FULL DE SOL·LICITUD
DADES DE CONTACTE
TÍTOL DEL PROJECTE: Conviure: viure amb igualtat d’oportunitats!!
ENTITAT O COL·LECTIU: El Cau de la Ubuntu , Ciutat Meridiana 08033
ADREÇA: c/ Perafita s/n ( seu al CEIp Mestre Morera i al ST . Joan de la Creu )
TELÈFON: 662 06 24 02 (mòbil del Cau , el porta un monitor Pile ; 93 350 66 00 ( és el de l’escola Mestre Morera )
PERSONA DE CONTACTE: Jan 678 400 173 ( responsable de Monitor@s del Cau ); ubuntu033@gmail.com

RESUM DEL PROJECTE
Ubuntu és una paraula africana que significa “jo sóc perquè tu ets”, té a veure amb el reconeixement
mutu, la convivència i el retrobament. Fent honor doncs, a la paraula que porta com a nom el Cau, volem
reivindicar el valor de la convivència com a motor i essència del projecte, que neix dels infants i joves del
barri i vol arribar a tothom.
Som un cau que fa ben poc que estem constituïts, i amb l’ajuda de totes i tots estem creixent forts. Som
una cau afiliat a Minyons Escoltes i sobretot arrelats al barri de Ciutat Meridiana. Actualment som 2
responsables de l’agrupament, 10 monitors entre 16 i 18 anys, 2 monitores de 25 a 30 anys i 40 infants de
3 a 16 anys.
Des que varem començar, portem fent activitat de lleure els dissabtes al matí, excursions i sortides. Volem
reivindicar una opció de lleure educatiu al barri on els infants puguin créixer, conviure i desenvolupar-se
com a persones implicades al territori, crítiques socialment i compromeses amb l’entorn natural.
Volem remarcar que El cau de la Ubuntu no neix per que sí, al barri de ciutat meridiana no hi ha suficients
entitats que treballin per la millora del seu entorn, el seu barri, la seva població (els seus habitants). És per

això que volem intentar construir un espai on la població infantil pugui participar i decidir en la seva
qualitat de vida.
Volem entendre el temps de lleure no com un temps lliure d’obligacions i d’ocupacions, sinó un temps de
transformació i de construcció de la pròpia llibertat. Llibertat per decidir sobre la pròpia vida.
En les activitats del Cau, es pretén transmetre un conjunt de valors socials, humans, de respecte per la
natura i alhora despertar l’esperit crític en un ambient lúdic, tot completant l’educació familiar i escolar,
ajudant així a una formació integral de les persones tot intentant respondre a les necessitats individuals de
cada noi o noia, i les necessitats ja descrites del barri on es situa.
El Cau és una associació que pretén donar una formació i educació durant el temps lliure dels nois i noies
per tal que arribin a ser ciutadans crítics i compromesos amb la societat.
En la nostra entitat, tots els responsables són voluntaris, i aquest esperit de servei és la base del
funcionament del Cau. L’estimació, els reforços positius, el tracte personalitzat, la facilitat de comunicació,
la confiança, un ambient distès, l’acceptació de cadascú tal i com és, contribueixen a fer el Cau de la
Ubuntu un lloc bo on els nois i les noies poden desenvolupar la seva personalitat, s’hi troben bé,
comparteixen les seves vivències, troben un grup d’amics, són autònoms, en definitiva, vetllem perquè
sàpiguen aprofitar el seu temps lliure de manera constructiva.
Es important el suport tant de Minyons com de la Xarxa Social per poder consolidar l’activitat i el bon
procés del Cau. En aquest sentit, ens cal un recolzament econòmic estable per a poder dur a terme la tasca
educativa.
En resum, el Cau de la Ubuntu ens proposem:
•

Oferir un recurs de lleure educatiu als infants del barri

És urgent tenir un projecte al barri consolidat que respongui a les necessitats de convivència del barri i la
necessitat de tenir un recurs per a infants i joves de lleures per atendre a les seves necessitats afectives i
de desenvolupament personal i social.

•

Crear xarxa i enfortir l’associacionisme del barri i vincular-nos a les altres entitats del districte

Un dels motors de l’activitat des del primer moment ha estat vincular la pròpia activitat del cau a les
activitats que realitzaven altres entitats del barri i del districte. D’aquesta manera, participant de les
activitats lúdico-festives del barri i el districte, els infants poden conèixer i estimar l’entorn urba proper,
enfortint el vincle, al mateix temps que identifiquen i enforteixen la identitat vers el propi barri i el propi
entorn. Així, també millora l’autoconcepte que tenen del barri i d’ells mateixos, doncs coneixent i
participant de les activitats de les associacions properes, es senten importants i recolzats per les mateixes.

Cal apuntar la bona predisposició i la bona rebuda de moltes entitats del barri i del districte. En tot
moment les entitats del districte han donat recolzament al projecte i això ha fet que els infants es sentin
estimats.
•

Realitzar campaments i sortides a la natura

Considerem el contacte amb la natura com a quelcom molt important i durant l’any hem establim molt
contacte amb l’entorn proper al cau. Aprofitem el bosc de Collserola que lligat amb la draga que dona nom
al cau ha estat un dels eixos transversals i motors del projecte. Així doncs, en alguns dissabtes al cau fem
l’activitat d’anar al bosc i descobrir l’entorn natural com també pujar al Castell de Torre Baró.

Un dels motius de pes perquè ens presentem aquest Premi , es per que aquest any 2011 tornem a
organitzar la campanya de reis “CAP Infant sense Joguina”, l’any 2010 conjuntament amb la CHARO de
l’església St.Bernat de Claravall, vam atendre a 170 famílies, degut a la situació de les famílies afectades
per la manca de feina, prevenim que haurem d’atendre més famílies !!
Aquest Trimestre tenim quatre propostes de treball:
- Activitat de Cau tots els dissabtes matí !
- Casalet d’Hivern, juntament amb Ampes i Entitats de Ciutat Meridiana estem organitzant el casal per tal
d’oferir a les famílies un lloc on els infants puguin realitzar activitats i sortides en les vacances escolars.
- Cap Infant sense Joguina !! Estem fent recollida de material escolar ( colors, llibres, llibretes...), joguines
noves ( hem fet carta a empreses i estem contactant amb diferents entitats de Nou Barris per que ens facin
de Punts de Recollida, com l’ATeneu) i roba !!
L’escola St Joan de la Creu ens ha cedit espais i serà el punt de repartir els paquets a les famílies. A més
estem gravant un Cd de nadales amb els infants del cau i parlant amb el Centre Cruïlla per que els joves del
taller de cuina ens facin Tortells petits de Reis , per donar-li a les famílies nouvingudes i pugui n entendre
millor com és celebra els Nadals a Catalunya !!
- Cavalcada Reis a Ciutat Meridiana. A demanda dels monitor@s volem fer una rua i repartir molts i molts
caramels , estem “dialogant” amb el Districte .... i recollint caramels de les entitats bancariesss!!

Hem d’agrair el recolzament que hem rebut des del primer moment per part de les persones compromeses
amb el projecte:
- les famílies que confien en nosaltres i porten als seus fills i filles al Cau.
- l’escola Mestre Morera i St Joan de la Creu per deixar-nos compartir l'espai, que sabem que no és fàcil !!
- les entitats del barri: 033 educa , Pla Comunitari CM, Centre Cruïlla, Indomables, Club Futbol Ciutat
Meridiana, per el suport moral per tirar endavant el projecte !!
- del districte Els Banyuts de 9Barris, La Perku 9Barris, Esplai Guineueta, Katakitinga de St.Cugat , Ateneu
Popular de Nou Barris , Pla Comunitari Roquetes “Fem pinya”, Coordinadora Cultural i Infantil de Nou
Barris per acollir-nos i acompanyar-nos en les activitats que heu realitzat amb UBUNTU i ens ho hem
passat PIPA !!
-Minyons Escoltes: ...que haguéssim fet sense aquests suport paper amunt paper avall, però som LEGALS
!!! Gràcies per entendre el Cau que volem construir !

Els Diables Infantils de Nou Barris, ens van regalar la seva samarreta per participar en el
seu Aniverssari i van venir a cremar a l’escola

