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Agraïments
Amb especial afecte a tots els xics, xiques
i professionals de la Xarxa de 
Jóvens Solidaris, per la seua 
il·lusió, alegria i participació.
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El millor que el món té està en els molts mons que el món conté.
Eduardo Galeano

Vivim en un món complex i difícil i la necessitat de cooperació
internacional no ha sigut mai tan gran com ara.

Kofi Annan

El 94% dels ingressos del món van a parar a un 6% de la població.
Muhammad Yunus

Comptem amb tu!
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Si vols més informació sobre la campanya Igual-És?, escriu-nos! Entreculturas-Fe y Alegría. Departament d’Educació
per al Desenvolupament. Pablo Aranda. 3. Madrid 28006. C/e: entreculturas@entreculturas.org

Entreculturas és una organització no governamental, promoguda per la Companyia de
Jesús, que defén l’accés a l’educació dels més desfavorits, com a mitjà 

de canvi social, justícia i diàleg entre cultures.

Des de fa anys apostem per la promoció social dels exclosos del món.
En Entreculturas estem convençuts de la necessitat d’educar també ací en els nostres

països del Nord per a la comprensió d’un món interdependent.

La revista Mou-te en Xarxa. Jóvens 3 forma part d’Igual-És?, campanya educativa 
per la inclusió i l’equitat orientada a comprendre l’origen dels desavantatges 

que impedixen la igualtat d’oportunitats, especialment en l’àmbit de l’educació,
així com la necessitat de compensar-les per a transformar les realitats d’exclusió.

Mou-te en Xarxa. Jóvens 3 està dirigida a l’alumnat de Batxillerat 
i proposa activitats de transformació des de la quotidianitat.

Perquè no ens és igual. Volem un món més just per a tots i totes!

presentació

Objectius:
1 Sensibilitzar sobre els fenòmens d’exclusió 
associats a la desigualtat d’oportunitats, especialment
en l’exercici del dret a l’educació.

2 Afavorir la reflexió i la comprensió de l’equitat i 
la inclusió com a part de les actituds, estratègies i
polítiques encaminades a la igualtat d’oportunitats,
fent insistència en l’àmbit educatiu.

3 Promoure actituds i valors que faciliten la
participació activa en l’àmbit local i global en la
transformació de processos d’exclusió, connectant amb
altres iniciatives socials amb este mateix fi.

...1

bachillerato valenciano  8/10/07  17:35  Página 3



...2

Arribem al tercer any de la campanya Igual-És? il·lusionats i compromesos amb totes aquelles persones
que han participat en les seues activitats. En el marc d’esta campanya, la Xarxa de Jóvens Solidaris
d’Entreculturas ha tingut un paper especialment actiu i s’han convertit en agents de sensibilització de
les seues comunitats educatives.

Intro-
ducció

Per això, en este tercer número de Mou-te en Xarxa, volem que siguen ells i elles els qui ens conten el que
significa tindre un espai de participació i de construcció de ciutadania.

Encara ressonen en les nostres orelles els ecos de la I Trobada Estatal de Jóvens Solidaris, celebrada al febrer de
2007, que els va reunir a València per a dir-nos, junts i a una sola veu, “Volem un món més just, perquè no ens és
igual, mou-te en xarxa!”.

Vos animem a llegir estes pàgines que contenen les paraules, les imatges i les vivències dels més de 1.200 jóvens i
100 professors que integren la Xarxa de Jóvens Solidaris actualment. Tots i cada un d’ells i elles són portadors de
somnis, d’esperances i de compromisos que fan que este món siga cada dia un poquet millor.

Departament d’Educació per al Desenvolupament d’Entreculturas.
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Per què crec que val la pena 
pertànyer a la Xarxa Solidària? 
––-Perquè pense que l’escola no és una illa, sinó un lloc obert al món i en este hi ha moltes coses millorables. L’educació
no és una mera instrucció. Ha de suscitar interrogants, proposar valors i obrir els ulls a altres realitats.

––-Perquè és necessari fer descobrir als nostres xics que són afortunats i que això comporta implicar-se pels qui no
ho són tant. Ser solidari és una qüestió de responsabilitat i justícia.

––- Perquè, enfront de l’egoisme i l’individualisme, val la pena eixir d’un mateix i viure des del punt de vista de donar.
Com a profes, no podem deixar de plantejar este repte als nostres alumnes.

Tres són les paraules en què condensaria la meua experiència i crec que la de molts companys:

• La Xarxa és una oportunitat, de proposar i desenvolupar activitats de voluntariat des d’una plataforma que ens brinda
un suport que, com a profes, facilita moltíssim la nostra tasca. Sense el sosteniment de la Xarxa ens seria molt més difícil
proposar activitats i portar-les a terme, posar en contacte els xavals, desplaçar-los…

• La Xarxa és una il·lusió, un repte, un projecte suggeridor. Un estímul que compartim amb els xics i xiques, perquè ens
implica a tots.

• La Xarxa és una sorpresa. La resposta dels jóvens ha sigut increïble. Jo la compare amb un bebé que en poc de
temps ha crescut molt però que encara cal cuidar i mimar.

Quant a les perspectives de futur, crec que hi ha tres aspectes que cal enfortir:

1 Assentar la Xarxa: donar-li consistència, crear grups prou estables i cohesionats per a dinamitzar cada centre educatiu.

2 Implicar-hi més professors.

3 Proposar camins de continuïtat una vegada finalitzada l’ESO i el Batxillerat perquè els alumnes puguen seguir
implicats en activitats i projectes solidaris.

nosaltres…

Qui són els professors i professores que participen en 
la Xarxa?, per què ho fan?, com viuen este espai de

participació?... Els professors ens conten el que 
significa per a ells pertànyer a la Xarxa.
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experiències
en xarxa

En esta secció, arrepleguem algunes de les 
experiències en què participen els jóvens i les 

jóvens de la Xarxa com a part de les agendes solidàries
elaborades per ells mateixos en l’Assemblea.

La Xarxa de Jóvens d’Andalusia va iniciar les seues activitats durant el curs escolar 2001-2002, a Sevilla; actualment
també es troba en altres províncies andaluses i agrupa més de 300 jóvens de tota la comunitat autònoma.

A Huelva, el grup de Batxillerat acudix regularment, almenys una vegada per setmana, a la residència d’ancians d’esta ciutat
per realitzar distintes accions de voluntariat, i el grup de 3r i 4t d’ESO assistix a l’Economaton i a l’associació Madre
Coraje.

Xarxa de 
Jóvens 
d’Andalusia

La Xarxa de Jóvens d’Astúries va nàixer al setembre de 2005 com a proposta de la delegació d’Entreculturas d’Astúries
i compta amb el suport de l’equip de Cooperació Internacional de Cáritas. Està formada en l’actualitat per 70 jóvens.

El col·legi Sant Ignasi d’Oviedo va celebrar la Setmana Entreculturas amb una campanya de sensibilització sobre la
problemàtica dels refugiats i desplaçats al món; els xics i xiques de la Xarxa de Jóvens hi van participar organitzant jocs
cooperatius per a l’alumnat de Primària, una gimcana per als seus companys de 1r d’ESO i un concert solidari. Amb el diners
recaptats, es contribuirà al finançament d’un projecte de suport a les poblacions refugiades al nord de Tanzània.

Xarxa de 
Jóvens 
d’Astúries
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La Xarxa de Castella i Lleó és la més jove de les xarxes, no obstant això, compartix amb les altres la inquietud i el desig
de crear un espai participatiu i de treball per als jóvens que la integren, actualment 173.

Dos centres de Lleó i quatre de Valladolid van dur a terme els actes de suport a la Campanya contra la Utilització de Xiquets
i Xiquetes Soldats. Un dels objectius, a més de sensibilitzar la població, era recollir firmes per a demanar al Govern d’Uganda
que pose les mesures suficients perquè no s’usen xiquets i xiquetes soldats en el seu territori. Vam arreplegar 162 firmes a
Lleó i 613 a Valladolid. Tot un èxit!

En el col·legi La Inmaculada de Valladolid, es va celebrar el Dia de l’Entrepà Solidari. Gràcies a esta activitat es van recaptar
500 euros. El grup xarxa d’este centre va decidir a quin projecte volien que s’enviaren eixos fons. Finalment, es va optar per
un que té per objectiu la reinserció social i familiar de xiquets i xiquetes del carrer a Camerun.

Xarxa de 
Jóvens de 
Castella i Lleó

La Rede Solidaria de Mocidade va nàixer a Galícia en 2004. En l’actualitat la formen prop de 260 jóvens que treballen
des dels centres educatius amb ànim de construir un altre món "menys lleig, menys cruel i més humà".

El col·legi Montesol, de Vigo, s’ha compromés activament amb la campanya “Dóna el teu mòbil”, www.donatumovil.org. Al
començament de curs es va presentar la Rede Solidaria entre els alumnes de 3r i 4t curs de Secundària del Col·legi Santa
Maria del Mar; l’agenda solidària ha estat carregada d’activitats.
La Rede Solidaria va participar en el Festival Pobresa Zero que es va celebrar a Vigo.
Amb motiu del Dia de la Pau i la No-violència, els xics i xiques de la Rede Solidaria de l’Apòstol van organitzar un mercat
ambulant solidari a fi de donar suport a un projecte.

Rede 
Solidaria de
Mocidade

Si vols conéixer més experiències de les Xarxes de Jóvens visita nostre bloc
http://reddejovenesblog.blogspot.com 
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El camí de la Xarxa de Jóvens Solidaris de Madrid comença l’any 2003 i hui la integren 200 jóvens d’uns quants municipis
de la Comunitat de Madrid. Des dels centres educatius, els i les jóvens s’organitzen i duen a terme activitats solidàries.

La Xarxa de Jóvens Solidaris de Madrid, junt amb el Seminari de Filosofia, Ètica i Religió, ha impulsat un concert solidari
realitzat en el col·legi Padre Piquer, el qual es va incloure d’ací a la setmana cultural del centre i en el qual es va plantejar
la pregunta: "Què aporten els jóvens a la proposta cultural actual?".

Xarxa de 
Jóvens de 
Madrid

La Xarxa de Jóvens Solidaris de la Comunitat Valenciana va sorgir a Elx-Alacant al principi de 2005 i actualment en
formen part 142 jóvens d’Alacant, Elx i València.

València es va convertir el passat mes de febrer en la seu de la solidaritat juvenil d’Entreculturas. Més de 250 xics i xiques
d’entre 14-18 anys i docents de les xarxes de Galícia, Astúries, Castella i Lleó, Madrid, Andalusia, Múrcia i la Comunitat
Valenciana es van reunir durant tres dies a Llíria en el que ha sigut la I Trobada Estatal de la Xarxa de Jóvens d’Entreculturas.
L’objectiu d’este esdeveniment era fomentar la unió de tots estos jóvens compromesos a fi que es conegueren i intercanviaren
valors i idees comunes entorn de la construcció d’un món més just i més solidari.

Xarxa 
de Jóvens 
Solidaris

Esta xarxa està funcionant des de 2003. Està present a la ciutat de Múrcia i a alguns altres punts de la regió (com
Alcantarilla o Molina de Segura). Actualment la integren 125 jóvens.

La Xarxa de Múrcia té entre els seus objectius donar suport a una de les campanyes en què treballa Entreculturas, "Sense dubte,
sense deute", que promou la condonació del deute extern als països més pobres. Els diferents centres de la Xarxa de Múrcia van
organitzar un concert per a donar suport a la campanya.

El concert es va realitzar el 22 de desembre a la plaça de Santo Domingo.Va haver-hi actuacions musicals, recull de firmes per
la cancel·lació del deute, una taula de comerç just i activitats dirigides als xiquets, entre altres propostes.

Xarxa de 
Jóvens de 
Múrcia
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Així vam viure 
la I Trobada Estatal
El cap de setmana del 23, 24 i 25 de febrer, cinc represen-
tants de la Xarxa de Jóvens del nostre centre ens en vam
anar a València a la I Trobada Estatal de la Xarxa de Jóvens
Solidaris. Després de sis intenses i divertides hores en l’auto-
bús, arribem a l’alberg de Llíria, no sense incidents ni para-
des, però fent molts amics (sis hores en un autobús i setze
persones donen per a molt).

Quan per fi vam estar allí, prenguérem possessió de les nostres
habitacions. Vam tindre una sort tremenda, ja que ens van to-
car habitacions de quatre persones, mentres que a les nostres
companyes del Jesús Maria, d’Alfons X i les dels Caputxins els
va tocar en habitacions de 18 persones (encara que mirant-ho
d’un altre costat, més amigues van poder fer elles, no?).
Després de deixar les maletes damunt del llit, vam baixar a
sopar. Després del sopar, assistírem a la presentació de totes
les xarxes d’Espanya (Andalusia, Astúries, Castella i Lleó, Co-
munitat Valenciana, Galícia, Madrid i Múrcia) i vam conéixer
les experiències de participació juvenil de Veneçuela.Tot això
acompanyat d’una singular subhasta. Després, ens en vam anar
a les habitacions i ens vam deixar dur als braços de Morfeu.

Jo, personalment, opine que cap de nosaltres serà capaç d’obli-
dar la música-despertador que ens van posar a les huit del
matí perquè ens posàrem en peu. Després del desdejuni, vam
assistir a una xarrada amb el director d’Entreculturas, la con-
sellera de Cooperació Internacional de la Generalitat Valen-

ciana, una professora-tutora de la Xarxa i la coordinadora Es-
tatal de la Xarxa.

Després d’això, vam anar a uns tallers: en el primer vam co-
néixer gent de tota la Xarxa i vam veure totes les activitats que
podem fer en el nostre centre; en el segon, ens van presentar
els projectes dels jóvens veneçolans, i en l’últim, preparàrem el
manifest que llegiríem l’endemà a València.

La nit del dissabte vam fer una festa amb unes actuacions d’hu-
mor boníssimes, un mini concert que ens va tindre a tota la
Xarxa ballant i una exhibició de balls africans.

L’endemà, vam anar a la plaça de la Mare de Déu, on vam lle-
gir el manifest que havíem realitzat, amb l’objectiu de fer-nos
sentir. També escoltàrem un músic de rap i vam fer volar un
globus terraqüi (mireu la foto!). Després d’això, vam pujar a
l’autobús i de tornada cap a Múrcia, tots molt més cansats pe-
rò molt més contents. El més trist, el comiat.
La tristesa de deixar els nostres amics va ser substituïda per
l’alegria de tornar a veure les nostres famílies.

Totes nosaltres esperem que açò es repetisca i jo desitge que la
meua narració haja sigut amena i divertida. Fins a la pròxima!

Maravillas Palomino, 2n Batxillerat
Xarxa de Jóvens de Múrcia

Una de les participants de la Xarxa de
Jóvens Solidaris de Múrcia ha escrit un
article on ens conta el que va viure
durant els dies de la Trobada
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Agraïsc tota l’amabilitat i atenció de cada una de les
persones que van estar al nostre costat.

Va ser una oportunitat per a compartir les diferents
cultures i aprendre d’estes. Va ser un vertader diàleg
permanent que va permetre el creixement personal i grupal.

Em va permetre adquirir més ferramentes d’aprenentatge
per a la meua labor educativa.

Em vaig involucrar i vaig participar en algunes activitats
de logística prèvia a la trobada.

Va ser una verdadera trobada “amb l’altre”...
contemplava i sentia Déu molt prop de mi i això
m’encoratja i m’espenta.

Perquè no
ens és igual... 

Mou-te en Xarxa
Adelaida Rivas: Professora. Zona Zulia-Veneçuela

Vull agrair-los enormement tota l’ajuda que em van oferir als meus companys i a mi. A més, sempre estaré
agraïda amb Entreculturas per donar-nos l’oportunitat de viure esta experiència, que els assegure que
ens va omplir de molta saviesa, per rebre’ns i atendre’ns... A tots els companys i companyes que van
tindre l’oportunitat de participar en la trobada i als qui no, perquè continuen treballant de valent per
esta causa a la qual ––els ho assegure–– més avant se li veuran fruits... No voldria perdre comunicació
amb vostés... m’alegraria molt poder continuar col·laborant des del meu país.

Andrea Raverón. Fe y Alegria. Maracay, Estat.

Aragua-Veneçuela
´
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En esta secció recollim les impressions d’una professora i dos
jóvens veneçolanes que van participar amb els xics i xiques de la
Xarxa en la Trobada celebrada a València.

Arribar a València va ser una gran emoció. Des de Veneçuela vam ser quatre representants de diferents
regions: Aragua, Sucre, Caracas i Guaiana, de moviments juvenils, i una professora del Zulia. El dissabte
ens van dividir en diferents grups, vam realitzar tallers i dinàmiques com ara subhastes, murals, etc.

En estos dies vaig conéixer molts jóvens que participen en les Xarxes de Jóvens d’Entreculturas... l’im-
portant és que lluitem per una mateixa causa.

Amb les companyes i companys veneçolans vaig aprendre que la unió i l’amistat és el més important.
Totes les campanyes que es realitzen a Espanya em van cridar l’atenció, ja que són molt educatives i
solidàries.

L’última nit que passàrem a València va ser la del dissabte, quan un grup de jóvens va realitzar una exhi-
bició de balls africans; igual que ells, els veneçolans presentàrem uns balls, com joropo, llanera i calipso.
Tots van quedar fascinats amb els nostres vestits i tradicions.

Sorprenentment, el diumenge ens van dir que ens n’anàvem a províncies diferents d’Espanya, quina gran
experiència! Una vegada allí, ens van portar a dos estacions de ràdio, a la televisió i a diversos periòdics,
on ens van entrevistar i vam poder donar a conéixer la nostra cultura. Els dies següents, junt amb la
companya d’Aragua, vam anar a diverses institucions educatives a exposar les nostres experiències.

A Madrid vam tindre l’oportunitat de passejar pels seus carrers. He quedat gratament satisfeta d’haver
fet este viatge, que significa molt en la meua formació personal.

Eumelis Pérez. Fe y Alegria. 

Cariaco, Estat Sucre. Veneçuela
´ ´
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Espai per a
la inspiració

Sólo le pido a Dios

Veus, cants i contes que ens inspiren i animen a continuar
treballant i que compartixen el somni de la Xarxa de

construir un món més just i solidari.

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y sólo sin haber hecho lo suficiente.

Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofeteen la otra mejilla
después que una garra me arañó esta suerte.

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.

Sólo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente
si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.

Sólo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente,
desahuciado está el que tiene que marchar
a vivir una cultura diferente.

Mercedes Sosa
Argentina

...10
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El libro de los abrazos 
(fragment)

"Un home del poble de Neguà, en la costa de
Colòmbia, va poder pujar al cel. A la tornada, va
contar.
Va dir que havia contemplat, des d’allà dalt, la
vida humana. I va dir que som un mar de foguets.
El món és això –va revelar–, un muntó de gent, un
mar de foguets. Cada persona brilla amb la llum
pròpia entre totes les altres. No hi ha dos focs
iguals. Hi ha gent de focs grans i focs
xicotets i focs de tots els colors. Hi ha gent de
foc seré, que ni s’assabenta del vent, i gent
de foc boig, que ompli l’aire de purnes; alguns
focs, focs babaus, no enllumenen ni cremen, però
altres cremen la vida amb tantes ganes que no se’ls
pot mirar sense parpellejar, i qui s’acosta s’encén”.

Eduardo Galeano 
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Jóvens en Xarxa: 

Els jóvens de la Xarxa recullen 
les seues inquietuds i els seus
compromisos en este manifest

elaborat en la Primera Trobada
Estatal.

Perquè no  
ens és igual: 
Som un grup de jóvens d’entre 14 i 18 anys que, des de dis-
tints llocs d’Espanya (Galícia, Astúries, Castella i Lleó, Ma-
drid, Andalusia, Múrcia i València), ens hem adonat que un
altre món és possible i, per este motiu, hem decidit unir-nos
i teixir una gran xarxa, una xarxa formada per ciutadans del
món que creu i lluita per la igualtat, la pau, la justícia, el de-
senvolupament dels pobles i l’educació. Mirem amb altres
ulls el nostre voltant a fi de veure una realitat basada en la
solidaritat, on nosaltres serem els protagonistes d’este canvi
i el motor que l’impulse.

Abans que res, pretenem ser útils per a la gent que ens nece-
ssita; volem demostrar a esta societat que podem canviar el
món.Tractem de sensibilitzar els alts càrrecs i la societat dels
països del Nord a fi d’acabar amb les injustícies del món o,
almenys, reduir-les el màxim que podem. Nosaltres sols no
podem fer-ho, per això necessitem el suport d’eixes per-
sones que dirigixen este món.Volem portar a la pràctica els
valors de solidaritat, justícia i tolerància, trets distintius de
la nos-tra Xarxa, i creiem que l’educació és el millor camí per
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Molt a dir

Mou-te en Xarxa!

a aconseguir-ho; pensem que sensibilitzar i conscienciar la
gent que tenim al nostre voltant és una tasca que podem
portar tots a cap a fi de crear un món que siga una llar per
a tots; pretenem que la Xarxa cresca perquè el nostre tre-
ball arribe al més lluny possible.

Per això ens centrem en la participació de tots els mem-
bres de la Xarxa per mitjà d’assemblees, tant locals (la
nostra ciutat i comunitat), com estatals, i d’esta manera
ens informem dels distints problemes del planeta i parti-
cipem en campanyes per a sensibilitzar la població. És per
això pel que actuem en equip, treballant en xicotets grups,
esforçant-nos junts per a fer un món millor.

Perquè no ens és igual: Mou-te en Xarxa!
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