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Dades de l’experiència:
"Els joves de l'Esplai Espurnes d’Esplugues han elaborat un documental sobre el controvertit
Pla Caufec per tal d'incentivar el pensament crític i el compromís social a la seva ciutat".
El projecte que tot just presentem s'emmarca a la ciutat d'Esplugues de Llobregat i més
concretament a la seva muntanya, Collserola. En aquest municipi s'han iniciat les obres d'un
controvertit projecte urbanístic anomenat Pla Caufec, actualment Porta BCN. Els nostre grup
de joves ha sentit a parlar sovint, les veus en contra del pla són fermes i duen moltes accions al
poble, volem saber-ne més, volem tenir eines i informacions per opinar, així que com deien
alguns: "la veritat és allà fora", la buscarem i amb ella elaborarem un documental que
reflecteixi la opinió de les parts amb l'objectiu final de crear consciència i criteri propi a la
nostra població.
El projecte neix quan els monitors de l'esplai ens adonem que el nostre grup de joves no té
prou informació ni criteri sobre un fet força rellevant al seu barri, un dels nostres eixos com a
entitat és l'arrelament a l'entorn proper així com la voluntat de tenir-ne cura i voluntat per a la
seva transformació.
El pla Caufec és un pla urbanístic que es va engegar fa més d'una dècada al poble d'Esplugues
de Llobregat, tot i que la construcció va començar fa uns dos anys, és un pla molt polèmic ja
que part de les edificacions es fan al peu de la muntanya. Les posicions en contra del pla
argumenten que destrueix un parc natural molt preuat i valuós per a la vila, la serra de
Collserola. Entre les diferents edificacions trobem: pisos de promoció pública i privada,
oficines, un centre comercial entre d'altres. Hi ha posicions a favor, principalment
l'ajuntament, que argumenten que és una oportunitat de creixement per al poble així com una
via de comunicació amb la ciutat de Barcelona.
Durant el curs hem realitzat un reportatge amb entrevistes i documentació que projectarem
en diferents sectors de la població per sensibilitzar i crear opinió sobre aquesta qüestió tan
controvertida.

La valoració que fem de tot el procés de realització del projecte és molt positiva, hem
aconseguit els nostres objectius amb el grup, han investigat, han obtingut informació per a
poder crear una opinió fonamentada i a més han aconseguit noves competències relacionades
amb les entrevistes, les NNTT... Per la seva part, els joves ens han manifestat que els ha
agradat el projecte, tot i que se'ls ha fet una mica llarg.
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Aprenentatges que s'han donat:
a. Relacionats amb la investigació del Pla:
-

Conèixer l'entorn proper.

-

Participar activament de la vida del poble.

-

Conèixer altres realitats dins del mateix poble.

-

Engrescar i fer partícips els joves a dir la seva.

b. Relacionats amb l'elaboració del documental:
-

Iniciar-se en l'ús de les TIC (càmeres de vídeo, programes d'edició...)

-

Conèixer els diferents registres periodístics així com les normes més bàsiques
d'aquesta professió.

-

Cercar l'objectivitat informativa en les diferents entrevistes.

c. Relacionat amb el projecte en sí:
-

Ser conscients del propi aprenentatge duran i després del projecte.

-

Cohesionar els diferents membres del grup, més enllà de les opinions que tinguin
entorn el pla, per tal de treballar coordinadament i cooperativament.

-

Superar els conflictes i extreure d'aquests aprenentatges útils i funcionals per a la
elaboració del projecte.

Descripció del servei:
Oferirem i projectarem el documental creat a diferents sectors de la població d'Esplugues,
començant per les famílies de l'esplai i també als instituts dels joves.

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Patrimoni cultural
Nivells educatius: Educació en el lleure
Edats dels participants: 16-18 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: octubre 2008
Data de finalització del projecte: juny 2009

Entitats que participen a l'experiència: Grup d'Esplai Espurnes, Plataforma en contra del
Pla Caufec, Ajuntament d'Esplugues, IES La Mallola, IES Severo Ochoa
Més informació Vegeu el vídeo resum

Dades de contacte:
Adreça: C/ Bruc 40
Població: Esplugues de Llobregat
Comarca: Baix Llobregat
Telèfon: 93 372 06 06
Correu electrònic: espurnes@esplai.org
Web: esplaiespurnes.esplugues.cat

