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Estimades seguidores del Domus Ludens, estimades lectores,
Durant els darrers vuit mesos, als diferents serveis atenció a la infància i la joventut d‘Espanya,
Alemanya i Polònia hem estat jugant de manera regular a partir de la proposta del Domus Ludens.
Amb el començament de les vacances d‘estiu, la fase pilot del projecte arriba al seu final. Al llarg d’aquest
temps hem pogut veure com jugar a jocs de taula de manera continuada té un gran impacte a la vida
quotidiana dels nois i noies que viuen en centres residencials. Conjuntament, hem pogut experimentar i
provar nous jocs de taula, les sessions de joc han estat una excusa perfecta per establir noves relacions o
per intensificar relacions que ja existien. Des d‘aquesta experiència, ens agradaria expressar la nostra
gratitud a tots els i les agents lúdics i al personal educatiu del Domus Ludens que han cregut i ha donat
suport de manera continuada i activa al projecte. D‘altra banda, estem molt contents i contentes per
l‘actitud i la resposta entusiasta que han mostrat els i les protagonistes i les persones destinatàries del
projecte, que no són altres que els i les adolescents que hi han participat. El 7 de juliol vam celebrar una
acolorida festa de cloenda a Hamburg, en què el joc va formar part natural de la cita. Vam passar un dia
fantàstic, amb jocs, diversió i moments culinaris.

Primers resultats provisionals
Un component essencial del Domus Ludens és l’avaluació científica. Actualment, disposem d‘alguns
resultats preliminars que es completaran amb els resultats de l‘avaluació final durant la tardor de 2022.
A continuació compartim un petit extracte de les enquestes realitzades abans de la posta en marxa del
pilot (resultats dels anomenats pretests):

Les persones participants eren un 58% joves “dones” i un 38% joves “homes”. El 2% del total
de persones participants va triar l‘opció de resposta “diversa”. Al nostre parer, aquest resultat
reflecteix el debat actual i necessari sobre les diferents identitats de gènere. És una realitat
que totes les entitats sòcies del projecte han acollit amb satisfacció.
També han sorgit interessants diferències de gènere dins de la categoria “confiança”. Les
participants femenines tenen un nivell de confiança molt més baix en altres persones que
no pas els participants masculins. Tenim curiositat per veure com evolucionaran aquests
resultats després de l‘execució del pilot.
A la pregunta de “què impedeix als i les joves jugar amb regularitat?”, els i les joves van citar
raons com “aprendre les regles del joc” o la manca d‘”automotivació”. Esperem que el nostre
projecte hagi pogut contrarestar positivament aquests obstacles. Aviat tindrem més
informació sobre això.

Dia Internacional del Dret al joc - Juntes promocionen el Dret al Joc!
El 28 de maig es celebra anualment el “Dia Mundial del Dret al joc”. Les entitats sòcies van acordar
organitzar activitats especials per conscienciar sobre el dret de la infància a jugar i difondre el projecte
en el seu entorn immediat. Tant a Girona, Hamburg i Varsòvia es van fer sessions de jocs obertes a la
comunitat i activitats lúdiques; competicions de jocs, campionats entre els centres, activitats a l‘aire lliure
i menjars especials. Us compartim algunes fotos!
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Com a part de l‘èxit de les activitats que vam proposar per al dia del Joc, el Projecte
Domus Ludens va sortir a la premsa! El diari de “Ara” va publicar un article sobre
el projecte donant-li visibilitat i contribuint a la seva difusió a Catalunya. A través
d‘aquest enllaç podeu llegir i consultar l‘article:
www.ara.cat/comarquesgironines/joc-adolescents-risc-d-exclusiosocial_130_4382457.html

Domus Ludens – Reunió Transnacional del projecte
I finalment va arribar el moment: després de molts mesos de complicada planificació i moltes
cancel·lacions a causa de la pandèmia de la Covid-19, l‘equip internacional del projecte Domus Ludens
es va reunir, gairebé al complet, a Hamburg, Alemanya. Va ser una bona oportunitat per recordar-nos
que res no supera el contacte personal i que els debats en persona són molt mes rics i animats. A més
del contingut i del treball rellevant per al projecte, va ser una oportunitat compartir els valors i la filosofia
que acompanyen i es troben en la base dels programes Erasmus+.

Èxits en la recaptació de fons a nivell internacional
La compra dels nombrosos jocs de taula ha suposat un repte pressupostari per a totes les
organitzacions. A més del finançament d‘Erasmus+, vam tenir la gran sort que algunes empreses ens
recolzaran generosament. Ens agradaria agrair a tots i totes les donants el compromís amb el projecte.

Perspectives per als propers mesos
Amb l’inici de les vacances d‘estiu ha començat a la fase d‘avaluació del Domus Ludens. En les properes
setmanes s‘avaluaran i analitzaran les dades recollides de totes les persones participants i s‘espera
disposar de l‘avaluació del projecte a la tardor de 2022. Per descomptat, us mantindrem informades i
publicarem els resultats finals al proper butlletí.

Domus Ludens i els principis de la Unió Europea
El projecte Domus Ludens - només es pot fer mitjançant el suport financer del programa europeu Erasmus +2 . Com a iniciativa europea, ens sentim molt connectats els principis que promou la Unió Europea
i entenem com la nostra tasca central promoure la tolerància, la diversitat i l’intercanvi intercultural a
través dels nostres projectes. Des d‘aquí, gràcies a la Unió Europea pel finançament i la confiança dipositada!

Per tant, el projecte Domus Ludens
desenvolupa tres documents bàsics*:

unes "Directrius de jocs de
taula" molt pràctiques

un complet "Manual per a
agents lúdics del futur"

una extensa "avaluació
científica"

* Tots els documents bàsics es poden trobar al lloc web oficial de Domus Ludens: domusludens-project.com

Qui som?
Domus Ludens el formen cinc entitats sòcies competents que operen a tres països europeus: Espanya,
Alemanya i Polònia. Aportem una valuosa experiència en quatre camps principals: 1) Acolliment residencial
en infància i adolescència 2) Experiència pràctica de jocs de taula i el seu desenvolupament, 3) Avaluació
científica de projectes al camp educatiu i de cura infantil, així com 4) Experiència de llarga trajectòria en
la implementació de projectes finançats per Erasmus+. Hi participen les següents organitzacions:

Fundació Resilis
és una organització social catalana sense ànim de lucre. La
seva principal missió és la gestió i el desenvolupament de
projectes, programes i serveis per a infants i joves en situació
de risc d‘exclusió social. La Fundació Resilis gestiona centres
residencials per a infants i joves, incloent-hi el suport a les
famílies i amb un enfocament comunitari.
https://www.resilis.org

FÜR SOZIALES
és part d‘una gran organització de benestar infantil i juvenil,
la S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH, que
compta amb més de 40 anys d‘experiència en la cura de
infants i joves. FÜR SOZIALES ofereix serveis a aproximadament 600 persones usuàries, tant en instal·lacions residencials
com en entorns d‘atenció ambulatòria, dins de la ciutat d‘Hamburg i parts del nord d‘Alemanya. A més, FÜR SOZIALES ofereix
una gamma diferenciada de serveis com assistència socioeducativa familiar, consultoria i formació en l‘àmbit de la violència
domèstica i assetjament, així com ofertes orientades a la pràctica en el marc de l‘assistència a la integració.
https://www.fuersoziales.de/

Fundacja Samodzielni Robinsonowie
és una organització polonesa sense ànim de lucre centrada
en la joventut establerta el 2014 que recolza els i les joves
en risc d‘exclusió social. Fundacja Samodzielni Robinsonowie
desenvolupa i dirigeix programes dirigits a joves de diferents
institucions i llars d‘acollida, per ajudar-los a fer una transició
amb èxit de la cura institucional a una vida independent.
https://www.fundacjarobinson.org.pl/

Liberi (Universidad de Girona
és un grup de recerca infantil, juvenil i comunitari, liderat
per la Dra. Carme Montserrat i el Dr. Pere Soler. Forma part
de l‘Institut de Recerca Educativa (IRE) de la Universitat de
Girona (Catalunya, Espanya). El treball i les accions de Liberi
se centren en les polítiques d‘infància i joventut, així com en
la vulnerabilitat de la infància i la joventut. A més, exploren el
paper del desenvolupament comunitari que pot fer possible el
desplegament de polítiques públiques específiques.
www.udg.edu/liberi

La Juganera
és una cooperativa sense ànim de lucre, especialitzada en jocs
de taula. Promoure la cultura del joc com un lleure saludable,
així com una eina per a l‘educació innovadora, n‘és el principal objectiu. L‘organització ofereix una botiga física, així com
una botiga de jocs de taula en línia, on ofereixen capacitació
sobre l‘aprenentatge basat en jocs. A més d‘això, La Juganera
desenvolupa i crea jocs per ells i elles mateixes.
https://lajuganera.cat/

Cronograma

Setembre 2022

Reunió Transnacional del projecte a Varsòvia,
Polònia

Setembre - Octubre 2022

Avaluació preliminar dels resultats post-test

Novembre - Desembre 2022

Conferències nacionals per difondre els resultats de l‘avaluació i del projecte

Desembre 2022

Darrer butlletí del projecte
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