
RAL.LI JOVE 2013

En què consisteix l’experiència?

El Ral.li Jove és un punt de trobada dels joves i un moment per relacionar-se,
compartir i descobrir coses plegats.
Es tracta de fer, en equips reduïts i heterogenis en quant a procedència dels
membres, una gimcana a diversos municipis del Baix Llobregat.
Durant l'activitat van fer una reflexió col·lectiva i individual vers els projectes
d´aprenentatge-servei. Fent una petita acció col·lectiva en els municipis
participants.

Etapes:
1. Aprenentatge: La formació dels joves vers l´educació del consum i el
malbaratament dels aliments. Això es fa a partir del treball previ a cada
centre d’esplai amb material pedagògic i debats entorn la fam i la pobresa
infantil. Sobretot en un moment en què s’evidencia la crisi que va més enllà
del vessant econòmic per reflectir un canvi social profund.

2. Preparació i Execució del servei: Durant el cap de setmana mitjançant el
llibre de ruta els joves van realitzar una sèrie de proves d'habilitat i enginy
que estimulen la descoberta del territori i creen cohesió de grup. Una de les
proves és la del Banc d´aliments. Cada grup oferia un servei (massatge, ball,
abraçada...)a canvi d´aliments. A més disposaven de tríptics informatius per
sensibilitzar a la població sobre el malbaratament dels aliments i el consum
responsable.
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3.Avaluació i reconeixement:  Pels joves ha estat una experiència molt 
enriquidora . S´han apropiat del projecte amb més intensitat, que en edicions 
anteriors, pel fet de tenir una responsabilitat  més directa en el  disseny, i en  la 
concreció del projecte. 

Qui participa? 

El Ral.li és una de les activitats col·lectives que s’organitzen des del Movijove en
el qual poden participar els grups de joves de la Federació Catalana de l´Esplai.

Què es pot aprendre? 
És molt important la feina prèvia que es fa amb el grup de joves entorn al Ral.li
jove. Cal treballar la importància de la recollida d´aliments, l´educació del
consum, la fam, la pobresa... perquè l´acció que fem no acabi sent una acció
puntual o un servei a la comunitat, sinó que hi hagi un aprenentatge i una reflexió
prèvia entorn a temes d’actualitat. Darrerament, les bosses de pobresa i de
col·lectius marginats han crescut de manera exponencial i, en conseqüència, s’ha
duplicat la demanda d’aliments que fan les entitats receptores per a les persones
i famílies que atenen.
Per tant aquesta és necessari fer aquesta reflexió amb el grup de joves, perquè
coneguin la importància de l´acció que faran durant el cap de setmana.

Quin servei es fa?

Durant el cap de setmana els diversos grups de joves participants van recollir
aliments per lliurar-los a diferents bancs d´aliments locals. Com acte simbòlic
cadascun del joves va portar un aliment per poder participar den el ra.li. Amb
aquesta consigna es va introduir la importància de la recollida d´aliments i es va
treballar a nivell educatiu amb el grup de joves.
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Per què és rellevant?

Amb aquest projecte volem que els i les joves s’impliquin en un projecte
d´aprenentatge i servei. Donant visibilitat i protagonisme als i les joves i posar
en valor les seves experiències de participació, els seus aprenentatges, en un
espai de lleure i d´educació no formal.

Qui realitza el projecte?  

Els joves de les entitats d’esplai que participen al ral.li en col·laboració amb els
bancs d´aliments i Ajuntaments de cadascun dels municipis on es realitza el
ral.li.

Altres centres i entitats que participen del projecte:

Banc d´aliments de Sant Andreu de la Barca
Creu Roja Baix Llobregat Nord (Martorell)
Caritas (Gelida)  
Banc d´aliments de Sant Esteve de Sesrovires
Banc d´aliments de Masquefa
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