
LA NOSTRA PLACETA

En què consisteix l’experiència?

Aquest projecte neix i parteix d’un proposta educativa d’Aprenentatge i
Servei de la Fundació Catalana de l’Esplai.
La nostra placeta és un projecte del grup de grans de l’esplai GISC, ubicat al
barri de Sant Cosme, del Prat de Llobregat.
Arrel de la proposta educativa va néixer dins del grup de nens i nenes la idea
de poder rehabilitar i donar vida a la plaça situada davant de l’entitat.

Etapes:
1. Aprenentatge: La formació del grup de grans vers l’adequació i
reconstrucció de la seva placeta. Això es va fer a partir del treball previ al
centre d’esplai en la recerca d’informació i debats al voltant de l’ús de la
plaça. El grup, un cop situats en el territori, realitzen diferents tasques i
activitats per a fer la diagnosi de les necessitats.

2. Planificació i Execució del servei: A partir de tota la informació recollida
a la fase d’aprenentatge, el grup amb l’ajut de la directora de l’entitat i les
monitores referents, van planificar les accions i van establir el contacte i
acords amb les diferents parts implicades (Ajuntament, entitats del barri...).
El primer pas va ser escriure una carta al Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament,
cap de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Manteniment i Serveis Urbans,
sol·licitant una reunió per explicar el projecte i fer-li les propostes per
millorar la plaça.
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El grup va assistir a la reunió amb una maqueta i van explicar al Tinent d’Alcalde
les seves propostes.
Aquesta oportunitat ha estat molt positiva, tant a nivell de reconeixement de la
tasca, com a nivell de proximitat de l’administració cap a l’entitat, especialment
vers els nois i noies.
El resultat de la reunió també va ser d’allò molt positiu, doncs el responsable
municipal va mostrar la seva sintonia amb moltes de les propostes i el
compromís de treballar plegats per portar-les a terme.

3. Avaluació i reconeixement: Es tracta d’un projecte a llarg termini, del qual no
s’obtenen resultats de forma immediata, però que sí permet avaluar objectius
pedagògics i de grup.
Poc a poc, a mesura que es vagin portat a terme les actuacions, es podrà avaluar
l’ús que es fa de la plaça, els col·lectius que hi conviuen...
A nivell de reconeixement, tant les entitats del barri, com el propi Ajuntament,
han mostrat la seva satisfacció i valoració de la proposta.
Esperem que en un futur proper es pugui realitzar una “reinauguració” de la
plaça que a banda de donar a conèixer el projecte a tot el barri, serveixi de
reconeixement per al grup.

Qui participa? 

Els agents del projecte són els infants del grup de grans del Grup Infantil Sant
Cosme, amb l’ajuda de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Manteniment i Serveis
Urbans de l’Ajuntament.
Els destinataris del servei són les persones del barri (entitats, famílies, infants...)

Què es pot aprendre? 
A nivell específic, per a la realització del projecte, el grup de grans ha après a fer
una diagnosi, basada en el treball col·laboratiu.
A nivell comunitari, és una experiència d’implicació social i ciutadana, de
col·laboració en la valorització de l’esplai públic
A nivell de grup, ha permès dotar d’eines i recursos al grup per afrontar nous
reptes, a organitzar-se, a fer peticions i demandes, a entendre el funcionament
de l’administració pública del seu municipi, a conèixer en profunditat altres
entitats del barri....
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Quin servei es fa?

Amb aquest projecte educatiu pretenem que el grup s’impliqui de forma activa
en les tasques de conservació de la placeta un cop finalitzades les obres de
rehabilitació.

Per què és rellevant?

Perquè el treball en xarxa és puntal en el projecte.
Perquè hi ha implicació municipal.
Perquè el servei està en coneixement i compta amb l’acceptació social.
Perquè la implicació del grup és a llarg termini i inclou a les famílies, els altres
grups d’infants i el barri.
Perquè ha ocasionat la creació d’un vincle amb l’Ajuntament.
La problemàtica que aborda és molt rellevant i implica a molts col·lectius i
entitats.

Qui realitza el projecte?  

Esplai GISC
Entitat sense afany de lucre constituïda l’any 1973, que té
per missió educar en valors infants, joves, adults i les seves
famílies, especialment al barri de Sant Cosme, en el seu
temps lliure i esdevenir un espai de formació comunitària
amb voluntat de transformació i inclusió social.
Desenvolupa les seves activitats de dilluns a dissabte,
a més de les activitats de vacances escolars.
Més informació a: www.esplai.org

Altres centres i entitats que participen del projecte:

• Àrea de Seguretat Ciutadana, Manteniment i serveis Urbans
(Ajuntament del Prat de Llobregat)

• Associació de veïns Sant Cosme i Sant Damià
(El Prat de Llobregat)
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