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1.EDPAC
L’Associació Educació per a l’Acció Critica -EdPAC- és una entitat fundada el 2003 per un grup de
persones vinculades a la intervenció i l’acció social des de diferents àmbits. Actualment
especialitzada en la tasca educativa en els àmbits de drogues, pantalles i consum crític.
La finalitat d’EdPAC és realitzar i difondre propostes d’acció educativa que ajudin a crear un món
més just, solidari, sostenible i digne. Aquest horitzó s’intenta assolir a partir de petites
transformacions quotidianes des d’una perspectiva de gènere i de relacions Nord-Sud.
EdPAC fa propostes per a oferir una perspectiva crítica sobre el consum a infants, adolescents,
joves i a la comunitat educativa en el seu conjunt. Les propostes són diverses i tenen l’aval de
més de 13 anys d’experiència en aquest camp. A través de tallers, teatres educatius, formacions,
xerrades, materials pedagògics i projectes, l’entitat pretén posar a l’abast de tothom la
possibilitat de generar espais de reflexió crítica per a la transformació d’hàbits i accions que
promoguin la salut individual i social.
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2. INTRODUCCIÓ
En aquesta memòria tècnica d’EdPAC (any 2018) trobareu una breu presentació de qui som i
com ens hem organitzat l’equip professional de l’entitat; una correlació de les activitats que
s’han realitzat per temàtiques; els serveis que gestionem i els projectes i intervencions
educatives en les que hem participat durant tot aquest any.
Pel que fa a la gestió econòmica, podeuconsultar totes les dades al document: “2018 Resum
econòmic” accessible a la nostra web: https://edpac.cat/docs/resum-economic-edpac-2018.pdf
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3.QUI SOM I COM ENS
ORGANITZEM? L’EQUIP
L’equip fixe d’EdPAC està format per la Júlia, en Pau, la Sònia, la Mireia i la Mercè. Som cinc
persones amb trajectòries laborals i formatives molt heterogènies, però apassionades amb la
idea de treballar per la transformació social a través de l’educació crítica.
Som un equip divers i creiem que aquesta diversitat de trajectòries ens configura actualment i
ens enriqueix tant a nivell personal com d’entitat.
Ens hem trobat després d’anys dedicant-nos a les arts escèniques, després de voltar pel món
portant espectacles de circ i de teatre que volien anar més enllà de la performance i rebel·lar-se
a tot allò que ens semblava injust. Ens hem descobert després d’apropar infants i joves amb
diversitat funcional al món del circ. Ens hem trobat havent investigat a través de l’antropologia
social i cultural les comunitats virtuals, sense donar mai res per sabut. Hem ensopegat les unes
amb les altres després d’alçar-nos contra un sistema educatiu injust i desigual. Ens hem trobat a
mig camí entre l’educació social, l’educació emocional i la intervenció terapèutica, qüestionantnos quin és el paper que ha de desenvolupar una educadora en el seu treball amb infants i
oves. Hem convergit després d’haver recorregut llargues distàncies cap al sud. Ens hem trobat i
retrobat, després d’anar amunt i avall, treballar d’educadores amb infants en situació de risc
d’exclusió social i formar-nos per aconseguir una mirada crítica del gènere.
Actualment, ja fa anys que caminem plegades, compartint una mirada crítica i feminista de tot
allò que ens envolta. En aquest camí, enfoquem la nostra tasca a la realització d’intervencions
educatives transformadores en relació a les drogues, les pantalles, el consum crític i la salut
social.
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Som també un equip que té el privilegi de poder comptar amb l’herència de tot el treball i
experiència de l’equip de persones que al 2003 van fundar EdPAC. Aquestes persones ens han
acompanyat en gran part d’un camí que ara tampoc continuem soles. Any rere any, comptem
amb companyes, amb una formació especialitzada i un alt nivell d’expertesa, que enriqueixen
els projectes que realitzem relacionats amb la sobirania alimentària, l’assetjament, el
consumisme, els hàbits saludables, l’autoimatge, la sexualitat i la salut jove.
Treballem des d’una metodologia organitzativa horitzontal i assembleària i apostem per la
formació permanent entenent la nostra tasca educativa com un procés que mai és
unidireccional: tenim la gran sort de participar en espais on adolescents i joves ens regalen el
seu temps i ens aporten un aprenentatge ric que procurem escoltar, aprofitar a assimilar en el
disseny i planificació de les nostres propostes d’acció educativa. El coneixement del que gaudim
és construït de forma col·lectiva i aquest és un dels motius pels quals no volem ressaltar com a
important el currículum professional individual o la imatge de cadascú de nosaltres.

DADES 2018:
DONES

HOMES

HOMES TRANS

Equip fixe

4

1

0

Talleristes

2

3

0

FesTaLaTeva

4

8

1

TOTAL

10

12

1

HEM TREBALLAT I COMPARTIT EQUIP AQUEST 2018:
Alba; Alejandro; Aleix; Ana; Anna; Ander; Bernat; Còmic; David; Jara; Júlia; Lau; Mercè; Mireia; Míriam;
Nil; Pau; Ro; Sònia; Teo; Toni; Xavi; Xoan.
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4. ACTIVITATS
REALITZADES SEGONS
TEMÀTIQUES
RESUM 2018:
Afectivitat i sexualitat

11

Assetjament

27

Autoestima i autoimatge

38

Consum

20

Drogues

90

Pantalles

301

Promoció de la salut VIH/SIDA

1

Sobirania alimentària

2
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-PANTALLES
Des de 2004 EdPAC és entitat pionera en treball educatiu i crític sobre les pantalles.
La tendència a emprar diferents eines virtuals d’esbarjo, informació i comunicació, està
augmentant els seus problemes associats. El treball educatiu en l’ús d’aquestes tecnologies
esdevé una feina quotidiana entre els professionals que intervenen amb infants i joves.
Tanmateix, l’abordatge extern pot enriquir, reforçar i complementar la seva feina.

ACTIVITATS SOBRE PANTALLES REALITZADES EL 2018:
Addicció a les pantalles d'infants i adolescents
[formació professionals]

2

Anàlisi crític sobre pantalles [taller professionals]

1

Aprofundiment e-relacions [Taller espai jove ESO]

1

Consumint pantalles [xerrada ESO]

6

De veritat tothom de classe el té?

18

[xerrada famílies i referents adults]
Estàs Pantallat?
[teatre educatiu cicle superior primària i primer cicle ESO]
Per què no contestes?
[teatre educatiu tercer cicle ESO]
Presentació de la guia: Unfollow a les violències
masclistes [formació professionals]

121
42
2

Què és el Sexpreading? [taula rodona professionals]

1

Relacions a través de les pantalles [xerrada ESO]

52

Usos prudents i moderats de les pantalles [xerrada ESO]

53

Usos i riscos de pantalles en allò relacional en

1

adolescents i joves [formació professionals]
Xarxes, mòbils, WhatsApp... Parlem-ne?
[xerrada persones adultes]

1
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-DROGUES
Des de 2004 treballem amb adolescents i joves -per motivar a la seva abstinència, per retardar
l’inici del seu ús, i per disminuir els riscos i danys associats-, la formació o reflexió amb agents
socials i familiars en contacte amb joves, i la realització de materials educatius i didàctics.
En funció de la població amb la que es treballi, es pot marcar com a objectiu el manteniment de
l’abstinència, el retard de l’ús, la reducció de riscos o danys o la promoció del benestar i la gestió
del plaer. La perspectiva de l’entitat sobre les drogues inclou un anàlisi entorn el gènere i entorn
el negoci al voltant de substàncies tant legals com il·legals

ACTIVITATS SOBRE DROGUES REALITZADES EL 2018:

Prevenció, gènere i drogues”
[Formació per a professionals]
“Adolescencia, drogas y violéncies de género”
[Formació per a professionals]

3
1

Tabac [xerrada ESO]

33

Alcohol [xerrada ESO]

5

Alcohol i cànnabis [xerrada ESO]

24

Cànnabis [xerrada ESO]

12

Què fem quan anem de festa? [xerrada ESO]

10

Drogues a casa? [xerrada famílies i referents adults]

1

Porros [xerrada post-obligatòria]

1
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5.GESTIÓ DE SERVEIS,
FORMACIONS A
PROFESSIONALS /
JORNADES I PROJECTES
- WEBS SOBRE DROGUES I PANTALLES PER A JOVES
Durant l’any 2018 hem seguit gestionant les webs ElPep.info http://www.elpep.info/ i
LaClara.info http://www.laclara.info/
ElPep.info és una web sobre drogues i pantalles per a joves de 14 a 16 anys, mentre que
LaClara.info va dirigida a joves a partir de 17 anys.
Des d’EdPAC s’ha realitzat el manteniment tècnic. També s’han realitzat continguts (entrades a
la web) seguint amb les temàtiques principals: continguts específics de substàncies i pantalles. I
s’han dinamitzat les xarxes socials vinculades a la web amb una freqüència setmanal.
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- AGENT DE SALUT JOVE A BARBERÀ DEL VALLÈS

L’Agent de Salut és un servei d’atenció en matèria de salut a adolescents i joves de Barberà del
Vallès en general i adults participants als programes de la FBP (MARMI, TAT, FOAP, Inserta) en
espais extra-sanitaris. Es fan intervencions orientades a cada col·lectiu, tant grupals com
individualitzades, així com intervencions d’orientació i apoderament dels i els professionals que
hi treballen directament. Aquest servei cobreix la necessitat de disposar d’un recurs que tingui
presència allà on són les potencials persones usuàries, és un recurs pròxim i de confiança per a
la informació i assessorament, detecció, resolució o derivació.
Durant aquest 2018 cal que distingim dos períodes:
El període dels mesos entre gener i juny (ambdós inclosos) de 2018. Aquest ha estat una època
anòmala ja que el període de pròrroga previ a la publicació oficial del concurs ha generat una
incertesa respecte a la possibilitat de treballar en línies i grups, a mig i llarg termini. Així mateix,
ha estat un període marcat pel canvi constant de professionals a alguns equipaments, el que
també ha alterat els ritmes de treball i l’assoliment d’objectius plantejats. Tot i això, aquesta
fase ha mantingut els objectius de les anteriors. Les accions dutes a terme han continuat
reforçant l’atenció a la salut a través de consultes formals i informals en espais extra-sanitaris,
tant per la població adolescent i jove com per la població adulta usuària dels diversos serveis.
Pel que fa al període a partir del juny 2018 fins a final d’any, aquest s’ha caracteritzat per la
consolidació de la figura de l’agent de salut; el servei és ja conegut a molts espais i augmenta la
referencialitat per part de persones usuàries i personal professional. Així doncs podríem dir que
s’han establert els pilars d’una intervenció que cada vegada és més present i reconeguda.
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- FORMACIONS A PROFESSIONALS I PARTICIPACIÓ EN
JORNADES
Col·laboració amb Fundació Salut i Comunitat
Género y prevención: Sesión “Prevención, género
y drogas”
Formació per a professionals
Pamplona, gener 2018
Seminari Formació continuada – Diputació de Barcelona
Addicció a les pantalles d'infants i adolescents
Barcelona, març 2018
Col·laboració amb Fundació Salut i Comunitat
Gènere i prevenció: Sessió “Prevenció, gènere i drogues”
Formació per a professionals
Barcelona, maig 2018
Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat
Usos i riscos de pantalles en
allò relacional en adolescents i joves
Formació per a professionals
Barcelona, juny 2018
·
Jornada técnica “Adicción y
Violencia de Género: Espacio para el aprendizaje e intercambio de
conocimientos” - Organitzada per AVANT València
Adolescencia, drogas y violencias de género. Experiencias preventivas en el
ámbito educativo.
València, juny
2018
Seminari Escola d’Estiu – Diputació de Barcelona
Famílies i addicció a les pantalles d'infants i
adolescents
Barcelona, juliol 2018
·
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I Jornada formació crítica: Pantalles, un paradigma socioeducatiu –
Organitzada per Crític, prevenció en Drogues i Pantalles, Mancomunitat del
Galzeran.
Anàlisi crítica sobre Pantalles.
Vilanova del Vallès, octubre 2018
Jornada connectad@s– Organitzada per Ajuntament de Sabadell
Taula rodona “Què és el
Sexpreading?”
Sabadell, novembre 2018
Presentació de la Guia “Unfollow a les violències masclistes. Guia per
treballar les violències masclistes en entorns digitals”
Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya
Manresa, novembre 2018

pàg. 11

- PROJECTE FESTA LA TEVA

El FesTa la Teva és un projecte per a espais d’oci nocturn, en medi obert -com concerts, festes
populars, revetlles o esdeveniments diversos- els quals conformen un dels principals contextos
de consum d’alcohol, cànnabis o altres substàncies entre els i les adolescents i joves.
Aquesta proposta ofereix un suport educatiu presencial en aquests espais per a proporcionar
informació i acompanyament des d’una perspectiva de gènere, preventiva i de reducció de
riscos, tant en l’àmbit del consum com en el de les relacions personals i comunitàries des d’una
perspectiva feminista.
Aquest és un projecte que té origen al municipi de Barberà del Vallès. El 2014 l’àrea de joventut
d’aquest ajuntament va realitzar aquesta proposta de forma col·laborativa amb EdPAC als espais
de la Festa Major del municipi. EdPAC ha ampliat el projecte i l’ha redefinit per oferir-lo arreu del
territori des del 2016.
El projecte s’ha portat a terme en 14 municipis, intervenint un total de 30 nits, durant els mesos
de juny, juliol, agost i setembre l’any 2018.

Municipis 2018

Abrera
Alella
Arenys de Mar
Barberà del Vallès
Begues
Castellbisbal
Esparreguera
Olesa de Montserrat
Sabadell
Sant Sadurní d’Anoia
Santa Coloma de Gramenet
Terrassa
Viladecans
Vilanova del Vallès
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Si voleu obtenir més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

http://edpac.cat
activitats@edpac.cat
tel. 93 319 17 46

