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“Ens podem trobar (...) famílies que realment necessiten aquest recurs perquè les seves 

habilitats potser no són les adients per tenir 3,4 o 5 xavals tot el dia a casa”

 “És veritat que hi ha molts nens que quan surten d’aquí estan al parc. En un parc en el 

que es mouen tot tipus d’elements (...) És un barri que es caracteritza perquè hi ha 

molta violència verbal, i també física moltes vegades (...)”  



“Nosotros trabajamos en comunidad, y parte de los conflictos que hay es simplemente 
porque no se saben relacionar (…) teniendo en cuenta, un poco la opinión del otro. Nos 

encontramos en situaciones, por ejemplo, reuniones de vecinos, en las que los vecinos y 

las vecinas están de acuerdo y se están peleando” 

 

“Aquí una realitat de les famílies, que moltes són gitanes, paquistaneses, marroquines, 
de vegades la convivència és complicada, sobretot en els adults. Un projecte que pugui 

treballar la identitat comuna i la vinculació i la xarxa, és preciós en aquest barri. Això 

ha sigut com un regal”

“Perquè [el barri] té una mancança 100% de propostes, no té casal de joves, no té caus, 
esplais, no té organitzacions juvenils que funcionin, no té esports. Els nens i joves de 

Trinitat Nova quan tenen activitat educativa no lectiva, en la seva majoria la tenen fora 

del barri (...) El 80% dels nens i joves de Trinitat Nova estan escolaritzats fora del barri. 

Això configura un barri amb molt poca vida associativa, comunitària, de xarxa...”

“Una cosa que ens ha sorprès molt és que en molt poc temps hi havia moltes ofertes de 

lleure a l’estiu (...) i totes s’omplien (...) hi ha molta oferta però és que hi ha més 

demanda (...) proposes una nova cosa i s’omple” 



 “Que se n’adonin de tot el que fem al barri, perquè moltes vegades no tenen ni idea ni 

els pares ni els nens de tots els projectes que hi ha, i sembla que no fem coses, però 

realment sí que estem fent moltes coses...” 

“Ara des del lleure associatiu ens arriben entitats que també treballen amb una 
tipologia determinada de persones, no es plantegen deixar de treballar amb una classe 

mitjana/alta, i aquest projecte ajuda a ampliar la mirada: ‘ostres, si anem de lleure 

associatiu, solidari, etc., potser que ampliem la mirada’” 

“L’Esplai La Tortuga venia d’una tradició de la MIJAC força endogàmica, sempre 
atenien a les mateixes famílies. Que això no volia dir que de principis no fossin obertes 

(...) incorporen i integren a qualsevol perfil. Però com que la dinàmica... sempre les 

mateixes famílies... i amb aquest perfil també de monitors, i tal” 

Un programa obert i que proposa obertura 

“El que m’inquietava més és que sí que hi ha moltes famílies que van a Serveis Socials, 

que estan connectades, que busquen suport i ajuda, però n’hi ha moltes que no. Jo 

penso que molts dels nens que estan en més risc són moltes d’aquestes famílies, que no 

es fan presents, que tu saps que els nens estan al carrer i que es fiquen en problemes” 

 



“El centre ha d’atendre no només la seva secta, es planteja atendre un territori i no 

només una comunitat educativa. No forçosament, tan sols, s’ha de fer educació formal 

(...) necessitem dues coses, que el nostre entorn ens reconegui, que senti el nostre espai 
com a propi, i que els alumnes es sentin reconeguts, i per tant estiguin en un centre que 

els faci importants, i els situï en la realitat on estan, a part del seu bagatge”

“Nosaltres com a escola evidentment vam posar una condició de que un percentatge 

d’aquestes places siguin d’aquí del Ramon Berenguer. Ja que nosaltres posàvem el 
centre, havíem treballat tot això, vam parlar amb Baobab i vam dir: mira, escolta’m, 

nosaltres tindríem aquesta prioritat (...)” 

El repte de comptar amb joves voluntaris del barri i implicats al territori 

Els monitors seria genial que fossin monitors del barri (...) jo crec que és una cosa que 

potser s’ha d’anar fent mica en mica (...) han de fer la formació, han de tenir una edat, 
han de voler fer-ho (...) però el que passa és que inicialment és molt difícil partir d’un 

equip de gent del barri (...) igual dels que assisteixen ara, aquests són els que després 

voldran formar part perquè ho hauran viscut. No pots formar part d’una cosa que no 
coneixes, que no t’interessa o que no va amb tu. Jo penso que això serà amb els anys" 



"En el cas de Trinitat Vella, el Baobab té una oportunitat perquè hi ha una iniciativa 

d'esplai, no? Si no, seria més complex, seria més difícil i potser seria més escèptic (...) el 
marc teòric és molt potent però no deixa de ser un marc teòric (...) a territoris com la 

Verneda, Besòs, que mai han sigut un barri amb l'imaginari que tenim de comunitat, de 

relacions de proximitat (...) ho veig difícil"

Un sol programa per a territoris diversos 

"Si això és part de la resposta a un problema complex, és interessant; si això és un 

consumible, no serveix per a res. Per exemple, els caus és una bona idea; Baden-Powell 
s'inventa un bon producte, però lo interessant és el producte en si, o que dóna resposta 

a una realitat? (...) Simplement hem de venir aquí i aplicar el mètode Baden-Powell? 

No, hem de parlar amb el territori, que tinguin elements per poder actuar, que donin 

resposta a necessitats aquí"

El repte de la continuïtat 

"Podem fer un campament, però el mar de fons l'hem fet malament, el problema és que 

ens costa molt analitzar per què ho hem fet malament. Això té a veure amb propostes de 

ciutat, aquestes necessiten èxit immediat, i no poden fer una anàlisi en profunditat. Que 



segur que el fan, amb un bon diagnòstic... però necessiten èxit immediat, i això és un 

desastre"  

“El nostre somni seria en cada barri fer una trobada d’escoles, i parlar amb elles i els 

agents del barri. On hi fossin tots: mestres, educadors socials, etc. Hem d’anar de la 

mà, no té sentit que l’escola vagi per un costat i els altres per una altra. Això és una 
dificultat. L’escola ha de ser la porta d’entrada. Per què? Per què allà hi van tots els 

nens i les nenes, és una estratègia. Hem de treballar molt, molt, amb les escoles” 

 

“És un projecte que depèn d’on aterra provoca diferents reaccions, des de ‘ostres, ens 
ve donat i ens hagués agradat participar!’ i, per tant, anem a ser crítics, en altres llocs 

‘ostres, què bé, és el que necessitàvem’ o ‘quina por’, perquè surts fora de l’àrea de 

confort de fer les coses d’una determinada manera”

“Han comptat molt amb la nostra opinió; ells necessitaven saber quina realitat hi havia 

al barri per veure com encarar el projecte”  



“Ha estat tot una miqueta precipitat. Jo vaig parlar amb el  de 

que al principi van venir com una apisonadora, pam-pam-pam (...) nosaltres som una 

escola, nosaltres ens dediquem a ensenyar, no a fer esplais ni a fer casals, ni a tot això, 

i semblava que havíem d’estar a disposició del Baobab (...) i tot era a última hora (...) 
Però bueno, és el primer cop, ho hem parlat, ens hem posat d’acord (...) i hem quedat 

en això, que l’any vinent s’ha de fer més aviat”  

 “A la gent li costa entendre que com a coordinadors tenim tres territoris, hi ha un total 

de sis, i si tu no hi ets, els territoris van fent. Hem de tenir aliats molt concrets que es 

fan des dels cafès més que des de les reunions perquè ens posin al dia de tot això”



Estructura organitzativa dels campaments: IMEB, Fundacions i equips educatius 

 
 
 



“… yo creo que el papel de referente lo tuvimos complicado, cuando había alguna cosa 

que queríamos mover, nosotros nos quejamos a nuestra Directora, ella a la 

Coordinadora, ésta a la que tenía por encima, de la Pere Tarrés. Éste iba a hablar con la 
 … entonces cuando volvía a nosotros ya habían pasado 



tres o cuatro días… ya no me sirve, habían pasado los días que tengo (…) para decidir si 

puedo mover esto de fecha o no” (monitor/a) 

La composició dels equips educatius: entre l’experiència i l’arrelament 



“Son coses que els estranyava, que per mi és la meva realitat, perquè ho porto vivint des 

de sempre, i és com estar educant una persona que ve de fora, i alhora estar educant els 

pares, els veïns i els nens, o sigui tinc més feina de lo que havia de tenir en principi”  

(Monitor/a) 

“Nosaltres aquest any ho hem notat molt, l’any passat la meitat de la plantilla, inclús la 
directora era totalment externa al barri, és més, venien d’escoles totalment diferents a 

les que venien els nostres infants, i aquest any venien d’escoles del barri, i es notava 

moltíssim la diferència, inclús les idees que se t’acudeixen, són idees que sí que pots 
portar a terme... La directora de l’any anterior va agafar el mapa i va dir, volem anar 

aquí, aquí i aquí, i nosaltres ens miràvem i dèiem, ‘ni t’ho pensis, és de bojos anar a 

qualsevol d’aquests puestos’.”  (Monitor/a) 

“Jo perquè estic acostumada a treballar al meu barri, bé, al meu entorn. Conec força bé 
les circumstàncies que viuen la gent, i pués tinc un punt de vista molt proper. Crec que 

encaixo bastant en aquest tipus d’ambient (...)”  (Monitor/a) 

“Yo pediría que (…) hubiese integración de monitores, que no viniesen con una visión de 

‘yo soy integrador social y vengo de un barrio que está medio okey, súper movilizado, 
activo, y vengo con una visión súper crítica’, porqué llega aquí y es como en plan, se te 

caen un montón de esquemas… integrar este tipo de monitores que son necesarios, con 

gente normal, pero lo que es normal para estos barrios” (Tècnic/a municipal) 



Jo participava en la preselecció de les famílies, feia com de filtre. A mi m’arribava la 
oferta, tantes places i els criteris són les famílies que ho necessiten més, famílies 

vinculades amb serveis socials, això com a prioritari. Jo d’aquestes famílies veig les que 

tenen més prioritat i dic, mira, tinc 20 famílies susceptible de fer servir aquest servei. 
Les truco i les informo que hi ha aquesta possibilitat i les que els interessa venen aquí i 

fan la inscripció amb la gent de Baobab. (Director/a d’Escola) 





“Teníem com a pauta que si durant tres dies no venia, automàticament es donava de 
baixa (si no hi havia justificació). Vam agafar molts més nens precisament per això” 

(Monitor/a) 

“En la segunda quincena tuvimos que llamar a niños de la primera, porque no había 

lista de espera” (Monitor/a) 

“Treballen moltes coses, però aquest tema, de com treballem amb la comunitat, com 

generem identitat, com ens obrim al barri, la porositat... no, i fins i tot entre 

federacions que coneixem de prop. Treballen molt bé altres temes, però aquest... ens 
diuen, ‘ostres això no ens ho havíem plantejat mai, què interessant!’”  (Tècnic/a del 

programa Baobab) 

 

 

 



Visions contraposades sobre els continguts de la formació 

“A nosaltres sí que ens agradava més la idea de intentar  remoure, que no la de fer 

casos concrets, perquè al territori cada cas és particular i, per tant, no ho vèiem. La 

veritat és que va estar molt bé, a nosaltres ens va agradar (…) Per nosaltres sí que lo 
útil és que ens facin qüestionar coses, no que ens donin eines tan concretes” (Tècnic/a 

del programa Baobab) 

 “(…) yo me imaginaba algo más, resolución de problemas (...) cosas que me puedo 

encontrar… porqué después me encontré cada marrón en mi colegio, que yo no sabía, 
me veo que soy la última mierda de toda esta escalera, y me estoy encontrado 

directamente con el problema, y no tengo ni idea de qué hacer ni cómo solucionar este 

problema, porqué se me va de las manos…” (Monitor/a) 

 “Molt poc temps per preparar-ho (…) hicimos una pequeña formación, i pluja d’idees… 
pero a la hora de la práctica, cuando empezamos a trabajar no teníamos nada, un 

montón de tiempo reuniéndonos y haciendo cosas que no servían. (…) Yo considero que 

tendríamos que tener un tiempo de preparación pero realista, en el colegio. No hace 
falta que me vaya a la sede de la fundación para conocer a los demás, porqué al final 

no es práctico. Para que esto salga bien nos tendrían que contratar antes y en el sitio.”  

(Monitor/a) 

Dificultats organitzatives en els preparatius dels campaments  



“Nos hicieron ir a oficinas, lejos para todos, para hacer una reunión y conocernos, y luego 

no teníamos acceso a la escuela hasta el mismo día que empieza el campamento.” 

(Monitor/a) 

“¿Qué vas a programar si no sabes nada…? no sabes qué grupo te ha tocado...”  

(Monitor/a) 

 “A la hora de hacer los equipos des de arriba, yo encontré que no estaba muy bien 

organizado la verdad, (...) hubo un monitor que no lo conocimos hasta el primer día del 

Baobab, y para nosotros como equipo lo encontramos muy agresivo, es como conocer una 

persona justo en el día que vamos a empezar la actividad” (Monitor/a) 

“A nosaltres ens va passar amb la directora del campament... pasaron tres antes de 

empezar... entonces la reunión esta que haces antes (...) la hicimos sin directores y sin nada 

(...) y el primer día aparece la directora. Tú ya tomas unas decisiones como equipo, y una 

directora te dice: “mira esto no me interesa, no es lo que yo quiero” (Monitor/a) 

Distribució dels participants per sexe i grups d’edat 



La majoria de participants no participa en activitats de lleure durant l’any 

La majoria dels estudiants venen de l’escola on es realitza el campament 

Hi ha una diversitat d’orígens familiars 



la realitat del barri

“Familias que realmente, tú las ves, las conoces, sabes que es súper importante que 
estén en el proyecto porqué lo necesitan, y no se han enterado del proyecto. Los 

colegios han hecho lista cerrada: ‘a mí me interesa que mandes a estos que no llevan 

problemas’. Bueno, pero los otros son los que realmente lo necesitan. Es más, hicimos 
una salida antes de empezar el proyecto con (…) y decían, este va a mi clase, pero no va 

a venir al proyecto, porqué el Director del colegio no les acepta, no quieren que venga” 

(monitor/a) 

“els nens que venien sí que tenen mancances (...) clar, qualsevol en que vingui 
d’aquestes escoles, els va be. Però és veritat que alguns nens molt conflictius 

d’aquestes escoles se’ls va deixar com molt marginats. Un cole va obrir llistes, per ordre 

d’arribada, i l’altre va escollir els nens. Et diuen ‘és que són nens conflictius i et donaran 

l’estiu’” (monitor/a) 

“A lo mejor las familias sí que se enteraron, pero dicen, ‘no me interesa, no me implico’, 

y habría que hacer algo para que se impliquen… informarles durante el curso o al final, 

que hay un casal en verano…” (monitor/a) 



els propis monitors ens ho explicaven moltes vegades ens trucaven

i ens preguntaven: ‘però escolta, això ho voleu fer així? Com ho fem? Quins 
recursos tenim?’ I nosaltres d’alguna manera ja està bé que puguem donar un suport 

en això, però en tant que s’està contractant una federació experta en educació en el 

lleure, entenem que són ells qui hauria de donar aquest suport (...) No només això,  sinó 

que la informació que la fundació donava i la que nosaltres donàvem era diferent (...)” . 

(Tècnic/a del programa Baobab)

“Hem trobat a faltar un suport més explícit a nivell metodològic. Perquè un dels 

objectius d’aquest any era també que els campaments funcionessin de manera més 

autònoma i ens hem trobat que teníem unes expectatives mot elevades en quant a 

contingut pedagògic que no s’ha acabat de complir.”  (Tècnic/a del programa Baobab) 

“ lo dividimos en edades, cada grupo tenía unos objetivos ya establecidos que nos 
venían dados, la idea era trabajar estos objetivos que no eran pocos. Para los 

pequeños, cada vez que habla alguien escuchar. Para los grandes, que tengan un 

sentido de justicia. En 15 días no da tiempo.” (monitor/a) 

“yo lo leía y decía, vale, necesito un año, seis meses, y esto no tiene nada que ver con el 
proyecto. Me dieron ideas, de todo lo que hace la Fundación, está en toda Barcelona y 

las cosas superguais que había conseguido, pero yo sé donde vivo y no me hace falta…” 

(monitor/a) 

 “… la realidad de los niños es que pasan 40 minutos hasta que son capaces de estar 

callados más o menos, o enterarse (…) no me da tiempo, tengo que reducir los 
objetivos, ir por partes, primero que me escuchen, que sean capaces de salir a la plaza 

de en frente sin que se me vayan corriendo, sean unos salvajes... primero darle una 

rutina, algo que es básico para ellos, para convivir en esta sociedad en general, y 
después ya iremos a cambiar el barrio, hacerlo bonito, y a montar un parque precioso” 

(monitor/a) 



La programació de les activitats 

“me faltó la organización desde arriba, que no tuviera como un modelo ya establecido 

durante cada 15 días porque nos encontramos que preparamos una semana entera, 
pensando actividades, talleres, y la tuvimos que desmontar totalmente, porqué nos 

encontramos con el taller audiovisual, el taller de circo... y esto se debería de avisar 

antes!” (monitor/a) 

“…desde arriba se nos pidió que colgáramos un horario base, pare que los niños vieran 
los huecos que les quedaban, no fuimos capaces, porqué cada día íbamos cambiando 

cosas. No les das a ellos esa continuidad, esa necesidad de saber qué va a pasar.”  

(monitor/a) 

“Aquest any nosaltres fem autocrítica en el sentit de que no només tenien en aquest 
poc temps sortides, que si piscina, també tenien taller de circ, també tenien taller 

d’audiovisual, hi havia la festa final, clar, moltes coses, que al final és normal que no 



puguin fer aquest treball com voldrien. Si a sobre que només tenen 15 dies, de temps 

real amb els infants han tingut, d’aquests 10, 5... clar, què podem fer?”  (Tècnic/a del 

programa Baobab) 

Mirada comunitària i participació de les famílies 

“Si el grup de tabalers no hi és però tenim un contacte i ‘va, aquest dia vine...’ Però també 

hem tingut molt poc temps per fer-ho i al final clar ha xocat molt. És també molta 

impotència no només per (...) i per mi, sinó també pels equips que els hi estem demanant 
algunes coses que després els hi costa fer (...) Una de les altres tasques nosaltres com a 

coordinadors durant tot l’any és també poder-nos assegurar que a l’agost tindrem recursos 

del territori” (Tècnic/a del programa Baobab) 

 “…y era trabajo pa’ nosotros también, ‘vale, haz cosas’, pero yo salgo de trabajar a las 5, o 
a las 6, porqué salíamos a las 6 o más tarde, y ‘ay que tengo que preparar un proyecto, voy 

corriendo al mercado a ver si la señora me puede hablar, o tengo que ir a la comisaría de 

Nou Barris, para ver si pueden venir…’ o sea, soy yo quién está preparando todas las 
actividades, no vienen dadas,  lo preparamos nosotros. Entre el tiempo que estás en el 

casal con los niños, las reuniones de equipo, más el irte tú a preparar la gincana, te pasas 

las 24 horas trabajando, aunque no estés dentro del colegio.”  (monitor/a) 

“Hicimos una reunión de padres (...) nos presentamos y tal, y les ayudamos a hacer las 

prescripciones. Muchos no sabían escribir, no entendían lo que ponía, ni en castellano 

ni en catalán... esto te crea un vínculo… en seguida venían a buscarnos… esto fue muy 

positivo, les dios mucha confianza, y muy agradecidos la verdad.” (monitor/a) 



“va venir la família, em vaig quedar amb la boca oberta, va venir molta família molta 

diversitat... va estar genial, ho vaig veure molt integrat. Les famílies van entendre el seu 
paper, van jugar amb els infants i monitors, els monitors molt pròxims, i molt bé...” 

(tècnic/a municipal) 

 “Familias marroquís o pakistanís, que son más difíciles, tal vez las madres, de 

implicarse en las actividades, y estás consiguiendo que empiecen a estar, que hagamos 
una comida popular y que vengan y se sienten a comer, al lado de una familia gitana, 

que parecerá una tontería, pero a nuestro barrio vinieron los de Servicios Sociales y 

decían es la primera vez en 40 años que hay dos familias tan distintas en una misma 
mesa comiendo la misma comida (…) esto no había pasado en nuestro barrio.”  

(monitor/a) 

 “En algunes escoles costa el vincles amb les famílies, i que nosaltres treballem amb 
elles ajuda que al Setembre les famílies segueixin participant. És generar cultura, i és 

molt lent. Pluja fina.” (Tècnic/a del programa Baobab) 

“Perquè l’infant pugui anar al baobab implica que la família hagi de participar, i això 

realment, jo ho vaig veure, aquesta participació. Al 100% no, perquè un projecte de 
primer any costa, però també costa que les famílies participin veïnalment, en el barri... 

partim d’una base que potser altres barris... per exemple el Besòs, hi ha un cúmul de 

projectes i de serveis i de professionals que treballen al carrer, estan molt més 

habituats...” (tècnic/a municipal) 



“... a més dels campaments també, el seu treball que és assessorar i donar suport als 

esplais, ens ha relacionat amb l’esplai MIJAC, que col·labora amb el ‘guarnim al barri’ 
gràcies a la relació del... hem creat aquest petit triangle que, ostres, tenim aquest esplai 

al barri, que no és gaire visible, i que des del Baobab han dit que aquest esplai necessita 

un suport important... ja han fet aquesta primera tasca de que altres agents del territori 

es coneguin”  

"Nosaltres fem i podem fer un acompanyament. Però hem de tenir en compte que són 
entitats de lleure que no han demanat que fem res. Hem de ser curosos amb el tracte 



que hi tenim. És des de la confiança, generar confiança perquè t'expliquin els 

problemes, acompanyar en la solució de problemes... És un treball lent" 

 

“Jo crec que el barri demandaria una activitat de dissabte (...) la nostra idea és que 

continuï, que algun referent del barri vulgui entomar-ho el dia que el Pla de Barris 
marxi. Això ens facilitaria molt la vida als agents que estem entre setmana perquè 

també podem fer-nos traspàs (...) i cobriríem aquell forat que queda el cap de setmana, 

passen moltes coses en un cap de setmana (...)”  

“Baobab podria aportar suport d’estructura, ens podria ajudar molt. Clar, ells tenen un 

poder que no tenim, el poder de convocar que una Federació mogui currículums i 
muntem aquí un projecte, sobretot a nivell econòmic...”  

 

“Les noies de l’Esplai La Tortuga volen fer més gran l’esplai de juliol de l’any que ve, fins 
i tot fent menjador. Aquesta és una de les coses que treballaran 

 



 “Aquesta idea surt de les pròpies escoles, ‘volem seguir aquesta metodologia de treball 

(...) a diari per les tardes’ (...) Nosaltres com a Baobab no podem donar cobertura a 

aquesta necessitat. Però en tant que barri que no hi ha res, pot ser una de les 
estratègies. Per tant, és algo que treballem amb els caps de projectes de Pla de Barris. 

Nosaltres podem fer un encaix de peces de puzle. Qui hagi d’assumir aquest servei de 

tarda podem proposar que sigui aquesta federació que sabem que té aquesta 

metodologia de treball i després es podrà vincular algun jove del territori. Però 
nosaltres ni posarem els diners ni ens farem càrrec d’això. Perquè nosaltres treballem 

des del voluntariat, que això és al final el que agrupa a totes les entitats educatives del 

CJB”  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Monitors/es: perfil i formació 

 

 

 

 

 

 

 



Activitats i participació en el programa 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aterratge i adequació del programa al territori 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


