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Espaciokrea, Projectes socioeducatius. DynamoInternational Street 
Workers Network. Jon Etxeberria Esquina (Educador social a Asociación 
Navarra Nuevo Futuro, projectes socioeducatius, Membre de HeziZerb 
elkartea i dinamitzador de DynamoInternational Street Workers Network a 
España) 
 
Es planteja una proposta reivindicativa de l’educació no formal, atès que opinen 
és un dels espais educatius més deficients en l’actualitat. Ens trobem amb 
molts programes en risc de desaparèixer, manca de recursos i un desànim 
generalitzat pel present i futur de les accions ja iniciades. En l’any 2011 van fer 
un anàlisi de l’educació en el carrer a Espanya i, tot i estar per finalitzar, poden 
avançar una conclusió important: s’evidencien unes capacitats professionals i 
acadèmiques molt altes en un context d’oportunitats decreixent amb la 
conseqüència d’un context de frustració important. 
 
L’espai que es presenta és un programa alimentat amb moltes propostes de 
petits projectes. S’utilitza el reciclatge conceptual en les seves activitats, és a 
dir, les seves propostes no són en si innovadores (jocs, sortides, esports...) 
però l’enfocament que aporten dóna un gir important a la metodologia d’acció. 
Els objectius de cada projecte no estan clars inicialment, tot i que 
acadèmicament es pot pensar en que això és un error, es deixen oberts al que 
sorgeixi. Així, trobem que es treballa amb l’objectiu de crear un context en el 
que sorgeixin coses, de forma espontània, amb les que podrem anar treballant. 
 
Des de les institucions de vegades estem estigmatitzant a l’usuari, el nostre 
treball està ple de prejudicis i de concepcions del que és l’usuari, el destinatari 
de la nostra acció. A on hauríem de posar la mirada és en la producció de la 
persona, del que sap fer. L’important no és parlar del perfil de “l’usuari” sinó de 
la seva producció, del que podem fer amb les persones. 
 
Estem intentant aprofundir en el que fem, en l’acompanyament, ja que 
discriminem a les persones amb l’autoritat de qui ajuda. Per altra banda, veiem 
l’educació formal molt bloquejada, no hi ha espais per a la creativitat, en canvi 
en el projecte que es presenta es creen sinèrgies que podrien conceptualitzar-
se a nivell curricular, encara que estiguem lluny d’això. 
 
Una altra idea clau en la que cal incidir és en el model de participació de la 
joventut, cal enfocar les activitats des de la perspectiva de la participació activa, 
no és tant preguntar què volen fer sinó que participin de la creació del projecte i 
aquest pugui anar evolucionant amb ells. Aquest canvi de perspectiva de la 
participació també ajudarà a treballar en el sentiment de pertinença dels joves, 
de sentir-se d’un grup que es forma a partir d’ells, amb els seus interessos i 
amb les seves relacions. 
 
 



 
Programa “educándonos, educar para transformar” Fundación Pioneros. 
La Rioja 
. José Manuel Valenzuela Pareja i Diego Cuadrado Ibarra (Director i 
educador del programa “Educándonos”) 
 
La ponència comença amb una cita de Paulo Freire “La educación no cambia el 
mundo, cambia a las persones que van a cambiar el mundo”.  Aquest és el punt 
de partida del projecte que es presenta, una pedagogia crítica, treballant els 
valors, l’educació emocional i l’enfrontament amb la realitat. Es creen espais 
d’intercanvi, de comunicació. 
 
La fundación Pioneros va començar a l’any 68 introduint el model d’educador 
de carrer a Espanya. S’inicia com a un moviment social que ha anat 
evolucionant acostant-se a la realitat actual. 
 
Aquest model neix des de la crítica interna al model tradicional d’educació de 
carrer, partint de la falta de professionalització. S’observa massa protagonisme 
de la institució, falta d’innovació, activitats d’oci i temps de lleure amb l’objectiu 
d’omplir un espai buit de temps, amb el biaix de gènere i massa personalista, 
pensant que sense l’educador no podríem fer res. 
 
Actualment ens trobem en una situació molt complicada, crisi, fracàs i 
absentisme escolar. I davant d’aquesta realitat ens plantegem fer un programa 
diferent i si pot ser, referent com a mínim a Logroño, en matèria de joventut. 
 
Busquem la transformació de la societat en l’horitzó d’una cultura de pau 
basada en relacions de cooperació, partint del món dels i de les joves, els seus 
interessos i perspectives de futur. El nostre saber no és millor que els dels 
joves i per tant partim del diàleg entre joves i educadors. La nostra referència 
pedagògica és l’educació popular i treballem amb l’objectiu de transformar la 
realitat. Per a això ens sembla fonamental facilitar processos que afavoreixin 
les xarxes de participació juvenil. En aquest sentit pensem que en els últims 
anys ha anat desapareixen la participació juvenil fins a nivells molt crítica i cal 
fomentar que els nostres joves tinguin capacitat crítica, siguin agents de canvi i 
participants actius de la comunitat.  
 
El projecte ha estat un pont entre l’educació formal i no formal donat que 
treballem tant en instituts, en PQPI com en medi obert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Projecte educatiu d’entorn. Futbol ciutat. Ajuntament de Lleida. Janet 
Garcia i Ester Fortuny (Educadors d’entorn de la Regidoria de Benestar 
Social i Ocupació de l’Ajuntament de Lleida) 
 
Aquest projecte està emmarcat en Infància i adolescència, en el pla d’entorn de 
la ciutat de Lleida. Es treball amb els joves l’esport fent participar a tots els 
agents educatius de la ciutat de Lleida.  
 
L’ajuntament de Lleida contracta a educadors que no havien treballat en el 
territori i per tant calia fer un primer contacte tant amb les persones com amb 
les entitats de Lleida. D’aquesta manera es pensa en treballar un esport a partir 
del qual es realitzaran tasques de mediació i de resolució de conflictes. Es 
plantegen les edats  dels 12 als 16 anys com a una etapa complicada pels 
canvis que succeeixen, per a prevenir i reduir les situacions de risc, treballant 
l’esport com una pràctica saludable. És una manera de prevenir i treballar les 
emocions negatives, es treballa en el grup d’iguals i la socialització. Per altra 
banda també ofereix la possibilitat de seguir amb projectes del curs escolar o 
iniciar-ne de nous segons es doni el cas. La metodologia d’intervenció està 
basada en la investigació-acció, dins d’un paradigma sociocrític amb l’objectiu 
de l'emancipació de la persona i de l’evolució del projecte segons les 
necessitats que es vagin plantejant. Així, el projecte està viu. 
 
AL 2010 es comença en 80 equips, 80 participants. A l’inici no teníem ni àrbitres 
ni entrenadors, a poc a poc va sorgint com es resolen els problemes. Els espais 
no són els més adequats al 2010, però al 2011 hi ha més participants i el 
procés està més guiat, els recursos són millors i el seguiment que es fa de la 
resolució de conflictes també és millor. Aquest any hi ha més pobresa entre les 
famílies dels participants, mostren més agressivitat i per tant és més important 
el treball de carrer. En el 2013 es reformula per la situació en la que es troben. 
Guien a 4 joves que van començar com a participants per a que siguin àrbitres i 
els guien per a poder resoldre conflictes.  
 
L’objectiu final és caminar cap a l’empoderament dels participants, emancipar-
los per a que tinguin capacitat crítica i de resolució de conflictes.  
 
Com a reptes de futur: inclusió a l’agenda jove de la ciutat de Lleida, la 
normalització i inclusió d’altres entitats de l’àmbit social de la ciutat de Lleida el 
2014 i continuar reflexionant per a millorar la pràctica. 


