NOTA DE PREMSA

Torna La Murga a Ciutat Vella: Escoltes Catalans
segueix treballant pel dret a un habitatge digne
• La Murga és un projecte d'aprenentatge-servei que pretén millorar la
qualitat de vida dels ciutadans en risc d’exclusió i sensibilitzar infants i joves
sobre les causes de la pobresa a l’entorn proper
• Enguany es realitza la 18a edició del projecte en què joves escoltes de
15 a 18 anys conviuran amb els veïns del Casc Antic de Barcelona del 12 al
16 d’abril
(Barcelona, 9 d’abril de 2014) El Projecte La Murga és una proposta de l’associació
Escoltes Catalans que pretén sensibilitzar sobre el dret a un habitatge digne. Hi
participen joves d’entre 15 i 18 anys i els seus caps (monitors/es voluntaris/àries), que
durant 4 dies conviuen amb veïns i veïnes escollits per Serveis Socials, cooperant amb
ells per millorar les seves condicions de vida mitjançant la rehabilitació dels seus
pisos per poder analitzar millor les raons i les conseqüències de les grans desigualtats
socials a les nostres ciutats i barris.
La Murga compta ja amb 18 edicions realitzades a Barcelona i fa dos anys es va
decidir engegar una edició d’estiu a Lleida, totes coordinades per un equip de
voluntaris de l’Àrea de Cooperació d’Escoltes Catalans.
El projecte té com a objectius millorar les condicions de vida dels col·lectius en risc
d’exclusió social fomentant les accions locals i contribuint a la defensa del dret de
tota persona a gaudir d'un habitatge digne, a través de la millora de les condicions
d’habitabilitat dels pisos. La rehabilitació d’aquests espais i la implicació amb els i les
joves afavoreixen la inclusió social dels veïns i veïnes participants.
Així doncs, la importància no es troba només en les tasques de rehabilitació dels
habitatges (pintura, reparacions, recollida de mobles vells...) sinó en aquesta
convivència que genera una actitud crítica en els i les joves sobre les condicions de
vida de molta gent que viu en els barris degradats, amb la intenció de desemmascarar
els mecanismes que generen la problemàtica.
Aquest any hi participen l’Agrupament Escolta (AE) Foc Nou (El Masnou), l’AE Jaume
Vicens Vives (Molins de Rei), l’AE Pere Rosselló (Barcelona), l’AE El Pasqualet (Caldes
de Montbui) i l’AE L’Esclat (Llavaneres). Entre tots, seran més de seixanta joves que
durant el dia es distribuiran en equips repartits per diferents pisos. A la nit dormiran
a l’Escola Parc de la Ciutadella i faran servir les instal·lacions del CEM Ciutadella.

El projecte ha elaborat diversos recursos per sensibilitzar la població sobre la
problemàtica social de la pobresa a les nostres ciutats o viles, com ara el curtmetratge
documental o el llibre ‘Una casa nova’, un conte per a infants (6-11 anys).
Les característiques del projecte i la seva curta durada ens obliguen a limitar l’accés
dels mitjans als pisos que es rehabilitaran, però si voleu concertar una visita als pisos
per parlar amb els participants i conèixer una mica millor què és La Murga, podeu
contactar amb:
CARLA LIÉBANA
93 268 91 10 - comunicacio@escoltes org
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. És membre de la
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) i de les dues organitzacions internacionals
juvenils més nombroses del planeta: l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) i
l’Associació Mundial de Guies Escoltes (WAGGGS).

