Donem vida als nostres parcs
Dades generals:
Club d'Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet
Barcelonès
Mireia Bru
esplaipubilla@esplai.org

Dades de l’experiència:
Aquest projecte és una iniciativa sociocomunitària que ofereix la possibilitat als nois i noies del
Casal Jove i instituts que hi vulguin sumar-se, de participar d'un projecte d'aprenentatge servei
orientat a mantenir nets els parcs i espais dels barris de Pubilla Cases i Can Vidalet, alhora que
possibilitem el coneixement i la posterior difusió al barri per part dels joves, de la diversitat
dels parcs i espais naturals.
Així doncs, volem fer partícips els joves en qüestions com: neteja de parcs, recull i selecció de
les deixalles, informació i tractament de residus, etc.
El projecte fou una iniciativa de l'equip de Casal Jove amb l'objectiu de conscienciar al jovent
de la importància de mantenir nets els espais públics (parcs), alhora que preservem l'entorn
natural dels barris on hi tenim incidència. Tot això s'emmarca en una visió transformadora per
a ells i el seu entorn.
Partint de l'experiència anterior (grup jove de dissabtes), enguany ens plantegem possibilitar la
participació de tot el Casal Jove, engegant de nou el projecte i incloent nous formats.
Paral·lelament, també volem fomentar la cooperació amb altres agents educatius, les
administracions, etc. tot fent un treball en xarxa.
Pretenem i esperem conscienciar als joves per tal d'entendre la importància de mantenir els
espais de la nostra ciutat nets, perquè els infants puguin créixer en un entorn saludable i jugar
en llocs segurs. Que aquesta experiència sigui el principi d'un canvi en els nostres barris,
donant a conèixer la nostra tasca, amb la intenció de que aquest esdevingui un projecte
d'aprenentatge servei ferm i que arribi a tenir una sustentació pròpia. Un projecte
imprescindible, amb una clara utilitat social, que a través de la formació i l'experiència directa
posa a l'abast de l'entitat i del nostre barri eines que faciliten la seva participació i la
possibilitat d'incidir en el seu entorn per poder millorar-ho.

Redacció: Mireia Bru, abril 2013
Aprenentatges que s'han donat:

-

Planificació i organització general de les diferents fases del projecte:
o

Coordinació entre els propis companys/es.

o

Engrescar i implicar a tothom en el projecte.

o

Decidir quin serà el seu àmbit d'actuació (recull de parcs, decidir on faran la
neteja...); fer-se conscients de fins on es pot arribar.

o

Detecció dels materials que necessitaran per a les neteges.

o

Pensar com volen arribar a la població (difusió i conscienciació).

o

Etc.

-

Adquisició de coneixements al voltant del tractament i ús de residus.

-

Coneixement de l'entorn natural que ens envolta (parcs).

-

Entendre la necessitat i importància de tenir cura del seu propi entorn.

Descripció del servei:
Col·laboració dels joves en una tasca medi ambiental i social concreta: neteja de parcs propers
en el territori, recull i selecció de deixalles, informació i tractament de residus a la població,
etc.

Àmbits de servei: Medi ambient
Nivells educatius: Educació en el lleure
Edats dels participants: 12-14 anys, 16-18 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Gener 2013
Data de finalització del projecte: Juny 2013
Entitats que participen a l'experiència: Club d'Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet
Dades de contacte:
Adreça: Parc de les Bòbiles, 1
Població: L'Hospitalet de Llobregat
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 438 48 96
Correu electrònic: esplaipubilla@esplai.org

