Casal de Treball Canaleta
Dades generals:
Ajuntament de Banyoles
Pla de l'Estany
Anna Roura i Isabel Padrés
centre@aprenentatgeservei.cat

Dades de l’experiència:
"El "Casal Treball Canaleta" va sorgir amb la idea de realitzar una actuació educativa que
tingués repercussió al barri de Canaleta de Banyoles tot oferint un espai de lleure als joves del
barri i fomentant l'ús responsable de l'espai públic."
A l'estiu del 2007 es va dur a terme el Casal de Treball Canaleta amb la finalitat que els joves
del barri s'impliquessin en projectes comuns, es millorés la cohesió entre els veïns i
s'augmentés el sentiment de pertinença al barri a mesura que es participava en aquest.
En aquest sentit, l'experiència es plantejava els següents objectius:
-

Realitzar una actuació educativa que tingués repercussió al barri, a través de la
metodologia de l'APS.

-

Oferir un espai de lleure als joves del barri incidint en l'ús responsable de l'espai públic.

-

Donar als joves l'oportunitat de participar en un projecte com a premonitors.

Les activitats que es van dur a terme partien de tres àmbits: activitats més lúdiques, de reflexió
i de servei a la comunitat. Entre totes les realitzades, podem destacar:
1. Activitat de reflexió: Què m'agrada i què no m'agrada del meu barri? Recorregut pel
barri per reconèixer els elements que conformen l'espai públic i marcar el que ens
agrada o caldria millorar per després plantejar l'actuació de servei a la comunitat.
2. Activitat de servei: Cartelleres. Dotar el barri de dues cartelleres com a via de
comunicació entre els membres del casal i per penjar anuncis, escrits,...
3. Activitat de servei: Els bancs de les places. Arreglar, pinar i muntar bancs per les dos
places del barri. Substituir aquells materials malmesos.
3. Activitat de servei: Jardineres plaça de sota l'institut. Fer unes petites jardineres al
voltant dels arbres i plantar-hi flors.
4. Activitat lúdica: Samarreta del casal. Fer-nos una samarreta relacionada amb el servei
a la comunitat.
5. Activitat lúdica: Sopar amb els participants i les seves famílies.

6. Activitat lúdica: EXPOSICIÓ FINAL DEL CASAL. Donar a conèixer al barri la feina feta
pels joves dins el programa de les Festes d'Agost de Banyoles.

Redacció: Laura Campo, abril de 2008
Aprenentatges que s'han donat:
-

Tècniques pròpies de les tasques de reparació, jardineria, etc.

-

Habilitats comunicatives

-

Treball i cohesió de grup

-

Compromís social

Descripció del servei:
-

Arreglar, pintar i muntar els bancs de les dos places del barri

-

Arreglar jardins i testos

-

Elaborar cartelleres de comunicació pel barri

-

Obertura d'una exposició i festa final al barri

Àmbits de servei: Medi ambient, Participació ciutadana
Nivells educatius: Educació en el lleure
Edats dels participants: 10-12 anys, 12-14 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Juny 2007
Data de finalització del projecte: Setembre 2007
Entitats

que participen

a

l'experiència: Ajuntament de Banyoles i Empresa

d'Assessoraments i Serveis Educatius Orió.

Dades de contacte:
Població: Banyoles
Comarca: Pla de l'Estany
Telèfon: 972 57 00 50
Correu electrònic: plaeducatiuentorn@ajbanyoles.org

