
DONEM VIDA ALS NOSTRES 
PARCS

En què consisteix l’experiència?
Es tracta d’una iniciativa sociocomunitària que ofereix la possibilitat als nois i
noies del Casal Joves de l’Esplai de participar en un projecte orientat a
mantenir nets els parcs i projecte interdisciplinari i que contempla la
participació de tota la comunitat educativa del centre. A partir dels
ensenyaments i els espais públics del barri de Can Vidalet. Durant el projecte
els joves tenen la oportunitat de conèixer la oferta local de parcs i espais
naturals.

Etapes:

1. Definició del projecte. Presentació i Preparació
El projecte s’inicia amb un treball conjunt entre el centre educatiu i el centre
d’esplai i el treball s’inicia amb la definició per part dels joves dels materials i
suports necessaris per a la difusió.
El grup de joves realitza una tasca de localització dels parcs possibles
destinataris del projecte, acotant aquests als municipis de l’Hospitalet de
Llobregat i d’Esplugues, a més de realitzar un calendari per a realitzar les
visites i els mitjans de transport necessaris per arribar.
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2. Execució del servei
Aquesta fase consisteix en diferents visites al llarg del curs als diferents
parcs, amb l’objectiu de fer-ne la diagnosi i establir el pla de treball a
cadascun d’ells. El servei concret consisteix en 3 tipologies d’accions:
a) Manteniment: neteja dels parcs. Separació de la brossa i caracterització
de la mateixa.
b) Investigació i Sensibilització: amb el resultat de la diagnosi i les dades
recollides, es realitza un pla de comunicació per als veïns.
c) Propostes de millora: Per finalitzar el servei, el grup realitza informes
que recullen la diagnosi i les propostes de millora per a cada parc. Aquests
informes es fan arribar als Ajuntaments i els joves preparen l’exposició dels
resultats.

3. Avaluació i reconeixement
L’avaluació es realitza tant a nivell de joves com d’equip de monitors i
professorat.

Qui participa? 
El joves del Casal Jove de l’Esplai Pubilla Casas-Can Vidalet i joves de
l’Institut Rubió i Ors esdevenen els agents del projecte, i amb la seva acció
sensibilitzen la ciutadania, que forma part del projecte com a destinatària i
beneficiària del seu servei.

Què es pot aprendre? 
A nivell específic, els joves coneixen les espècies vegetals presents en els
parcs després d’assolir els coneixements bàsics per a la seva identificació.
També treballen sobre els models de comportament ciutadà que val
fomentar especialment entre la població jove, per tal de tenir cura i vetllar
pel correcte manteniment d’aquests espais públics.
Posteriorment, realitzen un treball de comunicació i sensibilització adreçada
als joves, per tal de transmetre amb un llenguatge proper les seves
conclusions i la seva experiència en el projecte. A més de la tasca de difusió
del projecte entre la resta de la comunitat per tal de fomentar una imatge
social menys estigmatitzada de la població juvenil del barri, especialment.
Aquestes fases del projecte, possibiliten als joves aprenentatges des de el
vessant de la comunicació, formal i no formal, a nivell de llenguatge i ús de la
llengua, amb especial èmfasi en la llengua catalana.
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Quin servei es fa?
Les tasques principals que desenvolupen el joves són:
Donar a conèixer la importància dels parcs de la ciutat i el seu valor ecològic i
ambiental, mitjançant la sensibilització de la població sobre la importància
de la cura de l’entorn.
Fer tasques de manteniment i millora en els parcs.

Per què és rellevant?
Perquè el projecte neix d’una necessitat real de l’entorn.
Perquè implica diferents agents, l’esplai i l’institut.
Perquè té un objectiu de d’empoderament i apropiació de l’espai públic des 
de un vessant positiu d’apropiació com a acte de compromís i 
corresponsabiltat.
Perquè fomenta la no estigmatització dels joves i de l’ús que aquests fan dels 
espais públics.

Qui realitza el projecte?  
Club d’Esplai Pubilla Casas – Can Vidalet (L’Hospitalet de Llobregat –
Esplugues de Llobregat)
És una entitat educativa que neix l’any 1979 i on es desenvolupen 
activitats emmarcades en el temps de lleure amb infants, joves i adults.
Els principals objectius es basen en l’educació integral de les persones 
(els hàbits, les habilitats, els coneixements i les actituds) i en l’educació 
en valors humans (la identitat, la solidaritat, l’ecologia, la participació i la 
felicitat), mitjançant activitats fonamentades en el model de societat en 
el qual creiem.  L’Esplai està format pels infants, joves i famílies que fan 
d’ell una entitat del barri i una associació sense ànim de lucre on es vetlla 
per la participació de tothom i la seva integració.
Així doncs, través de les seves activitats, volen fomentar la vivència 
positiva que ajuda a l’infant a desenvolupar la seva personalitat, 
afavoreix la creativitat i potencia els hàbits quotidians. 

Més informació a: http://www.pubilla.net
.
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Qui realitza el projecte?  

Institut Rubió i Ors
Es tracta d’un centre públic depenent del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, on s’imparteixen estudis de Secundària i 
Batxillerat.  
• Entre els seus projectes més importants destaquen: 
• Pla de Millora i suport.
• Punt Edu.
• Pla de Lectura. 
• Pla de dotació TIC a les aules.
• Projecte Heura.
Més informació a: www.xtec.cat/centres/a8055944

Altres col·laboradors
Pla Educatiu d’Entorn (Projecte PROA)
Àrees de Medi Ambient i Sostenibilitat dels Ajuntaments de L’Hospitalet i 
Esplugues de Llobregat

Localització: 
El projecte s’ha portat a terme en diferents parcs de les ciutats: (Can
Buxeres, Les Planes, La Marquesa, can Vidalet, La Solidaritat...)

Més informació a: http://www.l-h.cat/webs/mediambient/76610_1.aspx
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