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Morralla: espai creatiu per a joves
Una experiència de lleure participatiu juvenil a la població de Blanes.
1. Presentació
Morralla és un espai educatiu i lúdic, de reflexió, creació i difusió de projectes així com un punt
de suport i assessorament al col·lectiu jove de Blanes per al desenvolupament d’iniciatives, ja
siguin individuals o col·lectives, dins l’àmbit social i cultural.
L’Espai creatiu està ubicat dins una nau industrial de 250 m2 equipada per a la realització d’activitats
juvenils, el seu horari és de dilluns a divendres de 17’30h a 21’30h.
L’inici d’aquesta experiència comença l’any passat quan, a partir del disseny del pla local de joventut,
una voluntat política, i amb l’estudi del Projecte J (Anàlisi de la realitat juvenil de Blanes) es planteja
la necessitat/idoneïtat, de crear un espai de referència on es recullin i es treballin de forma real,
planificada, els interessos del col·lectiu de joves amb el suport de l’administració local.
La prioritat és elaborar un projecte educatiu de dinamització d’un espai de participació juvenil,
i definir estratègies d’intervenció que possibilitin oferir: una alternativa al lleure mercantilista i
reconquerir les funcions d’ identificació, realització i socialització que aporta els temps de lleure.
Un repte i /o una oportunitat tenint present les noves tendències socials que afavoreixen al
consum, l’individualisme i l’oci digital.
2. Finalitat pedagògica
El marc teoricoreflexiu del projecte de dinamització de l’espai juvenil, té com a fonament la
Pedagogia del lleure, que ens marca les línies d’acció, el procediment a seguir: la intencionalitat
educativa és possibilitar un escenari que estimuli, ajudi al CANVI, al desenvolupament comunitari
i a la millora de la qualitat de vida. Un espai socialitzador que generi experiències reals, compartides
i satisfactòries que potenciïn la vivència de valors; i un marc de referència per a la realització
d’accions socioculturals. L’espai ha de crear les condicions necessàries per acomplir les funcions
d’educació integral del temps de lleure... [llegir més]
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