
Taller. POTENCIALITATS DEL TREBALL DE CARRER A  
EUROPA, Judit Vallès (Cap de programa de la Fundació Ferrer 
 i Guardia) 
 
 
En el taller es troben una quinzena de participants a la jornada.  Hi ha varietat 
de procedències i trajectòries professionals i alguns estudiants d’educació 
social. Molt poca experiència i coneixements en projectes europeus. 
 
DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS DEL TALLER 
 

- Potencialitats que té Europa 
 Conèixer altres models i aprendre noves experiències 
 Transferir les nostres experiències 
 Col·laborar amb altres organitzacions 
 Crear xarxes 
 Accions formatives 
 Participació, consultes, facilitat per donar la teva opinió 
 Suport financer 
 

- Què necessitem saber 
 El seu context, cohesió, diferenciació, pressupost… que té Europa. 
 Ampliació de països 
 Estratègia 2020:  els programes sorgeixen el curs que ve 2014 i marca els 

objectius que guiaran l’estratègia europea a nivell social, educatiu, 
econòmic… 

 
- Cerca de finançament 

- La comissió Europea (programes europeus). Els gestiona directament. Cal 
consultar la pàg. Web de la Direcció General Europea. 
- Cada estat membre. El govern central gestiona una altra part del pressupost 
- Depenent de la convocatòria caldrà buscar un cofinançament del 40 al 80% 
- Nous programes: Erasmus, Europa Creativa, Europa amb els ciutadans, salut 
per al creixement… 
 

- Què podem fer 
Plantejar un projecte. Cal plantejar-nos perquè ho volem fer?, què podem 
aportar?, Amb qui puc o vull col·laborar? Amb quines xarxes puc participar? 
Quins recursos externs he de conèixer… 
 
PROJECTES EN QUE S’HA PARTICIPAT DES DE LA FUNDACIÓ CASAL 
L’AMIC 
 
PARTIR: Projecte sociocultural i artístic. Detecció d'immigrants als barris de 
ponent per acabar escrivint cartes a familiars i amics explicant la seva situació, 
necessitats, desitjos, experiències... Publicació en paper i digital. 
 
CORRESPONDÈNCIES CIUTADANES :(a base de residències artístiques amb 
artistes internacionals) Vivència d’artistes que han desenvolupat els seus 



projectes a partir de les vivències amb la població, territori… El resultat ha estat 
una maleta pedagògica, un documental, series de fotografies, un llibre, 
elaboració d’un passaport… L’objectiu era crear debat en el territori. 
 
PROJECTE EXPEDICIONS: Rennes, Warsaw (Polònia) i Tarragona. Els 
productes són 3 seminaris, una exposició itinerant sobre Europa i un joc de 
taula elaborat entre els artistes i ens infants del centre obert. Encara està en 
funcionament. No s’ha tancat. 
 
Pel Casal ha significat ser generadors d’art i involucrar-hi a la gent del carrer 
amb la mediació dels artistes. Ha fet evident moltes creences i percepcions que 
es tenien i que s’han confirmat en el transcurs del projecte. Ara ja hi ha unes 
experiències i ganes de continuar-hi. 
 
En el debat, el públic s’interessa amb diferents qüestions que van dirigides cap 
a que participar en aquests  projectes. De vegades, es fa feixuc participar en 
projectes internacionals, en el sentit que es posen molts molts condicionants: 
tenir partners, subvencionar-ne una part, dedicar moltes hores a escriure el 
projecte, l’anglès com a llengua vehicular, fer estudi de mercat per no repetir 
projectes… 
 
REFLEXIONS I CONCLUSIONS 
 

- Ens costa molt treballar en xarxa i sobretot quan aquesta xarxa 
traspassa fronteres. 

- Una experiència en porta una altra. Un cop es comença a participar és 
molt motivador, és una molt bona pràctica experiencial i formativa tant 
per als educadors com per als participants. 

 


