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Barcelona Magic Line, junts arribem més lluny
Dades generals:
Obra Social Sant Joan de Déu
Barcelonès
Diana Casellas Paulí
dcasellas@solidaridadsjd.org

Dades de l’experiència:
En el marc de la Barcelona Magic Line, des de la primera edició vam començar a treballar en la
modalitat d'aprenentatge servei, apostant per implicar els joves d' instituts a la caminada, a
través de la creació d'equips de centre però sobretot de voluntaris joves dels barris per on
passa la caminada.
El projecte s'acompanya d'un treball de sensibilització a l'aula, a través del programa Escola
amiga, on els joves coneixen de primera mà, un dels col·lectius amb què treballem i pels quals
es fa la Magic Line. Així, fem al centre una xerrada de sensibilització de la mà d'un d'aquests
col·lectius, on hi participen un professional de l'àmbit i un testimoni que ha viscut de primera
mà la situació explicada.
La feina a l'aula es complementa amb altres materials com www.365batecs.org, on els docents
poden aprofundir en els temes treballats durant la xerrada, i descarregar-se material didàctic
de suport (descarrega els materials).
Després, a partir de l'acció voluntària, els joves entren en contacte amb persones dels
diferents col·lectius (voluntaris dels centres, i usuaris que aquell dia actuen com a voluntaris).
Així, el dia de la caminada, es troben fent una mateixa activitat normalitzada i amb un objectiu
comú: viure la Magic Line com una experiència solidària positiva. Aquesta educació en
contacte permet els joves acostar-se a col·lectius sovint invisibles i estigmatitzats i desmuntar
molts estereotips sobre els col·lectius en risc d'exclusió.
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La Magic Line és una bona iniciativa per acostar als joves realitats socials del seu entorn que
sovint són invisibles i els passen desapercebudes, com ara la situació de sensellarisme, les
persones grans dependents, la malaltia crònica en la infància o els trastorns de salut mental.

Redacció: Diana Casellas, setembre 2016
Aprenentatges que s'han donat:
-

Aprendre a treballar en equip.

-

Afrontar nous reptes que comporten superar-se un mateix (caminar una distància
llarga en grup, assumir la responsabilitat d'un voluntariat, etc.).

-

Analitzar les causes i conseqüències de situacions com el sensellarisme o la salut
mental i reflexionar sobre el nostre rol com a ciutadans i ciutadanes compromesos.

-

Trencar l'estigma sobre els col·lectius en risc d'exclusió.

-

Compartir vivències amb tota la comunitat educativa.

-

Prendre consciència de la responsabilitat individual i col·lectiva davant la realitat de les
persones en risc d'exclusió .

-

Conèixer possibles accions d'implicació en l'entorn, entre les quals la Magic Line és un
dels exemples d'accions possibles

Descripció del servei:
El projecte atén principalment la necessitat de visibilitzar la realitat dels col·lectius en risc
d'exclusió social a Barcelona, trencar l'estigma que sovint els rodeja i fomentar-ne la inclusió
social.
Per assegurar l'èxit del servei que fan els joves, és important donar força a la pota de la
sensibilització. Amb l'objectiu d'acostar als joves la vulnerabilitat, i que entenguin l'objectiu
social de la Magic Line, vinculem la seva participació a l'esdeveniment a participar també del
programa Escola amiga que té com a objectius fomentar la reflexió crítica de les persones
joves en relació a l'exclusió social i la pobresa i trencar prejudicis per fomentar la inclusió
social, a partir de conèixer persones d'un dels col·lectius pels quals es fa la Magic Line.
-

Difusió de la iniciativa entre la comunitat educativa per aconseguir crear equips del
centre qui hi participin (famílies, professorat, alumnat...). En aquest sentit, els joves de
l'institut van fer diverses comunicacions a les famílies donant a conèixer la iniciativa.

-

Dinamització d'equips al centre que participen a la caminada, amb organització
d’activitats per assolir el repte econòmic (realització i venda de samarretes, taller de
xapes al barri, etc.).

[Escribir texto]

-

Descoberta de l'entorn i promoció de l'activitat física, amb l'organització de diverses
caminades dins l'àrea d'educació física per anar a descobrir el recorregut que proposa
la Magic Line.

-

Senyalització del recorregut i adequació de l'entorn el dia abans de la caminada i un
cop aquesta finalitza.

-

Treball d'equip assolint el repte esportiu d'arribar tots junts.

-

Voluntariat el dia de la caminada, en un dels trams del recorregut: voluntariat
d'orientació, voluntariat d'assistència i suport als equips, voluntariat de dinamització (a
través de la música, el teatre, la dansa, etc.).

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Projectes de solidaritat i cooperació.
Nivells educatius: Educació obligatòria, Cicles formatius, Universitat, Educació en el lleure,
Projecte comunitari, Batxillerat.

Edats dels participants: 16-18 anys, 18-25 anys, 25-65 anys, 14-16 anys.
Data de finalització del projecte: En curs.
Entitats que participen a l'experiència: En l'edició 2015-16 hi van participar l'institut Turó
de Roquetes, l'escola Virolai, l'escola Thau, l'institut-escola Oriol Martorell, l'institut Ferran
Tallada, l'institut Vall d?Hebron, l'escola Garbí, l'institut Les Corts, l'escola la Mercè i l'institut
Emperador Carles.

Dades de contacte:
Adreça: Puiggarí 5-7, 4t - Barcelona
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 932 532 136
Correu electrònic: dcasellas@solidaridadsjd.org
Web: http://www.solidaritat.santjoandedeu.org

