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gélica Dass (impulsora 
del projecte Humanae), 
de “quan tractem al-
tres éssers humans com 
menys humans”. Per 
això, és imprescindible 
que vetllem per la inclu-
sió de totes les “veus” 
(pluricultural, discapaci-
tat, edat, gènere...) en els 
nostres projectes. Impul-
sar activitats que decidi-
dament fomentin l’estima 
de l’altre i serveixin per 
desmuntar visions este-
reotipades. Revisar-nos 
permanentment perquè 
ningú està exempt de 
pors i prejudicis. Ampliar 
el coneixement i els refe-
rents sobre la diversitat 
de procedències i cultures 
amb les quals convivim. 

El títol de la proposta té 
doble signifi cat. D’un cos-
tat, la urgència de desfer 
els “nusos” que impedei-
xen solucionar aquestes 
situacions tan crítiques, i 
de l’altre costat, la neces-
sitat de teixir “nusos” de 
complicitats que uneixin 
la ciutadania per afron-
tar globalment aquests 
reptes.

NuSOS per a 
la ciutadania 
global és la 

nova proposta edu-
cativa de Fundesplai 
per als cursos 2019-
2021. Forma part 
d’un marc de treball 
més ampli centrat 
en els valors de la 
convivència i la soste-
nibilitat sota el qual 
es desenvoluparan 
diferents propostes i 
iniciatives en els pro-
pers anys. Parteix de 
la base que els reptes 
d’abast mundial com 
ara les migracions, 
l’emergència cli-
màtica o la pobresa 
exigeixen un canvi 
urgent en les nostres 
formes de pensar i 
en els nostres estils 
de vida i de conviure. 
L’educació ha d’o-
ferir les eines ne-
cessàries perquè de 
forma global ajudi les 

persones a compren-
dre el món complex 
on vivim i on hem de 
poder imaginar i co-
operar per a un canvi 
positiu. 

NuSOS posa el focus en el 
tema de la mobilitat de les 
persones, les migracions 
i el refugi. Té per fi nalitat 
que els infants, joves i els 
diferents col·lectius amb 
els quals treballem reco-
neguin els Drets Humans 
i la diversitat com a valors 
indispensables. En l’ac-
tual context de creixent 
diversitat i d’increment 
dels discursos xenòfobs, 
és molt necessari redo-
blar els esforços perquè 
els infants i joves se soci-
alitzin en aquests valors 
i treballar per combatre 
l’alterofòbia en les seves 
diverses manifestacions. 

NuSOS també és una 
oportunitat per a revi-
sar les nostres mirades 
i narratives, en l’àmbit 
personal i professional, a 
fi  que cap diversitat deri-
vi en desigualtat. Prendre 
consciència, com diu An-

NuSOS per a la ciutadania global davant els reptes climàtics i socials
La proposta de Fundesplai per al 2019-2021 vol contribuir a una societat més oberta i tolerant des de l’educació

Reptes col·lectius
La proposta educativa 
compta amb diverses 
eines. Les activitats de 
lleure per a totes les edats, 
enfocades a despertar 
l’esperit crític i aprofundir 
en els continguts, un eix 
d’animació amb la Bolbo-
reta i la Ubuntu, que ac-
tuen com a fi l conductor 
de les diferents propostes 
i dos reptes col·lectius per 
a reforçar la incidència al 
territori. El primer rep-
te s’ha dut a terme en el 
marc de la celebració del 
Dia Internacional dels 
Drets de l’Infant. Milers 
d’infants han defensat 
la pervivència dels seus 
drets i han manifestat la 
seva indignació davant la 
vulneració dels drets dels 
infants migrants i refugi-
ats. En uns mesos, el 21 
de març, Dia Internacio-
nal contra el Racisme i la 
Xenofòbia, impulsarem 
la campanya #méspont-
simenysmurs per infon-
dre el missatge que ens 
cal més unió i vèncer els 
murs mentals i físics que 
ens desconnecten de les 
altres persones. 

La Bolboreta, papallona en gallec, pertany a 
l’espècie de la migradora dels cards (Vanessa 
cardui) i serà l’encarregada d’acompanyar les 
activitats dels infants més petits. La proposta 
relata el seu viatge, des del nord d’Àfrica fi ns 
al nord d’Europa. Ens convida a ser crítiques 
amb les diferents realitats que veu: diversitat 
de llengües i costums, fronteres entre països, 
desigualtats, etc. 

La Ubuntu s’adreça als nens i les nenes ma-
jors de 8 anys. És un personatge que pren 
forma de maleta i s’ha triat com a símbol de 
la idea de viatge i de l’experiència migratò-
ria. Es relaciona amb tot tipus d’emocions i 
sentiments: esperança, somnis, pors, pèrdua. 
El viatge de la Ubuntu relata la duresa de les 
migracions forçoses. 

Ambdós personatges ens transmeten un mis-
satge ètic essencial: la creença en un vincle 
universal que connecta a totes les persones 
del planeta.
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