
 

Bones pràctiques en empreniment social juvenil 

Experièncias entrevistadas 
 
Experiència: Abierto hasta el amanecer 
Organització: Asociación Abierto hasta el amanecer 

Programa d’oci alternatiu fet per i per als joves de Gijón. Els objectius del projecte són fomentar el 
treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències a través de l’oferta d’alternatives de temps lliure en les 
quals no es limiti la participació per motius econòmics de cap jove. A més, es busquen alternatives per 
a un ús saludable i positiu del temps d’oci, en el qual el consum i particularment, l’abús d’alcohol i 
altres drogues no constitueixin un element central. 

Algunes de les activitats que es realitzen en el programa són tallers, concerts, biblioteca, jocs de taula, 
foment del reciclatge, lectures literàries, teatre, formació en mediació cultural, etc. Amb tot això, 
s’intenta recuperar el barri com a espai de trobada dels joves durant el cap de setmana aprofitant al 
màxim els recursos dels quals es disposa. 

Es potencia la participació juvenil tant formal com informal facilitant la implicació activa dels/es joves 
en el seu entorn, amb una visió crítica del mateix i dotant d’eines per a la transformació de la nostra 
societat i es crea ocupació per als joves del barri i de la ciutat. 

Més informació: www.abiertohastaelamanecer.com 

Experiència: Abuelos adoptivos 
Organització: ASUR – Ayuda Social Universitaria de la Rioja en Red 
El programa “Avis adoptius” és una iniciativa juvenil que pretén oferir un allotjament en bones 
condicions econòmiques a estudiants universitaris/es i prestar a la persona anciana que ho desitgi, 
companyia, ajuda i una millora de la qualitat de vida, de manera que ambdós obtenen recompensa. 

La iniciativa vol conscienciar i sensibilitzar a la població estudiantil de la situació de solitud en la qual 
viuen gran part de les persones que configuren la tercera edat: la necessitat d’escolta, companyia i 
ajuda a l’altre.  

Més informació: www.unirioja.es/asur 

Experiència: Acompañamientos Domiciliarios 
Organització: Jóvenes por la igualdad y la solidaridad - JIS 
El principal objectiu del JIS és sensibilitzar als joves i aconseguir que s’impliquin en diferents temes 
socials, potenciant així valors com la igualtat la solidaritat, la no discriminació, etc. En cadascuna de les 
diferents àrees de l’organització es treballa la prevenció, sensibilització i intervenció directa amb els 
diferents col·lectius. 

Un dels projectes desenvolupats pels grups de joves són els acompanyaments domiciliaris a persones 
de la tercera edat. Moltes de les persones grans del seu barri i ciutat, viuen en les seves cases sense 
rebre cap tipus de companyia ni visita. L’objectiu dels acompanyaments és que la qualitat de vida 
d’aquestes persones sigui millor i puguin tenir a algú amb qui compartir sentiments, experiències... Un 
dia a la setmana, matí o tarda, grups de joves realitzen de forma voluntària aquesta experiència.  

Més informació: www.joves.org 

Experiència: Adiós Mairena, Adiós 
Organització: Grupo Juventud y Memoria de la Asociación de Vecinos 
“Casco Antiguo” 

El Grup Joventut i Memòria de l’associació de Veïns “Casc Antic” de Mairena de l’Aljarafe (Sevilla), 
format per més de 60 joves, es reuneixen cada cap de setmana per a debatre sobre els problemes de la 
nostra societat. En les reunions, se segueix la dinàmica de repartir-se els papers entre els propis joves 
(funcions de secretari, moderadores i fins i tot de redacció de les conclusions). 

A més, aquest grup de joves ha optat pel treball conjunt amb les persones grans de la seva localitat, 
des de fa ja dos anys, centrat en la recuperació de la cultura tradicional de la localitat i en la 
reivindicació del que avui és i representa aquest dinàmic municipi sevillà. 

Aquest treball conjunt va donar un primer fruit l’any passat amb la publicació d’un llibre es recollien les 
tradicions orals de Mairena de l'Aljarafe titulat Adiós Mairena, Adiós.  

Més informació: www.mairenacascoantiguo.es 



 
Experiència: Alternativa Pamboli 
Organització: Grup de joves del GOB 

Joves del GOB treballa en una línia d’actuació propera a l’ecologisme social en temes del dia a dia: la 
destrucció del territori, la pèrdua de la cultura tradicional, el consum responsable i alternatiu, 
l’agricultura ecològica, etc. També realitzen voluntariat ambiental i l’excursionisme. La recerca d’una 
societat més justa es reflecteix també en la seva manera de funcionar assembleària, on es practica un 
aprenentatge d’igual a igual. 

Des de Joves del GOB s’ha posat en marxa una campanya de sensibilització per a joves en matèria de 
consum responsable, és a dir, consum sostenible i comerç just. Aquesta campanya vol oferir informació 
i fomentar alternatives per a establir bons hàbits de consum entre els joves. Aquesta campanya amb el 
nom d’Alternativa Pamboli, pretén d’una manera provocativa, lúdica i divertida fer aquesta difusió.  

Més informació: http://jovesgob.wordpress.com 

Experiència: Asociación On & Off 
Organització: Asociación On & Off 

On & Off és un espai obert i democràtic autogestionat per joves d’edats compreses entre els 18 i els 30 
anys. Són els propis joves a través de consens qui decideixen quins projectes es realitzaran durant el 
curs, la metodologia a seguir i els objectius perseguits. La finalitat de l’associació es concreta en: 

- Reunir a persones interessades en les arts escèniques en grups d’aprenentatge, experimentació i 
muntatge. 

- Organitzar activitats recreatives i culturals. 

- Participar en trobades, intercanvis, concursos i/o certàmens a nivell local, nacional o internacional. 

- Cooperar en la programació d’espectacles locals, nacionals o internacionals. 

Activitats: tallers, representacions i trobades de teatre a nivell local i nacional, actuacions teatrals i 
performances en esdeveniments de la ciutat, cursos de formació per millorar i aprendre noves 
tècniques artístiques, etc. 

Experiència: Chavorreando 
Organització: Fundación Secretariado Gitano – Ciudad Real 

Chavorreando és una iniciativa, de 5 anys d’antiguitat, duta a terme per un grup de 10 joves amb la 
inquietud d’aprendre i potenciar la cultura gitana a partir de la realització d’un vídeo clip i 
l’enregistrament d’una maqueta. Amb el suport d’un dinamitzador juvenil, pertanyent al grup de 
referència i coneixedor de la cultura gitana, els nois s’organitzen per gestionar el procés que implica 
també la confecció de calaixos flamencs, l’aprenentatge del seu ús, la concreció d’horaris, sessions i 
llocs on dur a terme l’activitat, etc. Els objectius que es desprenen de l’acció són: 

- Possibilitar la relació i la cooperació entre els participants afavorint l’enfortiment del grup. 

- Generar dinàmiques de participació, en les quals els joves gitanos siguin els protagonistes. 

- Utilitzar espais destinats a joventut, fent-los presents a la joventut gitana en els diferents espais de la 
localitat.  

Més informació: www.gitanos.org/zonas/castilla_la_mancha 

Experiència: Conecta Joven 
Organització: Accem Oviedo 
Amb la premissa que els joves tenen molt per aportar, s’impulsa aquest projecte d’aprenentatge a 
través de la participació d’un grup d’adolescents d’Oviedo, companys d’institut, que contribueixen de 
forma voluntària en la formació de persones adultes en alfabetització digital. Aquests joves reben 
prèviament formació en noves tecnologies, en metodologia participativa i en educació per a la 
ciutadania. D’aquesta manera, aquest grup de joves són els responsables del temari i del funcionament 
de l’aula d’aprenentatge, participant en totes les decisions, etc. 

Aquest projecte, en el marc de les iniciatives d’aprenentatge i servei, té per objectiu, més enllà de 
l’alfabetització de persones gran, la introducció de la joventut en el món del voluntariat i la participació 
ciutadana, posar en contacte persones de diferents generacions per compartir coneixements, 
experiències i valors, fomentar el diàleg intergeneracional, etc. El projecte permet compaginar l’acció 
altruista de treball per a la comunitat amb l’aprenentatge per part dels joves participants d’aspectes 
relacionats amb el treball associatiu i la formació per a la ciutadania participativa. En el cas particular 
d’Oviedo, a més, destaca el caràcter intercultural de la iniciativa, ja que participen un elevat nombre de 
persones immigrades en el projecte.  

Més informació: www.accem.es / www.conectajoven.net 



 
Experiència: Consejo de la Juventud de Albacete 
Organització: Consejo de la Juventud de Albacete 
Més informació:  

Experiència: Consejo de la Juventud de Extremadura 
Organització: Consejo de la Juventud de Extremadura 
El Consell de la Joventut d’Extremadura és un organisme autònom de caràcter administratiu dependent 
de la Conselleria de Cultura de la Junta d’Extremadura, format per les associacions de joves de la zona. 

Algun dels projectes protagonitzats pels joves que destaquen són la Campanya “Vete a tu casa”, el 
Projecte per a la Promoció de l’Associacionisme Estudiantil “Maes”, la Fira d’Associacions Juvenils o la 
col·laboració en projectes Equal com “Aldea das ciencias” o “Agrem-Desempleados/as Agrarios/as 
creando empresas”, entre altres.  

Més informació: www.cjex.org 

Experiència: De la paella al bany / Oli per sabó 
Organització: IES Frederic Montpou 
En l’Aula Oberta de 4º d’ESO (quatre noies i sis nois) són els encarregats d’oferir un servei per a tota la 
seva comunitat educativa: recollir l’oli vegetal domèstic que ja sigui deixalla. Aquest oli es transforma 
en sabó perfumat per a les mans. 

El primer pas va consistir a convèncer a tota la comunitat de la necessitat del servei. Per a fer-ho, es va 
dissenyar una campanya publicitària, identificant prèviament els tres elements bàsics: un logotip, un 
eslògan i un argument. Durant dues hores setmanals, l’aula es converteix en una mini empresa, on es 
fa tot el procés tecnològic: l’obtenció de matèries primeres (l’oli per a reciclar), la transformació (en 
sabó amb tots els diferents passos i processos en un treball en cadena on cadascú té una 
responsabilitat) i la comercialització (el bescanvi d’oli per sabó).  

Més informació: www.xtec.cat/centres/a8034011 

Experiència: Down Lleida 
Organització: Associació Lleidatana Síndrome de Down 
Down Lleida és una associació sense ànim de lucre, d’utilitat pública i el seu objectiu és millorar la 
qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual. Des de Down 
Lleida es vol potenciar al màxim la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, dissenyant 
itineraris que permetin reforçar tots aquells aspectes de la vida de les persones. Per això, els joves 
implicats en el projecte treballen per millorar la vida d’aquestes persones, fent especial èmfasi en els 
joves amb síndrome de Down. 

Alguns dels projectes que es realitzen: Fem Kolla, Nous Voluntaris, Colònies, Casal d'Estiu, etc.  

Més informació: www.downlleida.org 

Experiència: Efecto Mariposa 
Organització: Grupo Juventud y Memoria de la Asociación de Vecinos 
“Casco Antiguo” 
“Efecto Mariposa” és l’aposta d’un grup de joves pel canvi social. Hi ha moltes coses en aquesta societat 
que no els agrada: racisme, violència i acorralament escolar, maltractament, discriminació dels més 
febles... i no volen ser simples personatges passius que veuen el que passa i miren cap a una altra 
banda. Estan disposats a donar aquest primer aleteig de papallona que finalment canviï les coses. Estan 
convençuts que si es treballa conjuntament s’aconseguirà canviar les coses. "El Món comença a canviar 
avui perquè nosaltres hem començat a canviar" és el pensament que els mou. 

Aquest grup de discussió està format per més de 60 joves que es reuneixen cada cap de setmana per 
debatre sobre els problemes de la nostra societat. Tot això es materialitza en un DVD, de 8 minuts de 
durada, que concentra un treball de discussions i consensos que, des de febrer de 2006 fins a maig de 
2007 han vingut realitzant en la seu de l’associació de veïns, dintre d’un Programa de la Fundació 
d’Ajuda contra la Drogoaddicció, que treballa les actituds i els valors dels més joves i que duu per nom 
"I tu què penses?".  

Més informació: www.mairenacascoantiguo.es 

 

 

 



 
Experiència: Entérate si vas a salir 
Organització: Confederación de CCJJ Don Bosco de España 

La Campanya “Entérate si vas a salir” és una iniciativa de la Confederación de Centros Juveniles Don 
Bosco d'Espanya desenvolupada pel seu Equip d’Educació per a la salut, joves monitors entre 18 i 30 
anys. Té com objectius principals lluitar, a través de la informació, contra l’estesa idea que diversió i 
consum de drogues van units; i contra l’augment de la falta de consciència entre els joves entre 14 i 18 
anys, respecte als danys, risc i conseqüències del consum recreatiu d’alcohol, cànnabis i cocaïna. 

Aquesta iniciativa, dirigida als joves, ha estat proposada i dissenyada pels propis joves, garantint així 
l’èxit del projecte ja que s’adapta de forma natural a les necessitats del col·lectiu al que es dirigeix, al 
mateix temps que demostra la implicació del col·lectiu de joves en temes i problemàtiques que els 
envolten i en la recerca de mecanismes que ajudin a resoldre tals problemàtiques. 

Aquestes estratègies van encaminades a, d’una banda, facilitar informació, assessorament i recursos al 
col·lectiu juvenil sobre el consum de drogues incidint en la prevenció del seu ús amb finalitats 
recreatives i, per una altra, a la formació de mediadors en drogodependències com a agents de 
prevenció.  

Més informació: www.confedonbosco.org/entérate 

Experiència: Intercambio 
Organització: Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 

El Consell de la Joventut d’Euskadi - Euskadiko Gazteriaren Kontseilua es constitueix com una 
plataforma d’associacions juvenils que treballa en favor dels drets dels i les joves. Entre els objectius 
d’EGK destaquen els següents: 

- Promoure la millora de les condicions de vida dels joves entre 14 i 30 anys, especialment d’aquells 
que es troben en situació d’exclusió i/o desavantatge, i garantir els seus drets com ciutadans/es. 

- Garantir que comptin amb les condicions i recursos suficients per a poder desenvolupar les seves 
iniciatives i participar en la societat. 

- Afavorir el seu procés de socialització, a través de la millora de les seves condicions de vida, de la 
garantia de drets i de recursos efectius per participar, i no només de l’educació en valors. 

- Impulsar la responsabilitat del conjunt d’agents socials i especialment la responsabilitat pública en el 
desenvolupament d’una adequada política de joventut i dels serveis, específics i no, dirigits als i les 
joves, en el context d’un nou contracte social. 

Sota aquestes premisses, aquesta experiència impulsa a 9 joves bascos que aquest any, per segon any 
consecutiu, tindran la possibilitat de viatjar a Argentina.  

Més informació: www.egk.org 

Experiència: Intered Joven: Red de intercambio y solidaridad 
entre jóvenes 
Organització: Intered 
És la proposta de treball amb joves, a través dels centres educatius, per integrar-los en una xarxa 
d’intercanvi i solidaritat. A Catalunya, Intered Jove és una xarxa formada per joves immigrants i joves 
catalans. Les activitats dissenyades pretenen generar una presa de consciència sobre l’enriquiment que 
suposa la relació entre cultures diferents, i fer-ho des de les generacions joves, que són el futur. 

Des de la perspectiva d’Educació per al Desenvolupament, es treballa des de tres eixos principals: 
reflexió, formació i participació, els quals guien la pràctica metodològica del funcionament de la xarxa 
durant tot el procés, a través de sessions, seminaris i tallers de caràcter formatiu i reflexiu. De tot això 
derivaran accions de sensibilització, fòrums i activitats interculturals.  

Més informació: www.intered.org 

Experiència: La Botica del Libro 
Organització: Grupo Joven Lapuerta - Vocalía de Juventud Asociación de 
Vecinos de Lo Campano 

Projecte intercultural d’integració social a través del foment de la lectura en un espai creat per dues 
entitats juvenils de la ciutat de Cartagena: el Grup Jove Lapuerta i la vocalia de Joventut de l’Associació 
de Veïns de Lo Campano. 

S’han posat en marxa dues biblioteques, incorporant fons bibliogràfics cedits, i s'han realitzat 
campanyes de recollida de llibres en altres idiomes (rus, anglès, francès i àrab) per a contribuir, així, al 
coneixement d’altres cultures. Les biblioteques tenen uns horaris fixos i són ateses per adolescents 
voluntaris que compleixen funcions de bibliotecaris. També compten amb l’ajuda de mediadors 



 
interculturals. 

El projecte també inclou un "Hospital del Llibre", en el qual s’arreglen els toms espatllats, així com una 
"Botica a domicili", que realitza préstec de llibres per a persones amb problemes de mobilitat, de tal 
manera que són els propis joves qui duen els llibres als domicilis de dites persones i, si és necessari, els 
hi llegeixen en veu alta.  

Experiència: Liguilla interasociativa 
Organització: Fundación Secretariado Gitano – Madrid 

El projecte neix a partir de la demanda que els joves del barri del Pozo van verbalitzar amb l’educadora 
de carrer: muntar un equip de futbol per a poder realitzar campionats amb altres joves del barri i de la 
ciutat. 

Organitzats en equips, van crear xarxes de contacte amb altres associacions on altres joves compartien 
aquesta inquietud. La idea es va concretar en la Liguilla Interasociativa de Vallecas. 

Amb la finalitat de garantir un cert ordre en el funcionament de l’activitat, els joves es van organitzar 
assambleàriament per garantir el consens de les normes i els criteris per al desenvolupament eficaç de 
la Lliga, així com la presa de decisions sobre els colors i model dels equips per identificar i vestir als 
participants de l’esdeveniment.  

Més informació: www.gitanos.org/zonas/madrid 

Experiència: Memorias para no olvidar 
Organització: Asociación Ilógica 
Iniciativa protagonitzada per un grup de joves saragossans interessats en la cerca de solucions a les 
manques socials del seu entorn i que dediquen el seu temps lliure a crear iniciatives i mobilitzar-se per 
trobar alternatives viables al que es tracta d’imposar com inevitable. 

Fa un parell d’anys, diversos joves van perdre als seus avis per circumstàncies de la vida. Una vegada 
superades les pèrdues, van ser conscients de tot el que els havia quedat per conèixer les seves 
persones grans, així que van decidir fer el possible per intentar que això no els succeís a altres. 

Es va impulsar aquesta iniciativa que consistia a ensenyar a joves a realitzar una entrevista de manera 
gairebé professional (com un autèntic periodista) i amb aquest pretext convidar-los a que fessin una 
entrevista amb unes preguntes determinades als seus propis avis i grans.  

Més informació: www.ilogica.es 

Experiència: Nueve.e: Programa de educación para la 
Participación 
Organització: Instituto de la juventud de la Región de Murcia 

Aquesta iniciativa, que va començar de forma pilot al 2004, és un Programa d’Educació per a la 
Participació els protagonistes de la qual són alumnes d’Educació Secundària de la Regió de Múrcia. Està 
desenvolupada pels mateixos joves dels centres, amb l’objectiu d’oferir un espai de participació, 
decisió, implicació, adquisició de coneixements, opinió, establiment de contacte amb altres joves, 
coneixement d’altres projectes, etc. Compta amb el suport de l’administració. 

A partir dels punts d’informació juvenil de cadascun dels centres s’organitzen les activitats. El programa 
es divideix en 3 fases progressives, on els joves que pertanyen al grup per lliure adscripció realitzen 
una sèrie d’activitats (l’única condició és que sigui triada per ells). Des de la 2ª fase, realitzen activitats 
d’interès social per a la comunitat i són ells els encarregats. Però quant més augmenta la implicació 
dels joves en el grup, més es facilita que es vagin introduint en la gestió, organització i execució de tot. 

Més informació: www.mundojoven.org / www.nuevee.com 

Experiència: Ocupados en construir 
Organització: Federación Injucam 
Ocupados en Construir és un projecte de la Federación INJUCAM que consisteix en el disseny i 
construcció d’un alberg juvenil obert a tots els joves, mitjançant tot un procés participatiu amb els 
adolescents i joves de les associacions (després de 4 anys de treball de més de 250 adolescents, joves i 
educadors). 

Participatiu, perquè els/es joves han intervingut en totes les fases del projecte: en la presa de 
decisions, en la construcció i en el posterior ús i gestió de l’espai. S’entén la participació com a acció 
transformadora, i com a alguna cosa que s’aprèn i s’entrena.  

Més informació: www.injucam.org 

 



 
Experiència: Programa de ayuda a estudiantes enfermos y 
discapacitados 
Organització: ASUR - Ayuda Social Universitaria de la Rioja en red 

La Universitat de la Rioja presenta un percentatge important de joves amb algun tipus de discapacitat 
que dificulta parcialment el dia a dia en el campus universitari. 

L’associació universitària juvenil ASUR impulsa un programa per a pal·liar aquestes necessitats i 
minimitzar els desavantatges que fan més vulnerable a aquest col·lectiu. 

Es tracta d’una iniciativa dirigida als estudiants universitaris que gaudeixen de plena autonomia, amb 
l’objectiu d’invertir part el seu temps lliure a ajudar i facilitar les tasques que comporten les obligacions 
acadèmiques a estudiants malalts o discapacitats. Entre elles es troben: ajuda en la gestió burocràtica 
universitària, en el desplaçament a les distintes estades del campus, suport acadèmic en les matèries 
impartides, etc.  

Més informació: www.unirioja.es/asur 

Experiència: Programa por los buenos tratos 
Organització: Acción Alternativa 

Programa de prevenció de violència interpersonal, particularment en la parella, des dels valors que han 
de sustentar les relacions: la igualtat entre dones i homes, l’autonomia personal, la llibertat, la 
resolució pacífica dels conflictes interpersonals, el respecte, etc. 

El projecte està promogut pel col·lectiu andalús Acción Alternativa i és compartida amb les 
organitzacions de la resta de comunitats autònomes amb les quals es coordina aquesta associació: 
Liberación, Liberación - Amauta, Canarias Alternativa, Liberación, Batzarre, Revolta y Zutik. Vol 
subratllar l’imprescindible vessant educativa i constructiva, com a mitjà per modificar conductes 
individuals i mentalitats socials que alimenten els maltractaments.  

Més informació: www.accionalternativa.net / www.porlosbuenostratos.org 

Experiència: Radio Tamaraceite 
Organització: Cáritas - Asociación Cultural Piedra Viva 

Tamaraceite és un barri de la ciutat de Las Palmas de Gran Canaria, amb tots els problemes que tenen 
els nuclis de població que han anat creixent a un ritme desorbitat. L’any 1995, tenia uns 12.000 
habitants i moltes situacions de pobresa, falta de treball i també desesperança davant el futur. 
Objectius: 

- Oferir una alternativa al temps lliure i la formació professional dels joves: un taller de ràdio. 

- Conrear el diàleg, la comunicació, el treball en equip, la participació dels veïns, el voluntariat i tots els 
valors que afavoreixen el desenvolupament d’un poble. 

- Servir informació al poble, especialment de les activitats relacionades amb la cultura, l’ensenyament, 
el moviment veïnal i la parròquia. 

- Promoure la participació en tota classe de cursos, conferències, esports i trobades de barri. Per a 
afavorir-ho es fan entrevistes, programes esportius, etc. 

- Ser un estímul per als habitants del districte, que poden disposar d’un mitjà per a expressar-se i 
comunicar-se amb els altres veïns. 

- Oferir entreteniment: música, concursos i jocs. 

- Satisfer les demandes dels oients en la mesura de les possibilitats: programes de salut, cuina, 
informàtica, etc.  

Més informació: www.lakatxarraka.net / www.radiotamaraceite.com 

Experiència: Rehabilitació del Refugio del Xut en la Serra del 
Montroig 
Organització: Agrupament Escolta Garbí 

A principis de curs es va proposar reprendre una activitat que s’havia fet 10 anys enrera pel mateix 
grup escolta, que consistia en la reconstrucció d’un refugi en mal estat. Al 1997 es va reconstruir el 
refugi de Sant Salvador del Bosc, a la Serra del Montsec. El refugi està obert a tots els excursionistes 
que visiten la zona. Un grup de Pioners i Caravel·les (PiC), col·lectiu de noies i nois d’entre 14 i 18 anys, 
van decidir impulsar el projecte de reconstrucció amb el consentiment dels monitors del grup escolta. 

El desenvolupament del treball es considera una tasca participativa i cooperativa de tots els PiC en el sí 
del desenvolupament de l’activitat del grup. Ells mateixos, amb l’acompanyament dels monitors, són 
qui decideixen tots els passos a seguir, des del calendari d’activitats i sortides al refugi fins a quins 



 
passos fan falta seguir en el procés de rehabilitació del refugi. Els monitors (joves de 18 a 24 anys), 
amb ajuda d’experts i habitants de la zona, només realitzen l’assessorament i acompanyament. Una 
vegada decidit el calendari i la tasca que cal fer, és el grup de PiC qui participa, a partir de l’intercanvi 
d’opinions sobre si una actuació seria més convenient que una altra, etc.  

Més informació: www.aegarbi.org/refugipc 

Experiència: Som.Nit 
Organització: Creu Roja Joventut 
El projecte SOM.NIT es va iniciar l’any 1999 mitjançant una prova pilot que van dur a terme 10 agents 
de salut (joves amb formació i experiència en el tema de drogues) que van començar a fer 
intervencions amb l’estand informatiu SOM.NIT a diverses discoteques de Barcelona i Platja d’Aro. 

Després de la bona acollida que va tenir aquesta experiència pilot, es va decidir ampliar la zona 
d’actuació per arribar a un nombre més gran de joves. Per poder fer realitat aquesta expansió 
territorial, aquests joves impulsors de la iniciativa van iniciar la formació d’altres grups de joves 
voluntaris de tota Catalunya amb l’objectiu de preparar-los per poder actuar com Joves Agents de Salut 
en els seus territoris. 

Amb sis anys de trajectòria, actualment el SOM.NIT és un projecte consolidat arreu de Catalunya. Des 
de 1999 fins a desembre de 2007, s'han format més de 1300 joves agents de salut i s'han realitzat més 
de 1200 intervencions.  

Més informació: www.creurojajoventut.org 

Experiència: Tic Boi-Bici Boi 
Organització: Fundació Marianao 
L’Aula Taller de Medi ambient de la Fundació Marianao és una iniciativa de caràcter educatiu que pretén 
ser una eina, per a que joves que no responen a altres recursos educatius formals, puguin potenciar les 
seves competències laborals i habilitats socials per millorar el seu nivell d'ocupabilitat i poder accedir al 
mercat de treball en condicions d’igualtat. 

Dintre del projecte es treballen diferents matèries educatives de caràcter instrumental i transversals 
que complementen la formació tècnica dels tallers. La formació tècnico-pràctica dels tallers es basa en 
dues unitats: la primera és BICIBOI com a recurs orientat al treball amb bicicletes. La segona és 
TICBOI com a recurs especialitzat en la recuperació d’ordinadors i equipament informàtic en general. 
Aquests es troben en situació de desús o abandonament i són recuperats i reparats pels joves 
participants del projecte. A partir de la valorització dels materials es facilita que persones i entitats que 
ho sol·licitin, puguin accedir tant als ordinadors com a les bicicletes.  

Més informació: www.marianao.net/fundacio 

Experiència: Tiritas de Sonrisas 
Organització: Asociación Juvenil Zero's 

Aquesta experiència, protagonitzada per joves de l'Associación Juvenil Zero's té per objectiu intentar fer 
més agradable l’estada hospitalària dels més petits de l’hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. 

Aquest projecte de voluntariat, en el marc del servei de Pediatria de l’hospital San Juan de la Cruz, 
converteix a 17 joves els dissabtes al matí en pallassos. Visiten als més petits de l’hospital i realitzen 
una parodia sobre les peripècies d’un doctor anomentat 'Somriures' i el seu ajudant 'Esparadrap', a més 
de moltes altres activitats d’animació.  

Més informació: www.salesianos-ubeda.com 

Experiència: Toquem Fusta 
Organització: Esplai de Polinyà 
Aquesta iniciativa, liderada pel grup d’adolescents de l'Esplai de Polinyà, es basa en la construcció d’una 
ludoteca mòbil per a la comunitat, amb l’objectiu d’oferir un recurs lúdic i educatiu a la creixent 
població infantil del lloc. Aquest centre d’educació en el temps lliure tots els estius fonamenta el seu 
projecte en una acció de servei a la comunitat. 

La iniciativa es va desenvolupar amb la metodologia d’aprenentatge i servei, a través de la qual els 
joves aprenen no només la realització del projecte sinó també la seva organització i gestió, al mateix 
temps que aprofundeixen en el servei que comporta l’acció encaminada a beneficiar a altres col·lectius. 
Es destaca especialment la constància d’aquest grup de joves, que en els últims anys ha desenvolupat 
diferents projectes, com la construcció d’uns capgrossos, una exposició sobre el poble o la realització 
d’un camp de treball mediambiental.  

Més informació: www.elgrup.com 



 
Experiència: Z de capaz 
Organització: Asociación Inter Europa Rioja 

Inter Europa és una associació d’acció social i juvenil que treballa des de fa cinc anys amb joves amb 
menys oportunitats, especialment amb aquells que compten amb una discapacitat intel·lectual lleu o 
moderada. L’àmbit en el qual treballa és el desenvolupament d’activitats d’oci i temps lliure, a través de 
tallers i activitats formatives, emmarcades dins l’aprenentatge a través de l’educació no formal, tant a 
nivell local com europeu. 

Un dels projectes més rellevants que s’ha dut a terme i se segueix realitzant és la creació de “Z de 
capaz”, una revista de periodicitat bimensual creada i elaborada per un grup d’uns 35 joves, que tenen 
una discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Aquesta publicació va començar a desenvolupar-se l’any 
2006 i des de llavors s'han publicat cinc exemplars tant en format paper com en format digital. 
Actualment s’ha creat una publicació bilingüe compartida amb una associació de joves francesos amb 
les mateixes característiques que aquest grup.  

Més informació: www.intereuroparioja.org 

 


