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A peu de carrer... per Alfonso Valle
Entrevista a:

Anna Romeu

Ignasi Delgado

Vicepresidenta
de Patrimoni,
Medi Ambient
i Qualitat

Membre de l’Esplai Druida (Barcelona). Recent Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona

El color
de la pinya

projecte de lleure educatiu i d’arrel comunitària, que vol intervenir educativament en els infants i
famílies del barri des d’una visió
global, tot mantenint el projecte
que marca l’essència de l’esplai,
que és el de dissabtes.

J.M. Valls

A la Fundació Probitas,
que cada any fa un important esforç d’inclusió
a favor de la infància més
vulnerable amb els seus
programes d’ajudes al
menjador escolar, d’estiu, d’hàbits saludables
i d’assistència mèdica a
menors sense recursos.
Una tasca de gran valor
a favor de la igualtat d’oportunitats en la infància.

“Ser un pinyó té certa força,
però formar part de la pinya
és molt més enriquidor”

E
A la Taula del Tercer Sector que presideix Francina
Alsina. Aquesta plataforma, que aplega més de
3.000 entitats catalanes
d’acció social, celebra
el 15è aniversari aquest
2018, justament l’any
que fa el seu VI Congrés,
del 20 al 22 novembre.

Als països europeus que
s’oposen als acords d’acollida de persones refugiades de la Unió Europea, principalment el
Grup de Visegrat (Hongria, Polònia, Txèquia i
Eslovàquia). A més, recentment s’han sumat
al rebuig a l’acollida
Àustria i Itàlia, aquest
últim amb la negativa a
acollir al vaixell Aquarius.

ls druides són mags
que col·laboren amb
la comunitat i ho fan
amb respecte i suport de la
natura. Aquests valors són
els que inspiren a l’Esplai
Druida, al barri de Prosperitat, al districte de Nou Barris
(Barcelona), en què participen un centenar d’infants i
adolescents durant tot el curs
i uns 350 gaudeixen a l’estiu.
L’equip educatiu està format
per 20 persones. A més,
aquest any celebren el seu
30è aniversari. Parlem amb
Ignasi Delgado, membre de
l’esplai, de tot plegat.
Heu rebut la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona. Què representa per a
vosaltres aquest reconeixement en l’any del vostre
30è aniversari?
És una valoració de la nostra
tasca educativa i social. Rebreho en plena celebració dels “30
anys Fent Camí” significa reconèixer l’esforç i el compromís
envers els nostres infants, joves
i famílies, i és una de les cireretes de la celebració. També és

El treball en xarxa
forma part de
l’ADN de l’esplai"
una forma de reconèixer el model
de l’entitat, ja que, en els models de
projectes reconeguts per l’administració, sovint no acabem "d’encaixar" i hem de ser insistents a l’hora
de justificar que som associacionisme educatiu.
Vau començar com a esplai de
cap de setmana i ara feu també activitats diàriament. Què
motiva aquest canvi?
De fet ja fa quatre cursos que vam
iniciar l’esplai diari. El projecte va
néixer de la inquietud de l’equip,
significava un canvi en el model
d’entitat i ho volíem fer bé. En el
diagnòstic, on van participar també
les famílies i els infants, vam detectar que en el nostre entorn més
immediat no hi havia cap recurs
de lleure educatiu entre setmana
i que els infants del barri tenien
certes necessitats educatives i socials. A partir d’aquí vam iniciar la
construcció del projecte, buscant
complicitats amb el territori i les
administracions. Vam crear un nou

Vau instal·lar la vostra seu
a l’Escola i AMPA Mercè Rodoreda. Cal trencar barreres
entre escoles i esplais?
Doncs clarament sí, però en el
nostre cas sempre hem treballant amb les escoles i AMPA del
barri. L’Escola Mercè Rodoreda
és casa nostra, i ho dic amb tot
el convenciment del significat
del terme. Sempre vam tenir
clar que aquestes barreres s’havien de superar. L’escola volia fer
una obertura al barri i nosaltres
ampliar la nostra activitat amb
el projecte de diari. Les complicitats van arribar des de l’inici.
En els marcs educatius actuals,
l’escola agafa metodologies que
històricament han estat del lleure i les entitats d’esplai també
treballem, junt amb les escoles,
àmbits escolars com el suport en
l’estudi. Intentem fer abordatges
integrals conjunts, que són molt
enriquidors per a totes les parts i
sobretot per als infants.
El treball en xarxa amb altres entitats us ha ajudat a
arribar on sou?
Forma part de l’ADN de l’esplai!
Sense un treball conjunt amb entitats, recursos i serveis no podríem
fer el que fem, o si més no, com
ho fem! El nostre és un projecte
comunitari que enriqueix l’esplai
i el nostre entorn. A tall d’exemple, formar part de la Federació
Catalana de l’Esplai ens ajuda a
compartir iniciatives conjuntes,
formació, intercanvis de coneixements… i això és imprescindible
per poder avançar i millorar les
nostres accions. Ser un pinyó té
certa força, però formar part de
la pinya és molt més enriquidor.
Més informació

www.druida.cat

Ciència
ciutadana i ApS
La ciència ciutadana és un
terme força nou però una
pràctica vella. Es diu que la
ciència ciutadana està ajudant a "democratitzar" la ciència. I amb això, la ciència
entra dins la vida de les persones i de la comunitat d'una
manera significativa. S’entén
per ciència ciutadana la recerca científica conduïda,
parcialment o completament,
per amateurs. S'orienta a la
generació de nou coneixement amb la participació
activa i imprescindible de
la ciutadania en almenys
una etapa del procés de recerca: en la captació o processament de dades, la seva
interpretació, la definició de
problemes, reptes, objectius
i/o en el disseny amb científics de la recerca que s’ha de
dur a terme.
Els projectes d’Aprenentatge
Servei en relació amb l’entorn
natural comparteixen mirada
amb la ciència ciutadana. Els
participants construeixen els
seus aprenentatges, el seu coneixement, a la vegada que,
amb la seva acció, el transmeten a la comunitat, fan
accions de sensibilització i
de transformació de l'entorn
natural proper.
Per això des de Fundesplai
creiem que l'Aprenentatge
Servei i la ciència ciutadana tenen un recorregut importantíssim en la nostra
societat, i que cal ajudar a
difondre les bones experiències que s'estan impulsant i
ajudar a millorar-les.
Compartim aquesta mirada
on les persones esdevenen
ciutadans actius, compromesos amb la transformació
i millora del seu entorn, i
capaces d'incorporar i aplicar els seus aprenentatges al
servei dels altres i en el seu
territori.

Un estiu
per a tothom!
Campanya solidària per becar

colònies i casals

per a infants en risc d’exclusió social
Necessitem la teva col·laboració urgent per poder donar
resposta a les milers de peticions de beca rebudes
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Fes el teu

donatiu!
fundesplai.org
902 10 40 30

Descobreix la història
de la Paula i els seus amics

