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Testimonis

com un augment de possibilitats de conèixer les necessitats reals de la 
infància i la joventut. També impulsa el desenvolupament dels destina-
taris produint una sensació de “feina ben feta” en els educadors. 

Ens  pots explicar el projecte Espacio mestizo? 
Espacio mestizo neix de l’aposta per combinar llenguatges artístics, 
menors en risc i comunitat en el projecte Construyendo Mi Futuro que 
la Fundació Juan Soñador porta a terme a la ciutat de Lleó. Neix també 
d’una investigació de fi del Màster “Models i estratègies d’acció social i 
educativa en la infància i adolescència” de la Fundació Pere Tarrés. 
 

És un espai de creació lliure per a adolescents, de 14 a 18 anys, de 
diferents barris de la ciutat de Lleó des de la perspectiva de l’art comu-
nitari. Porta tres anys de recorregut i en ell hi han participat al voltant 
de cinquanta joves tractant els llenguatges artístics del graffiti, break 
dance, tektonik, yerk, circ social, acrobàcies, teatre... En aquests anys 
hem realitzat més d’una vintena d’actuacions, accions, tallers, presenta-
cions d’actes... 

En què aspectes és un projecte participatiu? 
La tècnica més emprada en totes les fases (presentació, creació del grup, 
desenvolupament del taller, avaluació i conclusions) és la de l’assemblea 
de participants, en la qual es genera un diàleg sobre els processos artís-
tics entre els tècnics en llenguatges artístics, els adolescents i els edu-
cadors. Les normes de comportament, el grau de compromís, l’elecció 
dels llenguatges, la decisió de realitzar o no actuacions i tallers, l’horari i 
molts més elements sorgeixen del consens i del diàleg continu entre tots 
els participants. 

17h a 20h, a 40 nois i noies d’entre 8 i 17 anys i de perfils molt dife-
rents. Ofereix un espai educatiu no formal on, des d’un clima familiar, 
es busca que els infants i joves se sentin acollits incondicionalment 
i trobin les eines necessàries per a l’adquisició d’aprenentatges. S’hi 
educa des de la participació i el respecte, el sentit crític per a fer front a 
situacions personals, familiars i social de forma responsable i coherent. 
Busquem la implicació de les famílies i les acompanyem en el procés 
educatiu dels fills. 

En quins aspectes és un projecte participatiu? 
Alguns exemples: celebrem una assemblea setmanal (per a comentar la 
vida del grup, recollir propostes, decidir activitats...), la iniciativa “apa-

drina un menut” en base a la qual un dia a la setmana els grans ajuden 
als més petits a fer els deures, millores en benefici de la comunitat 
(pintar el futbolí, crear un hort urbà...), etc. 

Què recomanaries als monitors i caps d’agrupament escolta per a 
promoure la participació en els seus grups? 
Escoltar i escoltar entre línies, fer preguntes, no donar les activitats pre-
parades, crear situacions en les quals hagin de decidir ells, incorporar els 
companys i el grup en la resolució de conflictes i, sobretot, animar-los 
molt perquè fer això implica anar a contracorrent en una societat que 
vol fer-nos creure que és millor consumir el lleure que inventar-lo, que 
és millor relacionar-se a través de pantalles que mirant-nos als ulls, que 
no hi ha res a fer quan somiem amb un món millor... Ànims!

la necessitat de relacionar-se, de fer coses noves, de formar part d’un 
grup, etc. Volen sentir-se dins d’un grup i ésser reconeguts perquè això 
fa que siguin considerats com una persona socialment activa. Aquests 
aspectes són imprescindibles per al desenvolupament òptim de la per-
sonalitat.

D’altra banda, en funció dels aspectes treballats, amb les polítiques de 
participació podem generar sinèrgies que donin eines als adolescents 
perquè puguin experimentar i viure la participació com una eina que per-
met produir certs canvis en el seu entorn proper. Amb tot això esdevé un 
ciutadà actiu i proactiu compromès i crític amb la realitat que l’envolta. 

En què consisteix el projecte de dinamització de Badia?
El projecte de Badia consisteix en l’acompanyament educatiu d’adoles-

cents en el medi obert, altrament conegut com a Educació de Carrer. 
L’objectiu és acompanyar els adolescents durant la seva etapa evolutiva 
tenint en compte aspectes relacionals, socioemocionals, de projec-
te de vida i la seva dimensió comunitària. Per a això, treballem amb 
grups naturals d’adolescents aprofitant diferents escenaris com són 
l’escola, els equipaments, el món virtual 2.0, l’àmbit esportiu i el carrer. 
Busquem i ens apropem als espais de relació dels mateixos adolescents 
i des dels seu propis centres d’interessos treballem per tal de poder 
establir un vincle educatiu que ens permetrà poder iniciar tot el procés 
d’acompanyament. 

Com hi participen els joves?
Els joves participen en funció de si la intervenció final els motiva o 
no. Per tant, si estan motivats la participació pot ser molt intensiva i 
compromesa mentre que si no ho estan la participació pot arribar a ser 
nul·la.Com que es treballa des dels propis interessos de l’adolescent tots 
els processos participatius tenen un elevat grau d’implicació per part 
d’ells. Organitzar diades o realitzar activitats per a la Festa Major són els 
aspectes més visibles a nivell comunitari.

Creus que el lleure és un bon espai per afavorir la participació 
d’infants i joves ? 
És el primer lloc real on la infància es troba en un espai participatiu, 
en el qual se li dóna veu, se li ofereixen responsabilitats concretes, es 
dialoga, es generen possibilitats de cogestió... 

La participació és una bona eina per a la construcció d’una ciutada-
nia compromesa? 
Sí, és l’eina per a construir una ciutadania compromesa i cívica. En 
gran mesura ets ciutadà perquè participes socialment i participes per-
què et sents ciutadà. 

En què beneficia la participació als infants i joves? 
La participació social promou el desenvolupament de l’infant en la 
seva integritat, li reconeix un dret humà fonamental, protegeix millor 
als infants, reforça la democràcia i la construcció de la ciutadania, es 
configura una major personalitat, es fomenta el sentit crític...  

En què pot ser positiva la participació en un esplai o cau? 
En tot. La participació dóna frescor, permet actualitzar temàtiques així 

Creus que l’educació en el lleure és un bon espai per afavorir la 
participació d’infants i joves? 
I tant que sí. Les actituds que s’interioritzen en l’educació en el lleure 
tenen un valor sòlid i passen a formar part dels recursos personals per a 
relacionar-se amb els altres en tots els terrenys de la vida. 

La participació és una bona eina per a la construcció d’una ciutada-
nia compromesa? 
Si amb els nostres projectes educatius els entrenem a saber què volen, 
a posicionar-se enfront d’un tema, a expressar la seva opinió, a ser 
crítics, a buscar la unió per aconseguir avenços per a tothom, els serà 
molt més fàcil comprometre’s i participar per a millor la nostra societat. 
A nedar s’aprèn mullant-se i ficant-se a l’aigua. 

En què beneficia la participació als infants i joves? 
Els ajuda a aprendre a prendre les regnes de la seva pròpia vida, a 
assumir responsabilitat i a ser protagonistes del seu camí. 

Ens pots explicar breument el projecte “Centre Obert Don Bosco”? 
És un centre educatiu que acull cada tarda, de dilluns a divendres, de 

Quants anys fa que et dediques a treballar amb joves?
La meva trajectòria professional va començar fa 15 anys amb unes 
pràctiques com a voluntari en diverses entitats i associacions. Tot 
aquest conjunt de vivències va fer que aprengués molt i, per això, més 
endavant, vaig decidir dedicar-m’hi professionalment. Al llarg d’aquest 
temps he passat per a tot tipus de projectes sempre relacionats amb la 
infància i l’adolescència. 

Com valores la participació com a eina de treball?
La participació és un aspecte més de la feina. A vegades, la podem 
utilitzar com a eina i d’altres simplement com un objectiu propi. No 
hem d’oblidar que participar és prendre part en alguna cosa, compartir 
opinions, idees o formar part d’una societat. 
El fet és que mitjançant la participació podem donar eines i potenciar 
els individus¬ perquè s’empoderin de la seva realitat personal o social 
de manera activa i, a més, podem arribar a d’altres objectius més gene-
rals que permetin a l’individu desenvolupar-se.

En què afavoreix la participació al grup?
Els adolescents per si mateixos són participatius, això vol dir que tenen 

Héctor Alonso 
Sociòleg, educador de carrer i coordinador de Espacio mestizo
hekalon.wordpress.com

césAr MArcos
Director i educador del Centre Obert Don Bosco 
centreobertdonbosco.blogspot.com.es 

roberto PescAdor Fernández de lArreA
Educador de carrer de Badia del Vallès

1414

“ets ciutadà perquè participes 
socialment i participes perquè 
et sents ciutadà”

“la participació ajuda als 
infants i joves a prendre les 
regnes de la seva pròpia vida”

“la motivació és imprescindible 
perquè els joves participin”


