doreda de Sant Joan despí.

Dos nous 
curtmetratges, 
ja en línia 

Catalana de l’Esplai, 
que va tenir lloc a la 
seu del districte de 
Nou Barris de Barce-
lona. En aquest acte 
es va fer el relleu de 
la Junta Directiva que 
acabava el seu mandat 
i que estava encapçala-

da pel fins ara presi-
dent, Marc Alcaraz, 
del Grup d’Esplai 
Espurnes (Esplugues 
de Llobregat).

La nova presidenta de 
la Federació Catalana 
de l’Esplai és Sheila 

Beltran, de l’Esplai Pu-
billa Cases - Can Vida-
let (l’Hospitalet - Es-
plugues de Llobregat), 
que estarà acompanya-
da per Maria Ferrer, 
de l’Esplai El Raconet 
(Cervelló), com a vice-
presidenta. 
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1a edició d’Edufilms
En aquesta línia, el 28 
de gener del 2017, en el 
marc de l’Agofedesplai, 
l’Assemblea de la Fede-
ració,  es va organitzar la 

primera edició de Edu-
Films: Festival de cinema 
jove per la transformació 
social.  Totes les producci-
ons audiovisuals presen-
tades, 9 en total,  van ser 

de temàtica social i van 
ser realitzades per joves 
entre els 14 i els 18 anys 
de diferents esplais amb 
un objectiu comú: sensi-
bilitzar la ciutadania al 

voltant de temes socials 
que els preocupen. Aquest 
festival ha pretès donar 
veu als més joves i ser 
un espai de participació 
social. Donar visibilitat a 


