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LaFundició

Educació. L’associació celebra l’aniversari amb una festa oberta el 19 de maig a la plaça Espanyola

40 anys viatjant a Itaca

A la recerca
d’espais en
desús per
reactivar-los

L’Associació Educativa
Itaca desenvolupa
projectes d’educació en
el lleure a Collblanc-la
Torrassa per garantir la
igualtat d’oportunitats

El projecte Llocs L’Hospitalet és
una recerca participativa sobre els
espais urbans en desús de la ciutat
que ha posat en marxa la cooperativa LaFundició amb la col·laboració
de centres educatius, entitats i veïns. L’objectiu és pensar, conjuntament, com aquests llocs desaprofitats poden ser recuperats i usats de
nou. “Es tracta de pensar els espais,
els usos i assajar prototips perquè
puguin ser, en la mesura del possible, espais cogestionats amb la
ciutadania”, ha explicat Laia Ramos,
membre de LaFundició. Amb un
carretó recorren els barris per donar
a conèixer el projecte. A més, fins al

cedida per itaca

Ja fa quatre dècades que Itaca és present a Collblanc-la Torrassa treballant
l’educació en el lleure i realitzant projectes d’acció social. “Volem que tots
els infants del barri tinguin un espai on
poder jugar, aprendre i compartir”, ha
explicat Felipe Campos, director general de l’associació.
Aquesta missió ha estat present
a l’entitat des dels seus orígens,
quan el 1977 un grup de 12 joves
i un clergue es van agrupar amb el
convenciment que feia falta sortir al
carrer, treballar amb joves i construir
una societat diferent. L’activitat de
l’esplai va començar molt lligada a
la parròquia de la Mare de Déu dels
Desemparats. La cançó de Lluís
Llach, Viatge a Ítaca, va inspirar-los
a l’hora de triar el nom. “Van pensar
que aquesta cançó parlava de la
construcció d’un món diferent”,
ha afegit Campos. Va ser el 1982
quan l’entitat va adquirir un cos legal propi i es va fundar l’Associació
Educativa Itaca.
L’evolució demogràfica del barri
ha marcat també la seva activitat.
“Collblanc-la Torrassa sempre ha
estat un barri d’acollida, però l’any
2000 les onades migratòries es van
fer internacionals”, ha explicat Campos. Amb l’objectiu de ser fidels al
seu ideari de “donar resposta a les
necessitats del temps”, l’associació
va fer un pas més i va començar a
obrir les portes també de dilluns a
divendres.
Enguany, Itaca compta amb prop
de 50 professionals que segueixen
treballant amb l’objectiu de “garantir
que els contextos de pobresa on
viuen els nens siguin menors”, ha
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‘Lipdub’ fet a la Festa de la Diversitat 2016 dins el projecte ICI, amb diverses entitats i liderat per Itaca

Actes de celebració
Celebrant el passat, construint
el futur és el lema del 40è
aniversari de l’entitat. “Som
conscients d’on venim i volem
fer un tribut als professionals
que s’han compromès amb
Itaca, però també ens posem
reptes de futur”, ha afirmat
Campos. A banda dels actes
d’àmbit més intern, l’associació
celebrarà una festa oberta
a tothom el 19 de maig a la
plaça Espanyola amb activitats,
tallers i inflables. El mes de
juny organitzarà una sortida a
la natura amb tota la ‘família’
d’Itaca, que reunirà els més de
2.500 usuaris de l’associació.
A més, l’entitat està treballant
en un acte que clourà la
celebració el novembre.

explicat Campos. “Nosaltres defensem que un infant no és pobre, sinó
que viu en situació de pobresa”, ha
afegit.
Obert 365 dies a l’any
Itaca, que té seu al carrer Llobregat i a l’Antic Cinema Romero, obre
cada dia i des de primera hora del
matí ofereix activitats molt diverses.
Compta amb un espai familiar,
pensat per a infants de quatre mesos a tres anys. També disposa d’un
servei sociolaboral i de formació
dirigit a joves. A més, formen part
del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), un programa
d’investigació que genera taules
de participació sobre temes com
la salut comunitària o l’educació. A
banda, disposen d’un centre obert
i d’una oficina de drets socials per
a casos de pobresa energètica o
alimentària.
A través del projecte Clau, l’as-

Més de 1.000 infants
i joves participen al
llarg de la setmana en
les activitats i serveis
que ofereix Itaca
sociació recull 190 infants de les
escoles del barri. I a la tarda, ofereix
berenar saludable i reforç escolar
a prop de 280 nens i nenes cada
dia. A través del programa Oci al
barri, dinamitza l’espai públic de
Collblanc-la Torrassa amb activitats,
i de dijous a diumenge obre l’Espai
Jove La Claqueta, que actua com
un espai autogestionat pels joves. A
més, Itaca segueix mantenint el seu
esplai de cap de setmana, que és
“l’essència de l’origen”. y
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Més informació: www.itacaelsvents.org

31 de maig una exposició al Centre
Cultural Bellvitge-Gornal recull els
resultats de la investigació, on s’han
detectat una seixantena d’espais
infrautilitzats. “Ara seria un bon moment per definir el compromís per
part de l’Administració i encetar una
segona fase d’assaig per veure què
podria passar en aquests espais”,
ha afegit Mariló Fernández, membre
de la cooperativa. L’exposició també
recull iniciatives similars d’altres ciutats. I per demostrar que és possible,
hi expliquen el projecte del parterre
del carrer del Prat, 11, a Bellvitge,
on ja han implicat els veïns per convertir-lo en jardí comunitari. Al llarg
de 2017 continuaran treballant per
seguir recollint propostes i començar a organitzar col·lectivament la
reutilització dels espais. y

