
AGENTS ACTIUS 

COMUNITARIS 

En què consisteix l’experiència? 

 
Els joves i les joves del Casal dels Infants volien 

formar un grup que, després de l’experiència 

d’Aprenentatge i Servei realitzada a l’estiu al  

Pirineu, tingués continuïtat al llarg de l’any i, a través 

del qual, poguessin realitzar tasques per millorar el 

seu entorn més proper, al barri del Raval.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els Agents Actius Comunitaris  recollint el  XXIII premi per laPau  
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Qui participa?  
Joves, entre 16 i 21 anys, que viuen al barri del 

Raval de Barcelona i que estan vinculats al projecte 

Casal Jove Atlas del Casal dels Infants. 

 

 

Què es pot aprendre?  
El projecte pretén treballar amb els joves a partir de 

la millora de competències en 3 àmbits clau: 

 

 El treball en equip 

 La Comunicació oral 

 Pensament crític i creatiu 
 

A través d’aquest treball, els joves aprendran a dissenyar  i posar 

en pràctica projectes que els permetin participar activament en la 

transformació social del seu entorn.  

 

Quin servei es fa? 
Els Agents Actius Comunitaris treballen en format 

d'assemblea  aquelles accions que creuen necessàries per 

millorar el seu entorn i d’altra banda, treballen amb les 

associacions i entitats del barri, per dur a terme  accions 

comunitàries, com les festes del barri, festivals, diades, etc, 

per generar xarxa amb els veïns i per oferir a altres  nois/es  

oportunitats de participació en accions destinades a ells. 

Serveis 2012-2013 

• Fer maseters de lones reciclades i penjar-les als balcons 

del nostre carrer. 

• Pintar les persianes del locals  per millorar la imatge del 

nostre carrer. 
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• Fer de Cap Grossos  a les Festes Tradicionals del barri. 

• Encarregar-se de la decoració del carrer de festes Majors 

• Organització del Festival “Mensajes y Raices” 

• Organització del Festival d’Acció Jove (Premi al civisme) 

• Repartir roses entre els veïns a la diada de Sant Jordi 

• Organització d’activitats esportives a les places del barri 

• APS al Pirineu, netejant camins i sotaboscos per evitar 

incendis. 

• Grup motor a la Setmana pels Drets de la Joventut 

 

Per què és rellevant? 
El perfil de joves que nosaltres atenem tenen, per motius 

derivats de la seva realitat; processos migratoris, immigrants 

de segona generació, o joves de families amb molts poc 

recursos o amb certa desestructuració familiar….  un 

autoconcepte baix, falta de pertinença al seu barri i una 

autoestima molt  minsa. 

Per aquests motius, considerem que treballar la participació 

comunitària, des del voluntariat jove, genera en ells, records, 

sentiments de pertinença i reconeixement per part d’altres 

membres de la comunitat,  bàsics per descobrir emocions 

que seran  necessaries per desenvolupar-se socialment, 

assolint una major integració a la seva comunitat. 
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Qui realitza el projecte?   
El Casal Jove Atlas del Casal dels Infants, desenvolupa el projecte 

d’Agents Actius Comunitaris des de fa cusos escolar, enguany 

s’està  portant a terme la segona edició i donat l’èxit de l’edició 

anterior, ha estat completada amb dos accions més, que recolzen i 

donen contnuït al projecte d’Agents Actius Comunitaris: 

 Participació Interna: Destinada a joves que encara tenen moltes 

dificultats amb l’idioma i per tant treballem la seva participació al 

propi local 

 Agents Actius Comunitaris:  Joves que realitzen participació als 

carrers del seu barri. 

 Iniciatives Juvenils: Joves que proposen accions encaminades a 

l’autoorganitació i a l’autonomia del grup. 
 

 

 

Localització: 

Doctor Dou 3, 08001 Barcelona  
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