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LA VEU DELS I LES PETITES VILANOVENQUES
La revista del CRAE “Llar Vilanova” de Vilanova de Bellpuig
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PRESENTACIÓ
Identitat de gènere
Aquest any, l’equip educatiu de la Llar Vilanova
va realitzar uns curs de formació sobre la identitat de gènere a càrrec de l’Associació Colors
de Ponent de la ciutat de Lleida.

Així, nens, nenes i adolescents són privats del
seu dret a l’autodeterminació sobre la seva
identitat i a conformar la seva pròpia personalitat.

En aquest curs vam ampliar els coneixements
vers aquest tema i aprendre nous conceptes
que ens poden facilitar la nostra tasca professional amb els nostres infants i joves.

Totes les persones implicades en processos,
espais i moments educatius han de prendre
consciència de la seva influència en la socialització per poder evitar o eliminar possibles desigualtats, dificultats i/o violències.

La identitat de gènere la podem definir com la
percepció que una persona té sobre el seu propi gènere (masculí-femení), aquesta percepció
pot correspondre o no amb el sexe assignat al
néixer (home-dona).

És important destacar que els i les infants i
adolescents trans han de ser els principals protagonistes del seu desenvolupament. L’acompanyament educatiu i social significa estar al
seu costat, orientant-los i donant-los suport en
les seves decisions.

Al voltant de la identitat de gènere hi trobem
les persones transgèneres que segons diversos autors són aquelles que no se senten
identificades amb els gèneres masculífemení, rebutjant així el binarisme establert per
la societat.

Per aquest motiu, és important el fet de canviar
la mirada que entén que el que s’allunya de la
norma és un trastorn o és no-normal. Si aconseguim veure cada possible combinació de característiques personals com a fets de diversitat
humana, tindrem un marc molt positiu per a la
inclusió i l’acompanyament biogràfic de qualsevol persona.

No existeixen formes concretes de transitar del
gènere atribuït en néixer al gènere sentit. Cada
persona fa el trànsit com i fins on vol. Per tal de
poder parlar d’aquestes diferents realitats, sovint parlem del fet “trans”, aquí podem trobar-hi
tant persones que es defineixen com a transsexuals i com a transgèneres.

La mirada que adoptem davant la diversitat, els
escenaris i les relacions que s’estableixen en
l’acompanyament educatiu i social dels i les infants adolescents trans ha d’estar íntimament
relacionada i present en qualsevol àmbit d’intervenció.
Gran part de la societat, encara pensa que la
sexualitat, la identitat i l’orientació sexual són temes tabú de què no s’han de tractar a una edat
primerenca.
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PROCÉS D’EMANCIPACIÓ AL PIS
Albirar
“Mirar el pasado sólo debe ser un medio para entender con mayor claridad qué y quiénes somos,
para poder construir de forma más inteligente el futuro”. Paulo Freire
Fer el llit, rentar i eixugar la roba, repensar el menú setmanal i fer la compra. Aquestes són, només, algunes responsabilitats que assumim en el trajecte cap a la majoria d’edat. Quan els setze
anys, ja sobrevolen per damunt nostre, som conscients de què més aviat que tard, canviarem la
nostra habitació de la Llar per una de les del Pis d’Autonomia. Si, d’acord, és una mudança
de curt recorregut, però els canvis de dinàmica són molt evidents.

El Pis, com tots i totes li diem, és un pas més cap a l’anhelada autonomia. Convivim deu adolescents: amb tot el
que això comporta. No descobrim res nou quan afirmem,
amb rotunditat, que durant aquesta etapa se’ns generen mil

dubtes. Ho vivim tot amb una intensitat desmesurada, perfilem la nostra manera d’actuar davant tot allò que ens envolta, escollim (millor o pitjor) allò que en aquell moment creiem que és el que més ens convé.
Imaginem-nos, per uns instants, una escala llarga. Al final
d’aquesta, un pastís amb divuit espelmes. Podríem dir que
el Pis potser és l’últim esglaó abans de poder bufar les espelmes.
Però un cop bufades no s’acaba res. Una altra escala es
construeix davant nostre i els esglaons, en aquest cas, ja
fan més respecte. Desconeixem fins a quin punt som capaços de pujar-los, però, el que volem és tenir eines al
nostre abast per si és necessari utilitzar-les.
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PARTICIPEM AMB L’ENTITAT
LA NOSTRA VEU
Al mes de febrer, la Lar Vilanova va participar en una activitat proposada des de la nostra Fundació
per tal de donar veu als infants i joves i saber que opinen, que senten i com veuen la nostra Llar. A
continuació tenim les opinions d’alguns dels i les nenes:
- El centre per mi és una cosa molt bonica i em cuiden molt.( 9 anys)
- Junts superem qualsevol adversitat. ( 10 anys)
- És una casa amb molta gent que són amics. És com casa meva, que ens cuiden més bé.(9
anys)
- Una casa d’amics on ens cuidem tots/es i a vegades
ens molestem. (11 anys)
- Estar a la Llar és una millora per a mi. (12 anys)
- Estic content amb els companys però trist per no
veure la mare. (7 anys)

ACCIÓ MEDIOAMBIENTAL
El 28 de novembre els infants i joves el CRAE van participar en una acció mediambiental i de conscienciació i
sensibilització per reduir/eliminar els residus i de cura dels espais naturals, promovent la participació activa en el territori i amb impacte ambiental. Nosaltres vàrem
escollir fer aquesta acció al parc del convent de Bellpuig.
Primer de tot, vam fer una recerca d’espais a Vilanova de
Bellpuig però realment estaven molt nets.
Aquest dia els i les infants i joves van recollir 5 bosses d’escombraries de diferents tipus de residus: paper, plàstics i
vidre, els vam separar i els vam llençar al corresponent
contenidor.
La valoració de l’activitat va ser molt positiva, els i les infants i joves van mostrar-se molt col·laboradors i entusiasmats en la recollida de residus. Aquesta acció la vam finalitzar amb una barbacoa plegats al mateix convent.

6

SORTIDES LÚDIQUES
Al juny, els nois i noies del pis d’autonomia van passar un divertit
diumenge al Parc d’atraccions del Tibidabo. Els i les joves s’ho van
passar d’allò més bé, gaudint del bon temps i de l’activitat a l’aire
lliure amb la resta de companys/es, pujant a diferents atraccions,
com ara la noria, els “tronquitos” on més d’un/a va acabar ben
xop!!

Els mesos de juliol i agost, a la Llar Vilanova, sempre han estat sinònim de descobertes. Algunes anem de campaments i d’altres
participem en camps de treball. Xiruques ben lligades, motxilles carregades, furgoneta enllestida: marxem cap a Tivissa. I amb aquesta
energia ens disposem a conèixer una mica més aquest preciós poble de la Ribera d’Ebre. Ja pel camí quedem bocabadats dels fantàstics paisatges que el riu Ebre ens ofereix. Arribem al poble a mig
matí i fem una caminada de reconeixement: carrerons estrets, esmorzar a la plaça, tranquil·litat absoluta acompanyada per un silenci
profund que aporten les valls que ens envolten. Aprofitem aquestes
instal·lacions per muntar un pícnic improvisat a l’hora de dinar. A la
tarda, quan la intensitat de sol ha disminuït, realitzem una ruta curta
però ben vertical. La missió era trobar uns gorgs d’aigua blau turquesa, però tots els presents vam prometre no explicar l’èxit (o fracàs) de l’aventura. Les energies ja minven; ha estat un dia molt intens. Bona nit! El segon dia de l’escapada el vam dedicar a un clàssic dels mesos més calorosos: la platja. La distància fins a la costa
és ben curta, així que carreguem tot el kit estiuenc i passem tot el
matí entre partidets de futbol, salts a les onades, entrepans amb
una mica de sorra i mans plenes de crema. Toca tornar cap a la
Llar, amb la seguretat que ben aviat podrem seguir coneixent indrets tan macos com aquest.

A l’agost amb les i els joves dels pis vam anar a passar un dia a la
platja, vam decidir anar a Salou i allí vam passar un dia ple de
rialles i diversió on es van coure moltes emocions!!. Vam gaudir del
sol i el mar, vam jugar amb pales i també a futbol.
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8 DE MARÇ: DIA DE LA DONA
Aquest any en el Dia de la Dona i seguint amb
la linia de participació en activitats proposades
des de la Fundació, vam crear una cançó de
trap amb la finalitat de promoure i sensibilitzar
a la gent cap a una societat igualitària, equitativa i justa en tots els àmbits de la vida. Vam
participar amb la premisa de treballar amb els
canons de bellesa actuals i la superficialitat
d’aquesta, per aquest motiu vam dissenyar
aquesta cancó, la qual podeu llegir a continuació.

Va ser una experiència molt positiva, on a l’hora
de fer aquesta activitat tots els i les participants
van poder observar i reflexionar envers la importància de no deixar-se guiar per les imposicions d’aquesta societat, valorant sempre en primer lloc el benestar emocional de cadascú i treballar el respecte cap als altres.

Estrofa del RAP:
Solo queremos ser felices, no infelices, sin disfraces, ni antifaces
que discriminen lo que haces
andar cada día por la calle
sin a la gen-te - tener que contar los detalles
Me visto como quiero, rapeo cuando quiero
No miento, hermana, yo así lo siento

“Educar des de la infància és la millor prevenció”
Arriba la setmana de la dona, fa dies que conversem i ens informem a través de la lectura i la biografia de moltes de les nostres referents sobre les seves vides i dades històriques.
Aquest any volem donar espai d’una forma més creativa aquest dia assenyalat. El grup d’adolescents, les quals estan molt entusiasmades amb el llibre de “Contes de bona nit per a nenes rebels”, han escollit fer representació de les històries de vida que més els ha impactat en els darrers dies. Les seleccionades van ser Astrid Lindgren (escriptora), Coy Matis (col·lectiu LGTBIQ+),
Margaret Tatcher (primera minstra), Simone Biles (gimnasta) i Frida Kahlo (pintora).

Vam voler plasmar des del símbol de la Dona, les seves imatges i unes paraules que les definissin. Com a lema vam aprofitar la frase que elles mateixes , juntament amb els seus companys/es
de grup, van escollir en el concurs de l’anterior 25N del 2020, donant valor a l’educació que dia a
dia rebem i la importància de donar espai al feminisme entre tots/es.
Amb aquestes petites accions s’intenta involucrar a qualsevol
persona present, deixant empremta del missatge que s’està
reivindicant, reconeixement i lluita en el dia a dia.
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EXPOSICIÓ FEMINISME A LLEIDA
Quina sort vam tenir el dia que vam decidir
anar a l’exposició Feminista que es va realitzar
al Mercat del Pla de la ciutat de Lleida amb les
joves adolescents del pis. Vam passar una tarda ben entretinguda, curiosa i de noies, moments necessaris per cuidar-nos i mimar-nos
que és molt important. Vam reflexionar i pensar
amb les discriminacions i petits masclismes que
existeixen en la nostra rutina diària i la manera
de frenar-ho. Després de visitar l’exposició ens
enduem el lema: Sí que n’hi ha per tant! Hem
de continuar lluitant perquè la violència de gènere desaparegui de la nostra vida.

25 NOVEMBRE
L’ onada Lila va arribar de nou a reivindicar, el
Dia Internacional per a l’eliminació de violència
de gènere contra les dones. Es van penjar per
diversos espais del CRAE un seguit de “frases
estereotipades
de
gènere”
i
diverses
il·lustracions de referents femenines. Durant la
tarda, es va obrir un diàleg on infants i joves
comentaven els seus punts de vista, experiències viscudes relacionades amb situacions de
gènere que s’havien trobat.
Per finalitzar, vam procedir a realitzar un mural
a l’entrada on van dibuixar per una banda un
contenidor de brossa i per altra banda un arbre
florint.
Van sorgir temes com els drets de la dona, els
rols assignats al gènere femení i la lluita amb la
que es troben cada dia a l’escola, al carrer o
amb companys/es amb els quals conviuen.
Vam parlar dels drets de les persones transsexuals i el reconeixement al col·lectiu. I el més
important van saber gestionar totes les intervencions des del respecte.
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ESTADES SOLIDÀRIES
Al mes de gener, un grup de joves del pis van poder gaudir d'una sortida de cap de setmana a la
neu, gràcies al projecte estades solidàries d'Arenys de Boí. És un projecte on ofereixen unes estades, sense ànim de lucre, en els seus apartaments amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de
diferents col·lectius vulnerables de la província de Lleida. Des del CRAE vam aprofitar aquesta
oportunitat, així que amb els i les joves del pis vam anar d'esquiada.
Vam arribar el divendres i vam anar a recollir tot el material d'esquí necessari. El dissabte vam llevar-nos aviat i després d'esmorzar, vam anar direcció a pistes, on allí vam passar un dia intens de
bons moments, amb moltes caigudes i baixades! No ens podem oblidar de totes les fotos i vídeos
que vam fer, tenim un gran reportatge. Vam dinar a les pistes amb el pícnic que ens havien preparat. Un cop arribats d'esquiar, vam gaudir d'un spa amb un super jacuzzi i sauna, ens vam relaxar
moltíssim. El diumenge vam anar a passejar pel poble i a veure l'església de Sant Climent de Taüll,
coneixent la seva història. Després de dinar, vam baixar tranquil·lament i vam visitar el poble de
Pont de Montanyana. Al vespre, vam arribar al poble totes i tots molt cansats.
Ens enduem una motxilla plena d'emocions positives i on hem construït una gran connexió amb tot
el grup, unes bones vibracions. I sobretot donar les gràcies als responsables del projecte "Estades
solidàries" per la seva bona predisposició, acollida i tracte durant tot el cap de setmana. Segurament que ho tornarem a repetir!!!!
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AVUI HI HA PARTIT
"Los niños no tienen la finalidad de la victoria, quieren apenas divertirse. Por eso, cuando surgen
excepciones, como Messi y Neymar, son, entonces ellos, para mí unos verdaderos milagros".
Eduardo Galeano

El cap de setmana, a la Llar Vilanova, tot són corredisses. Com si per art de màgia es tractés,
els nois i noies s’aixequen amb aquella facilitat que no han tingut durant la setmana. La raó? Totes la sabem: el partit. Toca jornada de competició i tot ha d’estar a punt. Les botes, l’equipació,
la roba de recanvi, els guants, l’entrepà per recuperar forces, etc. Els camps de futbol de tots els
pobles de la comarca obren les seves portes per encabir partits de totes les edats: des de prebenjamins fins a l’equip amateur.

L’esport fa miracles i és que poques coses hi ha que et facin sortir de casa a les vuit del matí
amb una boira d’aquella tant característica de la zona. I fer-ho amb la il·lusió del qui sap que pot
ser un gran dia per enviar una pilota al fons de la xarxa, per evitar un gol en contra in extremis, o
per salvar un empat al darrer minut de partit. La màgia del futbol va molt més enllà d’una victòria.

Vestir la mateixa samarreta genera un sentiment de pertinença. I si la que llueixes és del poble on vius...,aquesta
és del tot especial. Aquest any sis de nosaltres formem
part, entre moltes altres associacions esportives, de la Unió
Esportiva Vilanovenca. El vincle amb la població, doncs, és
evident: gaudim quan ens vestim de roig i saltem al terreny
de joc, ens enfadem quan les coses no surten del
tot bé, fem pinya
en tot moment i
sabem que guanyar o perdre és,
simplement, una
anècdota.
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VOLUNTARIAT
Durant el 2021 els i les joves del pis d’autonomia van
realitzar voluntariat a diferents entitats socials: l’Associació Alba de Tàrrega, la Creu Roja i al centre
obert de la Banqueta al municipi de Mollerussa.

“Coneixes a gent nova, gaudeixes de bons
moments, estan per tu i aprens coses noves.
Fent voluntariat m’he sentit escoltada i que jo
ajudava als altres, un intercanvi d’aprenentatge.” N.

La realització del voluntariat és important en l’etapa
de l’adolescència, ensenyen als/les joves valors i ac- “ M’emporto la felicitat que em transmetien
tituds de cara al món laboral: la solidaritat, l’empatia i els infants i professionals amb qui treballava”Y
l’altruisme...
Algunes d’aquests/es joves ens volen explicar amb
unes paraules que ha esdevingut per elles el voluntariat:

Els 18 anys!!!
I que passa quan en faig 18? Aquesta és una pregunta que es
fan tots els nois/es del pis, quan s'acosten a la majoria d'edat.
Doncs bé, no passa res de greu malgrat el trasbals i neguit que
suposa un canvi tan gran, els i les joves (majoritàriament) passen a un pis per joves de divuit anys, on continuen estudiant o
treballant i fent la seva vida, molt sovint trobem noi/es pel carrer
que ens comenten que estan treballant, que ja han acabat els
estudis..., i els que no passen a cap pis retornen a casa. Que
fem des del CRAE per acomiadar aquests nois/es? Per nosaltres també és un trasbals acomiadar a joves amb els i les que
hem conviscut molts anys , els hem vist créixer, riure, plorar,
enamorar-se, suspendre, aprovar..., en definitiva han estat part
de la nostra vida i nosaltres hem estat part de la seva . Com recordareu quan acomiadem a un
company/a que marxa de la Llar, a part de la festa, els vídeos, les fotos i els regals, donem a
tots els i les joves una polsera de fil vermell que simbolitza el fil invisible que ens uneix amb totes les persones que coneixem al llarg de la nostra vida, això vol dir que totes les persones amb
les quals establim vincles porten alguna cosa de nosaltres i nosaltres alguna cosa d'ells/es.
M'explico: un somriure que ens van fer en un mal moment, un consell que vàrem donar, un gest
que ens va agradar, quan es van demanar o vam demanar perdo algú, en definitiva són tots
aquests petits gestos quotidians i altres de més importants els que ens marquen i ens vinculen
amb les persones amb les quals compartim la vida, per això donem tanta importància aquest fil
que ens uneix, ja que és una part molt important del que som i del que podem arribar a ser.
Cal recordar que allò que fem o diem, no només ens afecta a nosaltres, ja que més gran o més
petita, deixa una empremta en tots el que ens envolten.
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LES SÈRIES AMB ELS I LES JOVES
Aquest any, s'han estrenat noves sèries que han tingut molt renom
entre els i les joves, algunes de noves com ara la famosa sèrie del "Joc
del Calamar" i d'altres que han estrenat nova temporada com ara "La
casa de papel" o bé la coneguda sèrie de "La reina del flow". Aquestes sèries tenen certa repercussió entre els més joves, com ara en la
manera de relacionar-se amb els seus iguals o en les seves preferències vers la moda. És important que si els i les joves les veuen, ho facin
acompanyats/des dels i els seus referents i puguin establir un diàleg.

REFLEXIÓ SOBRE LES XARXES SOCIALS I JOVES
Les xarxes socials han esdevingut un espai en el qual formem i construïm relacions, configurem la
nostra pròpia identitat i ens expressem i coneixem el món que ens envolta. Avui en dia, hi ha una
gran varietat d'aplicacions a les quals es pot accedir de manera fàcil i gratuïta, fet que afavoreix
aquest augment de l'ús de les xarxes socials i la tecnologia en general. La incidència més gran de
l'ús de les xarxes socials es dona entre els/les joves de 16 a 24 anys, tot i que cada vegada més,
s'observa

que

es

comença

abans

amb

l'ús

d'aquestes

xarxes

socials.

És important i necessari una major comprensió de l'impacte d'aquestes xarxes socials en els i les
joves, sobretot com afecta el seu dia a dia, en la manera de relacionar-se amb els seus iguals i so-

bretot si aquest avanç tecnològic els hi pot arribar a produir dependència. Per aquest motiu, és rellevant establir uns horaris i uns límits en l'ús de les noves
tecnologies.
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PASSATEMPS
Als/les petits/es vilanovencs ens encanten els passatemps! I a vosaltres? Us animeu?
TROBA LES 10 DIFERÈNCIES!

CODI SECRET NUMÉRIC

QUINES PARAULES SERAN?
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AGRAÏMENTS I COL·LABORACIONS
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Dades de contacte:
Web: personaivalors.org
Web: sinergiasocial.org
E-mail: centrevilanova@sinergia.org
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