
  
  

 
 

ALL RIGHT FOR SOCIAL RIGHTS  
 

Lloc del projecte: Recoaro Terme, Itàlia  
Participants: Valentina, Adrià i Laia 

 
Des de la Universitat se’ns va permetre formar part d’un projecte a Recoaro Terme per 8 dies. 
Aquest poble es troba al nord d’Itàlia i entre les muntanyes, cosa que la majoria de nosaltres, que 
érem 22 en total, ens vam trobar cada un amb algunes dificultats per poder-hi arribar. Parlant ens 
vam adonar que tots i totes ja havíem hagut d’agafar diversos trens i busos, a part de l’avió.  
 
El projecte consistia en 6 dies plens d’activitats diverses que tractaven sobre els drets socials de les 
persones. Considerem que aquest curs de formació ens permetia enriquir-nos molt sobretot pel fet 
que podíem veure diferents realitats que cada país vivia en una sola temàtica.  
 
Al principi de tot, vam fer activitats per poder-nos conèixer. On vam formar part de 10 activitats 
que s’havien de fer en una hora. Consistien des de crear un himne o un ball, on tots forméssim 
part, a fer-nos fotografies de diferents temàtiques.  
 
La resta dels dies consistien bàsicament en una petita activitat prèvia on fèiem resum del dia 
anterior a partir d’una entrevista i la creació d’una simbologia que representes els coneixements 
adquirits. Seguidament, realitzàvem un seguit d’activitats relacionades amb els drets socials 
europeus. Les temàtiques variaven des de les recomanacions de diferents països, a la creació de 
nous projectes des del punt de vista d’un educador social. Les activitats del projecte, tot i que 
comprenien gran part del dia, eren del tot dinàmiques. A partir de debats i representacions visuals 
i gràfiques adquiríem aquests coneixements essencials i a la mateixa vegada podíem conèixer al 
grup i passar una bona estona.  
 
A part de la participació del projecte, també vam disposar de temps lliure on ens va permetre 
poder-nos conèixer amb els altres participants i viure experiències per Itàlia. En el nostre dia lliure 
vam tenir l'ocasió d’anar a Venècia perquè no queda molt lluny de Recoaro Terme. Allà, vam 
aprofitar el dia per menjar una pizza italiana i visitar Venècia. Ens va agradar molt veure els llocs 
més emblemàtics i gaudir de l’encant de la ciutat.  
 
Encara que cal remarcar que no només vam fer turisme, sinó que vam poder gaudir del 
“International evening”, on cada país portava alguna cosa de menjar típic perquè els altres ho 
tastessin, vam pujar de nit a una església on es podia gaudir de les vistes i un bon gelat i inclús, 
d’un concert del mateix poble.  
 

  
 
 
 



  
  

 

  
 
Per acabar de concloure el resum de les nostres experiències, creiem que és important fer 
instància en el factor humà de l’experiència. En començar a conèixer el grup no tenim clar si 
funcionària; diferents edats, nacionalitats, maneres de fer… Però al cap d’uns dies vam veure que 
la dinàmica de grup funcionava i vam poder aconseguir una cohesió molt forta cap al final de 
l’estada a Itàlia. Gràcies al fet que tots els integrants del projecte tenien la mateixa predisposició, 
vam aconseguir crear un ambient segur i obert a diferents idees i personalitats.  
 
En resum, estem segurs que aquests tipus de projectes no deixaran indiferent a cap persona, i 
animem fermament a qui pugui realitzar aquesta activitat en concret o qualsevol projecte social a 
llençar-se, ja que estem segurs que en trauran una experiència positiva i enriquidora pel que fa als 
nous enllaços, als coneixements i als records que duraran tota la vida. 
 

  
 
Valentina, Adrià i Laia 


