
Estades solidàries 

En què consisteix l’experiència? 
 

Aquest projecte  s’emmarca en el programa Esplai sense Fronteres, una 

proposta d’intervenció educativa des de l’educació no formal amb infants, 

joves i educadors/es; enfocades a dur a terme accions integrals que 

afavoreixen i milloren la qualitat de vida de les comunitats del sud. Es 

realitza a través d’un treball cooperatiu i horitzontal amb els socis i sòcies 

locals. Formació, compromís i continuïtat són elements clau per garantir 

l’èxit de l’activitat. 

 

Etapes 

A Catalunya 

1. Aprenentatge: Formació específica entorn als temes de solidaritat, 

cooperació i educació per al desenvolupament i sobre el context del país 

de destí, des d’una perspectiva educativa i social. 

2. Preparació col·lectiva del viatge i del projecte de lleure a compartir amb 

els companyes i companys del sud, a través de les xarxes socials i altres 

eines 2.0. 
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A  Amèrica Llatina 

3. Formació i adaptació al sud durant els primers dies després de 

l’arribada. 

4. Implementació del projecte al sud 

5. compromís amb el projecte a la tornada a Catalunya. 

 

Catalunya 

6. Concreció i realització dels projectes educatius, per al treball col·lectiu i 

compartit sud-nord al centre d’esplai.  

 

Qui participa? 
Els agents i alhora destinataris són monitors i monitores (majors de 21 anys), 

i en general ,persones dels equips educatius dels esplais de la Federació 

Catalana de l’Esplai i de l’organització d’acollida. Els beneficiaris són els 

infants i joves dels centres d’esplai dels voluntaris que participen en 

l’experiència, i els infants , joves, educadors i educadores i famílies del Sud. 

 
Què es pot aprendre? 

Els aprenentatges al respecte de la vivència i l'experiència complerta  

de les Estades Solidàries poden ser múltiples i colpidors a la vida dels 

monitors i monitores que hi participen. 

• durant la formació es comparteixen una sèrie de temàtiques amb 

exemples, que ofereixen perspectives crítiques del món, convidant a 

la reflexió critica, econòmica, social i històrica respecte de les causes 

que generen desigualtats , pobresa, vulneració de drets fonamentals 

(infància, joventut i altres franges d’edat) al món, i amb propostes 

concretes per a la transformació. 

• Durant la vivència a Amèrica Llatina els monitors i monitores viuen 

el context: desigualtats, pobresa, valors, conviccions... 

• A la tornada a Catalunya, tenen l'oportunitat de continuar 

participant del camí de la transformació tot difonent aquesta mirada 

crítica, apostant per compartir la seva reflexió, el seu coneixement 

per a una visió critica de les relacions al món que generen pobresa i 

desigualtat.  

Tot des de l'àmbit de l’educació no formal, en el lleure, i des de la 

ciutadania activa, per a la transformació social amb infants, 

adolescents joves, famílies i comunitat educativa.  2 



Quin servei es fa? 
En l'àmbit de la cooperació internacional  i l’educació per al 

desenvolupament: 

a) Contribuir a la millora de la pràctica educativa als centres infantils  d’una 

entitat del Sud. Experiència 2012: Centres Monte Rancho i Vicente 

Cañas, de Fundación Social Uramanta : compartint bones pràctiques 

amb educadors i educadores dels centres (activitats, tallers, organització 

interna, i tot el que és la gestió i millora al centre d’esplai). 

b) Generar propostes i projectes educatius que es fonamentin en 

l’intercanvi educatiu i el coneixement mutu entre els centres d’esplai a al 

Sud i els Catalans, a la seva tornada a Catalunya. 

 
Per què és rellevant? 

• Perquè hi ha una estreta vinculació entre l’aprenentatge  i el servei. 

• Perquè fomenta el pensament crític. 

• Perquè el treball en xarxa és un pilar del projecte. 

• Perquè afavoreix la formació i preparació dels educadors/res. 

• Perquè és un projecte pensat per a la continuïtat. 

 

Qui realitza el projecte?   
El programa L’Esplai Sense Fronteres de la Fundació Catalana de l’Esplai, en 

col·laboració amb la Federació Catalana de l’Esplai i juntament amb les 

entitats sòcies locals d’Amèrica Llatina. 

Per a l’any 2012, FUNDACION SOCIAL URAMANTA de Bolívia. 

 

Més informació a: http://estadessolidariesesplaisf.wordpress.com/ i a  

http://www.uramanta.org/ 

 
 

Localització:  
 

Catalunya i Cochabamba (Bolívia). 
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