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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]

Glòria Muñoz i Mella, pedagoga i professora associada del Departament de Pedagogia
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MORRALLA: ESPAI CREATIU PER A JOVES 


Una experiència de lleure participatiu juvenil a la població de Blanes 


Glòria Muñoz i Mella, pedagoga i professora associada del Departament de Pedagogia 


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 : 


� La Funció lúdica creativa: de lliure expressió, de diversió, estimulant tots els 
llenguatges artístics (educació estètica). 
 


�  La Funció de participació comunitària: temps col·lectiu, temps de practicar la 
democràcia, la ciutadania i la implicació dels joves en els afers socials i culturals. 
(educació cívica). 
 


� La Funció de relacions socials i d’identitat individual: temps d’amistats, de 
trobada, d’autoconeixement, de desenvolupament de l’afectivitat i les emocions. 
 


� La Funció ètica: temps de viure i interioritzar la solidaritat, el compromís i la 
responsabilitat (educació ètica). 
 


� La Funció compensatòria de les desigualtats: pot ésser un temps per anivellar 
desequilibris i la manca d’oportunitats (educació social). 


3. Metodologia 
 
 
Es dissenya un procés educatiu i sistemàtic, ordenat cronològicament en diferents fases per 
planificar les accions, fonamentades en principis essencials per desenvolupar projectes 
participatius d’aquesta índole: 


� El Principi de realitat: identificant possibilitats i limitacions del territori, la 
població, la demanda i els recursos existents. 







 
� La Participació: realitzant un procés d’animació sociocultural, que com a pràctica 


educativa, té la capacitat de convertir el grup en protagonista del seu lleure, 
estimular-lo, donar-li les eines i recursos necessaris per tal de garantir que aquest 
procés sigui motivador, i aporti la coherència i eficàcia amb la realització de les 
expectatives. 
 


� La Llibertat d’elecció i acció: per tal de potenciar el valor de la no-obligatorietat 
del lleure, el pensament crític i l’autonomia. 
 


� La Creativitat: possibilitar la creació a partir dels llenguatges artístics i tecnològics. 
 


� La Diversitat: de joves, d’estils de vida, de formes de plaer, d’activitats, per tal 
d’enriquir els aprenentatges i les relacions. 
 


� La cogestió i autogestió d’iniciatives i projectes. 


La primera fase (setembre 2006- novembre 2007) del projecte de creació de l’espai per a 
gent jove es desenvolupa a partir de dues actuacions: la primera a nivell polític, es 
reconverteix un casal de joves en funcions de centre obert, en un espai dotat de recursos 
materials i tecnològics adients a la diversitat d’estils de lleure del joves i l’ambientació 
necessària per crear un clima confortable.  


En la segona, es realitza una prospecció d’habilitats i interessos a nivell tècnic, així com de 
gustos i preferències dels joves, que permet un configuració potencial de l’existència dels 
grups creatius, i visualitzar les demandes de la resta de la població juvenil. 


Per dur a terme aquest treball de recerca es van utilitzar les següents vies:  


� Utilització i optimització de tota la xarxa d’informació ja existent a l’Àrea de 
Joventut. Informadores, Portal Jove i Info joves. 


� Reunions amb les entitats de caire juvenil o cultural. 
� Reunions amb les AMPAS de 2 instituts (Cor de Maria i S’agulla). 
� Reunions amb joves creadors del municipi. 
 


Amb aquests primers inputs d’interessos es detecta un total de 18 grups (16 grups joves no 
associats i 2 joves associats). Per reforçar aquesta investigació es va dur a terme una 
campanya de difusió genèrica del servei mitjançant dues accions concretes:  


1. Contacte directe amb joves i agents educatius o socials aprofitant la prospecció (accés 
als instituts), a partir del treball de camp i de carrer. Cal remarcar que aquesta acció ha 
estat la més exitosa. 


 
2. Elaboració d’un díptic-enquesta, en el qual es preguntava quines eren les seves 
preferències i interessos personals en l’àmbit del lleure i artístic. 


L’objectiu d’aquest va ser recaptar habilitats i potencialitats dels joves però a més es 
converteix en una eina de difusió genèrica. Se’n van repartir 1437 entre els alumnes dels 
instituts de Blanes (de tercer d’ESO fins a segon de batxillerat) i la resta es repartiren entre 
els punts de trobada de joves més freqüents. Per recollir la informació es van dipositar 
unes bústies en establiments, locals d’oci destinats a la població jove, escoles de formació, 
el punt jove i a diferents àrees de l’Ajuntament. 


Aquesta campanya es porta a terme treballant en xarxa amb els informadors juvenils que 
van fer de pont de contacte amb els instituts i que ens van ajudar a repartir i recollir les 
enquestes. El resultat va ser un total de 528 enquestes on es recollien les propostes i les 
dades de la gent jove de Blanes d’edats compreses entre els 14 i els 24 anys.  


En la segona fase (desembre 2006-gener 2007), de recollida i interpretació de dades es va 
poder confeccionar un primer programa d’activitats consensuat amb els joves que va 







portar per títol Ni Cursos Ni Taller que constava de les següents activitats: Parkour, 
Percussió, Breakdance, Rima, Scratch, Manga, Creació de Bestiari (Associació de Diables 
Sa Forcanera), Màgia, Teatre, Clown i Massatges i Tècniques de relaxació.  


A més es van incorporar activitats extraordinàries com la Nit de Pantalla, els Assajos Oberts 
i dues activitats que eren fruit de la col·laboració entre Morralla i el Projecte Educatiu 
d’Entorn de Blanes com eren la Nit Literària i el Penja’t a la Xarxa. 


D’altra banda aquest treball de camp ens ha aportat actualment la configuració d’un grup 
motor potent, format per un total de 16 joves d’entre 14 i 19 anys que són capaços 
d’autogestionar i executar projectes. La gran virtut i riquesa d’aquest grup és la seva 
heterogeneïtat ja que està format per joves que es van apropar a Morralla amb interessos i 
habilitats diferents. 


L’acte d’inauguració es va fer el dia 2 de febrer de 2007 i es convidà a tota la gent que 
d’alguna manera ha estat implicada en el projecte. La festa, lluny d’estar protocolaritzada 
políticament, va servir per donar tot el protagonisme als joves implicats en les activitats així 
com per presentar la nova programació, les noves instal·lacions i alhora va servir per 
apropar-nos encara més als joves ja que des de l’ inici van ser els protagonistes de l’acte. 


4. Estructura Organitzativa 


En la darrera fase (febrer-juliol 2007): s’inicia l’animació i la dinamització d’iniciatives 
personals i col·lectives. A partir de les propostes es reforça l’equip educatiu del centre amb 
cinc talleristes. 


Els dos animadors són l’element clau del guiatge, acompanyament pels processos d’acció 
i relació a partir de crear vincles, i la resolució de conflictes; les seves competències i 
habilitats socioemocionals, garanteixen el ritme de treball i l’ambient favorable per al 
desenvolupament de l’espai juvenil. 


La capacitat tècnica de l’àrea de joventut (regidora, tècnica de joventut i educadora social) 
aporta seguretat, viabilitat i consistència al projecte, planificant intervencions conjuntament 
amb l’equip educatiu (una pedagoga, dos animadors juvenils) amb reunions de 
coordinació establertes segons les necessitats. La seva tasca cabdal és de facilitar els canals 
de comunicació amb la resta d’agents socials, la promoció i la difusió del projecte i 
aconseguir nous recursos. 


5. Funcionament del treball educatiu i els participants 


L’evolució i la implicació dels participants s’ha estructurat segons el paper d’acció directa 
dins el projecte. Un primer col·lectiu juvenil conformaria el grup d’usuaris d’activitats o 
de l’espai obert, no dirigit i que utilitza els recursos lúdics del centre. 


Aquest és un grup poc homogeni format per diferents grups d’amics, d’edats compreses 
entre els 12 i els 18 anys, que utilitzen Moralla com un punt de referència per al seu lleure 
diari i com a punt de trobada. Són joves de diferents barris de Blanes (sobretot Ca 
l’Aguidó, Mas Florit i La Plantera) que sobretot vénen a fer ús dels ordinadors, la consola i 
el ping-pong. Progressivament es van apuntant als tallers i la gran majoria participa 
activament en les activitats programades de la ludoteca.  


El treball amb aquest grup ha estat bàsicament de motivació i descobriment de nous 
interessos. La dinamització es fa mitjançant el contacte informal i establint ponts de 
confiança que et permet poder engrescar el/la jove a descobrir noves formes de lleure més 
creatives. 


D’altra banda trobem el grup motor de Moralla. Aquest és un grup homogeni format per 
joves d’entre 16 i 22 anys i que són els qui promouen realment el projecte. Entre les seves 
funcions destaquem la de dissenyar, programar i executar activitats extraordinàries i tallers. 
Aquest grup motor es divideix en grups promotors o comissions específiques de treball 
com són: Comissió Musical, la Comissió de Tallers i la Comissió d’Espectacles.  







- Comissió Musical: Formada per un total de 24 joves que provenen de 8 grups 
musicals de Blanes, la seva funció es la d’organitzar els Assaigs Oberts de cada 
últim divendres de mes i tot el que fa referència a temes musicals. 


Amb ells es fa una feina de suport i desenvolupament de projectes cogestionats entre 
l’equip de dinamitzador i els mateixos joves. D’aquest treball de dinamització han 
esdevingut projectes com l’intercanvi de grups musicals amb d’altres poblacions o el 
projecte televisiu GRUPS. Ambdós s’estan acabant de perfilar per realitzar-se el curs 
vinent. 


Fonamentalment es treballa amb un nucli d’uns 10 joves que estan dividits en diferents 
grups de treball (difusió, logística i contacte amb grups) que es reuneixen amb l’equip 
dinamitzador una vegada a la setmana. La totalitat dels grup es reuneix cada 15 dies. 


- Comissió de tallers: Seguint la línia metodològica de Morralla aquesta comissió és 
l’encarregada d’omplir de contingut el programa d’activitats trimestrals de l’espai 
creatiu. Són petits grups de joves independents que es dediquen a la programació 
o, fins i tot, a l’execució dels tallers. 


Amb aquests grups és molt important la feina de prospecció d’interessos i usuaris, per tal 
d’assegurar-se un mínim d’assistents a cada taller per aconseguir garantir les expectatives 
de la gent jove implicada. Entre aquestes comissions destaquem la de Manga, Parkour, 
Dansa del Ventre, Hip-Hop, Guitarra, Massatges i Teatre. 


Les seves tasques són totes aquelles relacionades amb la preparació prèvia dels tallers: 
recerca de tallerista, continguts, materials i també en l’avaluació final de l’activitat. Per tal 
d’organitzar-ho es fan reunions i contactes informals una vegada a la setmana. 


- Comissió d’Espectacles: Està formada per 20 joves d’edats compreses entre els 14 
i els 29 anys i és la comissió encarregada de promocionar, programar i executar 
activitats extraordinàries. Aquesta comissió està formada per integrants de les altres 
dos però també per un seguit de joves que sense estar implicats en la programació 
de l’activitat, donen el seu suport a l’hora de col·laborar en l’execució, 
d’esponsoritzar o de promoure i difondre noves activitats. 


Metodològicament treballen formant petits grups de treball que els podem dividir en: grup 
de promoció artística, difusió i logística. Les reunions no són tan constants com amb els 
altres grups i se solen celebrar una vegada al mes. Aquest col·lectiu juvenil ha executat 
dues grans activitats com el Fes-te Jove, el Big Mortralla Party i la gestió d’una barraca al 
festival Sa Costa Barrakes 2007. 


Es tracta per tant d’un gran grup motor de l’espai de Joves que engloba i resumeix tot el 
que es fa a Morralla per tal de convertir-ho en activitats de lleure cultural que reflecteixen i 
promocionen l’art i la cultura juvenil des d’un punt de vista positiu i que s’encarreguen 
d’obrir nous espais escènics i culturals a la vila de Blanes. Gent jove que no participa en 
l’execució de les activitats en l’espai físic, però que en formen part activa del projecte ja 
sigui fent difusió, proveint contactes, proposant activitats, donant suport i assessorament a 
activitats extraordinàries. Aquest grup és un grup molt heterogeni, on s’agrupen artistes 
(de tots els estils i tendències), des de joves a títol individual passant per joves empresaris 
que tenen entre 18 i 35 anys. Actualment aquest grup està format per 43 persones, que 
donada la naturalesa del grup anirà creixent a mesura que es desenvolupi i es consolidi el 
projecte de dinamització. 


6. Avaluació pedagògica 
Des de l’equip educatiu l’avaluació pedagògica s’ha fet mitjançant l’avaluació contínua 
de les programacions d’activitats de creació, ens han permès treballar les múltiples 
dimensions del lleure a nivell educatiu (aprenentatges), cultural (creacions) i social 
(relacions).  


El primer que s’ha tingut en compte a l’hora de realitzar aquesta avaluació és l’usuari 
diana a qui va adreçat el projecte. La tipologia d’aquest col·lectiu respon a joves, 
generalment de barri, poc o gens implicats amb el teixit associatiu local, amb una capacitat 
d’organització força baixa i amb uns interessos creatius poc clars o poc promocionats. 
L’eina metodològica d’aquest nivell és la confecció d’una oferta d’activitats destinades a 







estimular la capacitat creativa juvenil i la creació d’unes expectatives de lleure diferents, 
satisfactòries i factibles. Considerem que els resultats assolits es deuen, en gran part, al fet 
que el disseny d’aquesta oferta de lleure ha estat realitzada amb el col·lectiu juvenil i pel 
col·lectiu juvenil.  


Aquesta metodologia ens ha servit per tal de crear programes d’activitats 
acordats/consensuats per gent jove i treballar amb aspectes de l’educació en el lleure, com 
la iniciativa, la diversió i la participació. Això ha suposat la creació d’un context favorable 
per tal de realitzar una pràctica educativa enriquidora i cultural basada en la multiplicitat 
d’activitats de lleure creatiu. Traduït a l’espai físic s’ha creat un ambient tranquil i relaxat 
òptim per tal de realitzar tot tipus d’activitat creativa.  


Els Indicadors quantitatius de l’assoliment d’aquest resultats són d’una banda el gran 
número d’assistents als tallers (227 participants en dos programacions) i el fet que 
Morralla s’hagi convertit en punt de interacció juvenil ja que per l’espai han passat de 
manera assídua un total de 220 joves diferents: Registre d’assistència Moralla 


Febrer '07   Març '07   Abril '07   
         


Assistència total 279 Assistència total 375 Assistència total 419 
Mitjana diària  21 Mitjana diària  16 Mitjana diària  30 
Mitjana setmanal 69 Mitjana setmanal 75 Mitjana setmanal 139 
Maig '07   Juny '07   Juliol'07   


         
Assistència total 398 Assistència total 407 Assistència total 243 
Mitjana diària  18 Mitjana diària  19,3 Mitjana diària  13,5 
Mitjana setmanal 80 Mitjana setmanal 101 Mitjana setmanal 60 
 


D’altra banda aquest procés de conscienciació, experimentació i creació cultural ha 
suposat un canvi i transformació respecte a anteriors etapes del casal de joves de Blanes, i 
que l’equip educatiu considera fonamental per tal de garantir resultats pedagògics del 
projecte. La intencionalitat de proporcionar una oferta variada d’activitats decidida pels 
mateixos joves ha suposat la convivència en un mateix espai de diferents col·lectius i 
tipologies de joves.  


S’han vivenciat valors del lleure com el respecte a la diversitat, la participació, i la cohesió 
social, a partir de la configuració d’un espai de creació, de trobada i intercanvi juvenil. El 
plantejament metodològic ha aconseguit que el col·lectiu juvenil identifiqués Morralla com 
un espai que ofereix recursos per al desenvolupament del seu projecte (tant individual com 
grupal) de vida i per a la potenciació de les seves habilitats. Aquest fet ha creat una 
dinàmica positiva que s’ha transmès a tots aquells usuaris que, tot i no participar en cap de 
les activitats organitzades, han fet ús de la ludoteca. Aquests, alguns d’ells usuaris de 
l’antic Centre Juvenil, han entès el nou projecte i han respectat les activitats organitzades. 
A més molts d’aquest/es usuaris/es s’han acabat animant i realitzant algun taller. 


Per tal de potenciar i incitar a la participació juvenil s’han emprat metodologies com el 
treball en grup i la promoció de projectes. Per tant s’ha treballat en valors com la 
responsabilitat i la cooperació que s’han traduït en l’execució d’activitats de 
desenvolupament comunitari sempre amb una vessant lúdica i festiva i vetllant per la 
promoció de les diferents expressions artístiques més properes a la joventut blanenca. 
L’equip educatiu considera que és en aquesta dimensió social on s’ha aconseguit els 
resultats qualitatius més importants del projecte.  


Les finalitats pedagògiques assolides han estat les següents: 


� La inserció dels joves dins el teixit associatiu: Morralla, en tant que espai de 
relació i creació, significa un pont entre el col·lectiu juvenil associat i no associat. 
L’experimentació de noves activitats i les experiències compartides dins un mateix 
projecte, han establert molts vincles de relació i proximitat que han possibilitat que 
molts joves s’impliquessin activament en diverses associacions juvenils o culturals 
de Blanes. 







.  
� La creació d’un grup de joves actius i implicats: El projecte ha comportat que un 


important nombre de joves s’hagin organitzat per tal de poder dissenyar i executar 
activitats. S’han realitzat activats de caire comunitari com el Fes-te Jove, El Big 
Mortralla Party, els assajos oberts o l’inici de projectes d’una major complexitat 
com GRUPS que consisteix en la realització i edició d’un programa per la televisió 
local. Al mateix temps ha estat participant activament en la programació 
d’activitats comunitàries de la temporada vinent. 


 


� L’aprenentatge d’altres formes de participació i l’exercici de la ciutadania: La 
diversitat que forma part de l’espai és un reflex de la heterogeneïtat de la gent jove 
i, per tant, Morralla ha proporcionat diverses formes de participació: s’han 
establert vies de comunicació amb col·lectius no formalitzats que han ajudat en la 
creació i promoció d’activitats i s’ha vinculat els grups de creació a activitats 
organitzades per la pròpia regidoria d’emancipació juvenil o altres departaments 
de l’Ajuntament. 


  
Per concloure i analitzant els resultats d’aquesta experiència creativa en l’àmbit del lleure 
juvenil, la nostra intervenció ha de continuar amb la mateixa finalitat (pedagogia del 
lleure) i línia metodològica (l’animació sociocultural), i amb un equip de professionals i 
tècnics per tal de consolidar i fer créixer el projecte com a procés educatiu, amb la 
implicació dels joves de la ciutat de Blanes, que han estat els qui realment han garantit el 
funcionament de Moralla, amb la seva energia, activisme i complicitat. 
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