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Dades de l’experiència:
Infants pel civisme! Mantenim el barri guapo! és el nom del nostre projecte i una garantia de
futur pel nostre barri. Cada vegada el respecte per les coses comunes que poden haver a un
barri es van perdent i quan arriba la nova generació, és a dir, els nens actuals, no hi ha una
conscienciació clara de que les coses que tenim al barri són de tots i que s'han de mantenir
entre tots, des dels més petits fins als més grans. Per aquest motiu des del projecte "Infants
pel civisme! Mantenim el barri guapo" hem volgut fer que els infants donin la seva opinió
sobre el barri en el qual viuen i encoratgin a la resta de la necessitat que ells veuen per
mantenir el barri net i bonic.
Enguany ens hem volgut encoratjar a fer un projecte d'aprenentatge servei amb els més petits
de l'esplai, per tal de començar a fer-los partícips en la societat i constituir en ells ciutadans
compromesos. Tot i que el projecte del qual parlem va dirigit al barri i a la conscienciació social
i hagi semblat massa ambiciós tractant-se d'infants petits; nosaltres no ho hem vist d'aquesta
forma; ja que potser no hem arribat a tots els punts del barri o a tota la població; però hi ha
hagut un grup de 15 nens i nenes que a través de les seves actuacions han adquirit un
compromís i una responsabilitat en el període que han realitzat el projecte.
Això ha fet que ja haguem convençut a 15 personetes de que és important cuidar al barri. I a la
mateixa vegada ells han fet veure tot això a les seves famílies, amics de l'escola, amics
d'esplai... D'aquesta forma ja hem aconseguit un grapat de persones que viuen al barri que
valoraran les coses de diferent manera.
Activitats centrals del projecte:
-

Formació de medi ambient i civisme als infants

Cada setmana hem realitzat una hora de tallers amb els infants per tal de treballar amb ells els
dos conceptes de civisme i el medi ambient d'una forma pràctica i divertida per a ells. A través
d'activitats molt lúdiques han après a treballar el consum responsable de les energies, els
conceptes de reciclatge i la seva importància per al nostre medi ambient; què vol dir el canvi

climàtic i per què és important que siguem responsables de les nostres actuacions sobre el
nostre medi ambient, sobre el medi ambient de tots i totes.
En aquest punt del projecte vam contactar amb l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat per
tal que vingués a l'esplai algun treballador de l'Àrea de Civisme i Medi ambient, com un Agent
cívic.
-

Diagnòstic del barri de la Florida per part dels infants.

Un cop es va fer el treball inicial amb els infants i ja tenien eines per valorar quines coses són
bones pel barri i quines no; hem sortit al carrer i hem fet un diagnòstic del nivell de civisme i
respecte del medi ambient al barri per part de la seva població. Aquest diagnòstic el el van fer
els infants i van ser ells mateixos els que van plantejar quines coses s'han de canviar i de quina
forma.
També s'ha fet una enquesta per a la gent del barri per poder valorar quin és el seu grau de
respecte per a aquest i reforçar positivament a la gent del barri que fa les coses bé.
Durant el diagnòstic del barri hem aprofitat perquè els infants facin fotografies a les coses que
s'han de canviar i que ells mateixos facin una proposta de canvi. Després han preparat una
exposició fotogràfica a l'esplai per tal de que la resta d'infants, els pares i mares siguin
conscients de què és important cuidar el barri i que és cosa de tots/es.
-

Actuacions cíviques

Un cop vam fer la conscienciació a través de les sessions de formació és quan els nens i nenes
van passar definitivament a l'acció on ells mateixos van sortir al barri, identificats amb unes
armilles per tal de que tinguessin un reconeixement social i ells es sentissin un agent important
durant aquestes actuacions.
Durant les sortides van prendre el rol d'agent cívic: es va reciclar, es van posar multes
simbòliques als cotxes que estaven malament aparcats, vam recollir caques de gossos que
podien ser trepitjades per algú, vam felicitar a la gent que veiem que estava recollint una caca i
llençant-la a les escombraries...
Hem valorat com a molt important que en tot moment els nens vegin la necessitat de fer
aquest canvi i que el seu paper hagi estat d'absolut protagonisme.
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Aprenentatges que s'han donat:
-

Saber què són els agents cívic i quina és la seva importància.

-

Conèixer que són les conductes incíviques i com es poden solucionar.

-

Ser conscients de la importància del reciclatge.

Descripció del servei:
-

Netejar i cuidar el barri de La Florida.

-

Conscienciar a la població del barri de la importància de tractar-ho bé.

-

Premiar a la gent que cuida el nostre barri.

Àmbits de servei: Medi ambient, Participació ciutadana
Matèries implicades: Civisme i medi ambient
Nivells educatius: Educació en el lleure
Edats dels participants: 5-8 anys
Data d'inici del projecte: Octubre del 2010
Data de finalització del projecte: Juny del 2011
Entitats que participen a l'experiència: Esplai la Florida
Dades de contacte:
Adreça: C/ Pedraforca, 29 àtic
Població: L'Hospitalet de Llobregat
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 551 49 73
Correu electrònic: eflorida@esplai.org
Web: http://www.esplaiflorida.org

