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Dades de l’experiència:
"El projecte de "La Murga" pretén generar una actitud crítica als i a les joves participants
davant les condicions de vida de molta gent que viu en els barris més degradats i/o marginats
de les nostres ciutats i pobles, tot implicant-los directament en la millora de les condicions
d'habitabilitat dels pisos de Ciutat Vella".
L'augment de la marginalitat social i econòmica -a la qual van associades la depressió, la manca
de mitjans, el difícil accés a una feina i un habitatge dignes, etc.- determina que la població que
disposa de menys possibilitats es concentri en determinades zones de les àrees urbanes.
Aquest fenomen es dóna en moltes ciutats europees i, més en concret, en les de la
Mediterrània.
Aquestes zones acostumen a ser les més velles i degradades de les ciutats, cosa que
contribueix encara més a l'enfonsament en la pobresa. En aquests nuclis urbans dels països del
nord on resideixen la pobresa i el deteriorament, que responen al nom de Quart Món, els
domicilis presenten una degradació progressiva que no pot ser millorada per les persones que
hi viuen, ja que no disposen de mitjans per fer-ho. A més, les condicions de vida generen
l'aïllament dels seus habitants, que no interaccionen amb altres parts i persones de la ciutat.
Això dóna lloc a processos d'exclusió social i xenofòbia, perquè molts d'aquests habitants
acostumen a ser immigrants o de famílies immigrants.

El projecte de La Murga, que es realitza cada primavera i estiu des de l'any 1995, pretén obrir
els ulls a aquesta realitat, i furgar en el sistema socioeconòmic en el qual estem immersos,
basat en el consumisme desmesurat i en la discriminació social de moltes persones per
múltiples raons.
Així doncs, la finalitat principal d'aquest projecte és generar una actitud crítica als i a les
participants davant les condicions de vida de molta gent que viu en els barris més degradats
i/o marginats de les nostres ciutats i pobles, analitzant-ne les causes i entrant-hi en contacte,
perquè finalment aquesta actitud repercuteixi en la nostra tasca d'educar per a la
transformació social cap a un món millor.
Aquesta finalitat es busca a partir de l'aprenentatge i el servei. Pel que fa a l'aprenentatge,
l'objectiu del projecte és, atès el nostre caire d'entitat educativa, treballar el Quart Món amb
els joves de l'associació, a partir del contacte i l'intercanvi i la convivència en l'espai local.
Aquest objectiu s'aconsegueix a partir de la formació prèvia dels participants, del mateix
intercanvi en si i de les activitats de valoració, així com de l'elaboració de material pedagògic
arrel de l'experiència.
Pel que fa al servei, l'objectiu és millorar les condicions d'habitabilitat dels pisos de Ciutat
Vella, Barcelona, mitjançant la cooperació entre habitants i participants. Aquest objectiu
s'aconsegueix a partir del format de camp de treball en les vacances de primavera i estiu.
Entenem que una de les claus del projecte és que combina molts actors, tots ells necessaris i
imprescindibles. Per part d'Escoltes Catalans: l'equip pròpiament de La Murga, els caps
educadors i els joves participants (joves dels agrupaments d'entre 15 i 19 anys); per part de la
Fundació Escolta Josep Carol: l'Escola FORCA - serveis de formació; per part de Serveis Socials
Gòtic (al Districte de Ciutat Vella): els treballadors socials, que fan de pont amb el tercer grup
d'actors, els habitants dels domicilis per rehabilitar.
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Aprenentatges que s'han donat:
-

Treball sobre el Quart Món, a partir del contacte i l'intercanvi i la convivència en l'espai
local.

-

Generació d'una actitud crítica als i a les participants davant les condicions de vida de
molta gent que viu en els barris més degradats i/o marginats de les nostres ciutats i
pobles

-

Anàlisi de les causes d'aquestes desigualtats.

Descripció del servei:
Millorar les condicions d'habitabilitat dels pisos de Ciutat Vella, Barcelona, mitjançant la
cooperació entre habitants i participants.

Àmbits de servei: Participació ciutadana
Nivells educatius: Educació en el lleure
Edats dels participants: 16-18 anys, 18-25 anys
Data d'inici del projecte: Des de 1995
Data de finalització del projecte: En curs, cada primavera i estiu
Entitats que participen a l'experiència: Escoltes Catalans, Fundació Escolta Josep Carol i
Serveis Socials Barri Gòtic
Més informació sobre aquesta experiència a l'arxiu/s: Article a Perspectiva Escolar.pdf
[Veure l'experiència relatada]
[Veure vídeo de l'experiència 1]
[Veure vídeo de l'experiència 2]
[Conte: Una casa nova]

Dades de contacte:
Adreça: Mare de Déu del Pilar, 16-18
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 268 91 10
Correu electrònic: programes@escoltes.org
Web: http://www.escoltes.org

