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joves

Curts amb valors

L’11 de juny es va celebrar la 2a edició del Festival Edufilms a la Filmoteca

Edufilms, cinema jove català
per a la transformació social
Opinió
@sescardibul3

Susagna
Escardibul

@carlesxifra

Carles Xifra

P

rop de 300 de
joves d’esplais,
escoles i projectes
socials de Fundesplai
han participat aquest
any de la creació de 14
curtmetratges gràcies
a la col·laboració de
distintes administracions i entitats. Totes
les històries conviden
a l’espectador/a a reflexionar sobre el valor
de la igualtat de gènere,
l’amistat i el respecte a
les diversitats per fer
front a la problemàtica
del sexisme, la discriminació i les violències en
general.
Tots aquests curts es van
presentar l’11 de juny a
la II edició del Festival
EduFilms a la Filmoteca
Catalunya, organitzat per
la Federació Catalana de
l’Esplai i l’associació Méliès gràcies a la col·laboració
de l’Obra Social a Caixa".
El festival és una mostra
de les pel·lícules i té per
finalitat donar visibilitat
al potencial de la joventut
per influir positivament a
la societat així com sensibilitzar la ciutadania sobre
els temes que els preocupen. El festival va acollir 14
curtmetratges, a més de la
participació del “curt con-

Garantia Juvenil

Dir. d’Accions
i Programes
Educatius,
Socials i del
Tercer Sector

Apostem
pels i les
joves!

Protagonisme juvenil. Els mateixos nois i noies han triat els temes, han elaborat els guions i han filmat els curtmetratges, amb
el suport de professionals. FOTO: FUNDESPLAI

vidat” del projecte XAJI
de la Plataforma Unitària Contra les violències
de Gènere. Els curts s’acompanyen d’unes fitxes
didàctiques creades pels
mateixos grups de joves
per animar el debat. Tots
els curts i recursos educatius es poden descarregar del bloc del projecte:
https://esplai.fundesplai.
org/edufilms/

Protagonistes amb molt a dir
Hakima El Ouahrani,
esplai Guadalhorce. Curt 'El GIR'

He après a treballar en equip i a fer
ús del material que es fa servir per fer
un curtmetratge. Hem triat el tema del
bullying. Al meu institut n'hi ha molts
casos, i la majoria dels companys no
fan res, s’uneixen als que discriminen.
Amb aquest tema m’he posat a la pell
dels altres i he entès el que pateixen.

Núria Danon,
esplai Pubilla Cases Can Vidalet. Curt 'go back'

Iniciativa
d’aprenentatge
servei

Aquest projecte m’ha servit per tractar temes que no estem acostumats
a parlar entre nosaltres. El tema que
hem escollit és l’embaràs adolescent,
i crec que és un bon tema per tractar
perquè és una realitat present però
que no es toca gaire.

Edufilms és una proposta
educativa d’aprenentatge
servei on s’aprenen tècniques cinematogràfiques

amb l’objectiu de crear
una pel·lícula que serveixi per provocar la reflexió
i transformar la mirada
sobre una determinada
realitat. Posteriorment,
els grups de joves s’impliquen en accions de sensibilització als seus municipis i organitzen xerrades
i debats als centres així
com campanyes a les xarxes socials. L’objectiu és
que tots aquests treballs
tinguin una utilitat social
i educativa.
Visiteu
la web
del festival

Impulsada per Fundesplai amb el suport de la Cambra de Barcelona

La iniciativa d’inclusió Imago
forma 60 joves en llenguatge audiovisual
@Valle_alga

Valle
Álvarez

E

l projecte Imago
de Fundesplai
ha possibilitat
que 60 persones joves
d’entre 16 i 22 anys
inscrites a Garantia
Juvenil, dels municipis
de Cornellà, l’Hospitalet i el Prat de Llobregat, puguin participar

en una experiència
d’aprenentatge transformador.

per afavorir l'apoderament
dels joves i la seva inclusió
sociolaboral.

Aquesta iniciativa està emmarcada en el programa
Joves per Emprendre de
la Cambra de Comerç de
Barcelona i ha consistit en
una proposta formativa i
d’acompanyament, centrada en la millora de les
competències transversals
i fent servir el llenguatge
audiovisual com a eina clau

Els i les joves participants
han rebut: formació específica en competències, formació i acompanyament
individualitzat, formació
en audiovisuals i, com a
resultat del procés, la creació d’un curtmetratge per
grupsla i participació en la
2a edició d'Edufilms: Festival de Cinema Jove per a la
transformació social.

Formació. La proposta combina formació i acompanyament
dels i les joves.

Fundesplai continua
apostant per les persones joves i el seu
protagonisme com
a actors clau en la
transformació social.
Els nostres projectes
són una invitació a
cada persona jove
a viure un procés
de descobriment i
desenvolupament de
les seves potencialitats de cara a poder
i voler assumir les
regnes de la seva
vida. El procés d'apoderament proposa
al jove “fer-se més
poderós/a”, desenvolupar estratègies
que li permetin
guanyar en autonomia, autoconfiança,
autogestió, etc. En
definitiva, assolir
eines per afrontar
la seva vida interior,
les relacions amb
els altres i els seus
projectes individuals
i col·lectius.
A partir de diverses
propostes i iniciatives convidem les i
els joves a imaginar,
dissenyar i portar
a terme diferents
projectes de què
l’aspecte central és
la participació i el
protagonisme juvenil.
Participar per transformar, entenent la
transformació com
a eina d’inclusió i
canvi. Canvis que
generin una millora
en les condicions de
vida de les persones
joves i de la societat
en el seu conjunt.
Tota transformació
requereix un procés
de problematització,
consciència crítica,
definició d’aspectes a transformar,
propostes de canvi i
compromís. Aquests
aprenentatges, entre
d’altres, esdevenen
clau en la participació democràtica i
activa en la societat.

