NOTA/CONVOCATÒRIA DE PREMSA

16 anys reivindicant el dret a un habitatge digne des de
l’escoltisme
El 31 de març, Escoltes Catalans comença la 16a edició del camp de
treball de cooperació amb el 4t Món a Barcelona La Murga
El 27 de març es presenta el documental i el llibre sobre aquest projecte
El Projecte La Murga és una proposta de l’Àrea de Cooperació d’Escoltes Catalans pensada
per sensibilitzar sobre el dret a un habitatge digne. El camp d’actuació és el districte de
Ciutat Vella de Barcelona. Hi participen joves d’entre 15 i 17 anys i els seus caps
(monitors/es), que durant 5 dies conviuen amb veïns i veïnes escollits per Serveis Socials del
Ciutat Vella, cooperant amb ells per millorar les seves condicions de vida i sensibilitzant-se
sobre aquesta realitat. El camp el coordina l’Equip de La Murga, format per voluntaris
d’Escoltes Catalans.
Presentació del documental i el llibre
El 27 de març, 5 dies abans de l’inici del camp de treball, es presentarà al Casal de Joves Palau
Alòs el documental La Murga: pel dret a un habitatge digne. Es tracta d’un curtmetratge
documental de 20 minuts de duració, obra d’Aixina Produccions Audiovisuals amb l’Equip de
La Murga, que segueix el dia a dia dels joves participants i inclou entrevistes amb
responsables del projecte i de Serveis Socials de Ciutat Vella, aportant un punt de vista crític
sobre el model de ciutat de Barcelona i el dret a l’habitatge.
També es presentarà el llibre recentment publicat Una casa nova, un conte per a infants (611 anys), inspirat en experiències viscudes per l’Equip de La Murga, amb l’objectiu d’explicar
la problemàtica que aborda el projecte als infants. Les il·lustracions són obra d’Eduard Roca.
A l’acte també hi haurà espai per compartir experiències i aprofundir en els fonaments del
projecte a partir d’una taula rodona en què hi participaran membres actuals de l’equip,
usuaris del projecte i especialistes en desigualtats socials.

16a edició del camp
Dissabte 31 de març començarà una nova edició del camp de treball. En aquesta ocasió hi
participaran pioners i claners dels agrupaments escoltes El Turó (Montcada i Reixac),
Atzavara (Vilassar de Mar), El Nus (Sant Pol de Mar), L’Espiga (Viladecans) i Tant Com Puc (El
Vendrell). Rehabilitaran diversos pisos al Barri Gòtic i s’instal·laran al Centre Esportiu
Municipal Ciutadella.
Des de fa 16 anys, més de 650 joves han cooperat amb el 4t Món a través d’aquest projecte.
En aquest temps s’han rehabilitat una quarantena de pisos. La consolidació del camp ha dut
a iniciar una fase d’obertura del projecte a altres ciutats catalanes. Malauradament, són
diversos els municipis catalans amb barris amb elevats índexs d’exclusió social.
És el cas del Casc Antic de Lleida. La presència de l’associació a la ciutat i la comarca, amb
tres agrupaments al territori, va permetre que la Fundació Escolta Josep Carol organitzés el
passat estiu un camp de treball l’any passat basat en l’experiència de La Murga. Aquest estiu
de 2012 es tornarà a repetir l’experiència.

Convocatòria per a mitjans de comunicació
Estrena del documental La Murga: pel dret a un habitatge digne
Casal de Joves Palau Alòs. Carrer Sant Pere Més Baix, 55
Podeu escriure a comunicacio@escoltes.org o trucar al 932689110:
- Per confirmar assistència
- Per concertar entrevistes prèvies i/o posteriors a l’acte
- Si no podeu assistir-hi i voleu rebre informació i material gràfic de l’acte
Durant la realització del camp de treball (31 de març – 4 d’abril)
Diferents espais de Ciutat Vella
Podeu escriure a comunicacio@escoltes.org o trucar al 932689110:
- Rebre material gràfic sobre el projecte
- Concertar una visita al projecte per realitzar entrevistes als participants o obtenir
contingut per a un reportatge
- Per concertar entrevistes prèvies i/o posteriors al camp

-

Podeu veure el tràiler promocional del vídeo aquí.
Podeu consultar una versió digital del conte Una casa nova aquí.

Escoltes Catalans és l’associació laica de l’escoltisme català que aplega 4.000 infants i joves repartits
en una quarantena d’agrupaments en dotze comarques catalanes. Les dues organitzacions
internacionals a les quals pertany, l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) i l’Associació
Mundial de Guies Escoltes (WAGGGS) són les organitzacions juvenils més nombroses del planeta (amb
prop de quaranta milions de membres i presència a quasi tots els països).

