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PROJECTE ESPAI JOVE INTERCULTURAL 

 

1. DESCRIPCIÓ 

Aquest projecte depèn de la Regidoria de Benestar Social i Ciutadania de 

l’Ajuntament de Mollerussa, ciutat capital de comarca del Pla d’Urgell, 

província de Lleida. 

La ciutat de Mollerussa està en constant creixement demogràfic, a data 27 

de novembre del 2012 consten empadronades 15.224 persones de les 

quals el 30.71% són de nacionalitat estrangera. 

L’Espai Jove Intercultural consisteix en oferir als nois i noies de la ciutat 

de Mollerussa amb edats compreses entre els 12 i 16 anys, un espai  a 

partir del qual i durant l’espai de lleure dels nois/es, puguin accedir a 

activitats que fomentin la relació entre els/les joves de la ciutat tot 

prevenint les possibles situacions de risc i exclusió social entre ells/elles; 

fomentant que els nois i noies de la ciutat desenvolupin una ciutadania 

activa, i posant un especial èmfasis  en fomentar les relacions 

intergeneracionals entre els/les adolescents i les persones grans de la 

ciutat. 

L’EJI pretén crear-se com un observatori de la realitat intercultural que 

viuen els/les joves de Mollerussa, un espai on s’interrelacionaran joves 

d’ambdós sexes i el màxim representatius de les cultures residents a la 

ciutat Mollerussa. 

L’objectiu d’aquest, és crear un grup de joves de debat i anàlisi de les 

diferents realitats culturals que conviuen a la ciutat i aconseguir que 

s’estableixin relacions d’amistat entre els joves basades en el respecte i la 
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tolerància per damunt de les diferències d’ètnia, origen social, gènere, 

edat... essent el diàleg la única via vàlida per a la resolució de conflictes. 

Així com fomentar un anàlisis i coneixement de la història del passat de la 

ciutat de Mollerussa, a partir d’una relació intergeneracional amb les 

persones grans de la ciutat, i més concretament amb els usuaris i usuàries 

del casal per a la gent gran de Mollerussa. 

Aquest projecte s’ha realitzat al llarg de tot el curs escolar, per tant durant 

el 2012, s’ha treballat amb dues fases diferenciades, la primera que va 

des del gener fins al juny (corresponent al curs escolar 2011/2012), i la 

segona, que va des del setembre fins al desembre (corresponent al curs 

escolar 2012/2013). 

S’han organitzat dos grups: 

 “Investiguem la història de Mollerussa”, adreçat a 20 nois i noies 

que cursen 1r i 2n d’ESO (11 i 12 anys). 

“Vivint Mollerussa”  adreçat a 20 nois i noies que es troben cursant 3r i 

4art d’ESO (13,14 i 15 anys). 

Entre els dos grups han participat un total de 40 nois i noies, matriculats 

als tres Instituts de la ciutat. Institut Terres de Ponent, Escola La Salle i 

Institut La Serra, on assisteixen alumnes de la comarca i de Mollerussa. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

Els/les joves participants de l’EJI, han estat presents de forma activa i 

participativa en els següents actes i/o accions: 

- Dinàmiques de presentació i organització/temporalització de l’EJI. 
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- Disseny dels diferents cartells de l’Aixopluc (espai musical per a joves de 

12 a 15 anys). 

- Organització i dinamització de l’Aixopluc . S’han realitzat 4 Aixoplucs amb 

temàtiques diferents i on els/les joves són els/les protagonistes.  

- Organització i celebració el 20 de novembre del dia internacional dels 

infants i del 23è aniversari de la Convenció dels Drets del Nen per part 

dels nois i noies de l’EJI, a la ciutat de Mollerussa. Ells van dur a terme i 

conduir l’acte. 

http://www.mollerussa.cat/index.php?ap=czo4OiJub3RpY2llcyI7&pagina=

2&paraula=&categoria=&datainici=&datafi=&id=czo0OiIxMDQ3Ijs= 

 

- Participació en l’organització de la rua de carnaval al febrer del 2012, tot 

ajudant a la policia local a tallar els carrers de la ciutat. 

 

http://www.mollerussa.cat/index.php?ap=czo4OiJub3RpY2llcyI7&pagina=2&paraula=&categoria=&datainici=&datafi=&id=czo0OiIxMDQ3Ijs
http://www.mollerussa.cat/index.php?ap=czo4OiJub3RpY2llcyI7&pagina=2&paraula=&categoria=&datainici=&datafi=&id=czo0OiIxMDQ3Ijs
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- Col·laboració amb l’associació de donants de sang del Pla d’Urgell i el banc 

de teixits i sang en la campanya de donació de sang dels dies 9 i 10 de 

maig del 2012. Participació en un APS: Disseny d’un logotip per incloure 

en el cartell informatiu, repartició d’aquests per la ciutat, gravació de 

falques de ràdio per sensibilitzar a la ciutadania i participació com a 

voluntaris/es durant la donació. 

  
  

-Treball conjunt amb la tècnica de joventut per tal de proposar activitats 

per als tallers per a joves de l’estiu.  

- Durant tots els mesos de gener a maig, s’ha realitzat les activitats 

intergeneracionals entre els nois i noies del grup “Investiguem la història 

de Mollerussa” i els usuaris/es del Casal Municipal per a la gent gran, tot 

investigant professions i oficis de la ciutat. 

Aquest any han visitat : 

o El cineasta Sr. Ramon Monfà 

o El perruquer Sr. Jaume Mata 

o El xarcuter Sr, Joaquim Porté 

o Les modistes que participen al concurs de vestits de paper de 

Mollerussa 

Totes les visites han estat editades en vídeos consultables per la ciutadania al 

canal que l’Espai Jove Intercultural, té a l’Itunes  

https://itunes.apple.com/es/podcast/espai-jove-intercultural/id523692460 

 

https://itunes.apple.com/es/podcast/espai-jove-intercultural/id523692460
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- Participació en el concurs estatal Salta Planetas, consistent en la reducció 

del consum de l’alcohol, durant els mesos d’abril a maig del 2012. Del qual 

un dels grups de l’EJi en va estar guanyador. 

http://www.territoris.cat/articulo/mollerussa/els-alumnes-de-l-espai-jove-

intercultural-recullen-el-premi-del-concurs-salta-

planetas/20120626163751001136.html 

- Organització de la festa de cloenda del curs 2011-2012 de l’EJI, a finals 

del mes de juny. Preparació de la decoració i el material gràfic. 

- Al juny es realitza l’acte de lliurament de diplomes a tots els participants 

de l’Espai Jove Intercultural per part de l’Alcalde i els regidors de 

l’Ajuntament, així com l’exposició de tot el treball realitzat al llarg del curs 

2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.territoris.cat/articulo/mollerussa/els-alumnes-de-l-espai-jove-intercultural-recullen-el-premi-del-concurs-salta-planetas/20120626163751001136.html
http://www.territoris.cat/articulo/mollerussa/els-alumnes-de-l-espai-jove-intercultural-recullen-el-premi-del-concurs-salta-planetas/20120626163751001136.html
http://www.territoris.cat/articulo/mollerussa/els-alumnes-de-l-espai-jove-intercultural-recullen-el-premi-del-concurs-salta-planetas/20120626163751001136.html
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Per altra banda tant el grup de joves “Vivint Mollerussa” com els grup de joves 

“Investiguem la història de Mollerussa” han participat i col·laborat en l’elaboració 

d’un bloc, on s’informa a tota la ciutadania. 

En aquests moments el bloc té més de 2.500 visites d’arreu de tot el món: 

 

 

(En verd marcades les zones que més connexions realitzen amb el Bloc) 

Entrada Visualitzacions de pàgina 

Espanya  2191 

Estats Units  209 

Rússia  122 

Alemanya  16 

Regne Unit  5 

Marroc  4 

Ucraïna  4 

França  3 

Corea del Sud 3 

Índia   2 

 

Tenint les seves notícies i articles un impacte i repercussió a nivell 

mundial. 
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Bloc de l’espai Jove: 

 

http://ejintercultural.blogspot.com.es/ 

 

 

Notícia del la presentació del Bloc: 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4000805/20120407/lespai-jove-intercultural-

mollerussa-obre-bloc.html 

Cal posar de manifest, que 2 nois i una noia que formen part de l’Espai Jove 

Intercultural “Vivint Mollerussa” l’han representat en el “II Encuentro Estatal 

de Consejos de Paticipación Infantil i Adolescente”  celebrat a Màlaga els 

dies 9, 10 i 11 de novembre del 2012, essent els únics representats de tota 

Catalunya. https://sites.google.com/site/consejosinfancia/presentacion 

D’aquesta trobada a sorgit el Manifest de 

Màlaga “ Ens comprometem a treballar en 

els nostres pobles i ciutats”  

 

http://www.territoris.cat/articulo/mollerussa/mollerussa-participa-en-el-ii-

encuentro-de-consejos-de-participacion-infantil-y-

adolescente/20121113190953003391.html 

 

 

http://ejintercultural.blogspot.com.es/
http://www.vilaweb.cat/noticia/4000805/20120407/lespai-jove-intercultural-mollerussa-obre-bloc.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4000805/20120407/lespai-jove-intercultural-mollerussa-obre-bloc.html
https://sites.google.com/site/consejosinfancia/presentacion
http://www.territoris.cat/articulo/mollerussa/mollerussa-participa-en-el-ii-encuentro-de-consejos-de-participacion-infantil-y-adolescente/20121113190953003391.html
http://www.territoris.cat/articulo/mollerussa/mollerussa-participa-en-el-ii-encuentro-de-consejos-de-participacion-infantil-y-adolescente/20121113190953003391.html
http://www.territoris.cat/articulo/mollerussa/mollerussa-participa-en-el-ii-encuentro-de-consejos-de-participacion-infantil-y-adolescente/20121113190953003391.html


                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                             (LLEIDA) 
                                ______ 

 
 

8 
 

3. USUARIS/ES 

En total del gener al desembre del 2012 han participat un total de 60 nois i 

noies, provinents dels tres Instituts d’Educació Secundària de la ciutat. 

Pel que fa al la procedència dels/les joves un 53% són nascuts/des a Catalunya, 

seguits per un 12% del Marroc i un 10% de Romania. També hi assisteixen nois i 

noies d’altres procedències, i tal i com mostra el gràfic hi ha joves d’Ecuador, 

Bolivia, Xile, el Sàhara i Senegal. D’acord amb la realitat de la població de 

Mollerussa. 

 

  

32; 53% 

6; 10% 

7; 12% 

5; 8% 

4; 7% 

3; 5% 2; 3% 1; 2% 

Nacionalitat Nois i Noies EJI 2012 

Catalana 

Romanesa 

Marroquina 

Equatoriana 

Boliviana 

Xilena 

Senegalesa 

Saharaui 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                             (LLEIDA) 
                                ______ 

 
 

9 
 

Si fem la desagregació per sexes, podem veure que aquest any han assistit 35 

nois davant 25 noies, representant un 58% i 42% del total. Per tant més o 

menys tenim una paritat en quant a sexes: 

 

A continuació es presenten les dades relatives als noi i noies que han 

participat en l’activitat organitzada per l’EJI: Aixopluc – espai músical per 

a nois i noies. 

Durant aquest any 2012 s’han realitzat 3 Aixoplucs, concretament  un al 

març, un segon al maig i un tercer al novembre, on hi han participat un 

total de 181 nois i noies d’aquets un 49% són homes i un 51% dones. 

  

 

Nois; 35; 58% 

Noies ; 25; 
42% 

Degregació per Sexes 
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Pel que fa a l’edat dels/ les assistents, tal i com mostra el gràfic l’edat on 

hi ha més participació és als 12 anys. 

 

La procedència dels nois i noies majoritàriament són de Mollerussa: 
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4. AVALUACIÓ 

L’avaluació ha estat de procés, ja que cada activitats que els nois i noies 

han realitzat ha estat valorada pel grup, per l’equip educatiu i per altres 

participants: dinamitzadora i usuaris/es del Casal Municipal per la gent 

gran, i els tècnics Banc de Sang i Teixits. 

En general la valoració per part de tothom ha estat molt satisfactòria pel 

que fa a la motivació i la participació en les activitats. Si que cal posar de 

manifest que el fet de treballar amb xarxa i haver de coordinar tècnics de 

tantes àrees i departaments, fa que el treball no sigui el suficientment 

operatiu que caldria esperar. 

Pel que fa a la consecució dels objectius plantejats a l’inici del 

projecte tal com s’ha dit amb anterioritat els resultats són molt 

satisfactoris: 

 -Fomentar la cohesió entre els joves de la ciutat: queda totalment palesa, 

doncs el fet de que els nois i noies participants, provinguin dels 3 instituts 

de la ciutat de Mollerussa, afavoreix de forma totalment directa a la 

consecució de l’esmentat objectiu. 

- Promoure una inclusió activa i participativa dins la ciutat per part 

dels/les joves de Mollerussa, com a ciutadans/es actives: els/les joves que 

han participat en el projecte han estat molt actius i actives, s’han mostrat 

involucrats en les activitats organitzades i el més important els ha permès 

créixer com a ciutadans/es actives amb un grau de satisfacció personal 

molt elevat. A més aquest any, 3 dels joves han participat a la segona 

trobada estatal de consells de participació infantil i adolescent, essent els 

únics representants de tota Catalunya. Fet que ha afavorit que aquest 
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objectiu no quedi limitat a nivell local, sinó que també s’ha aconseguit a 

nivell estatal. 

- Incentivar un ús del lleure basat en el respecte i l’intercanvi relacional 

entre els/les joves per tal d’evitar la creació de ghettos ètnics:els nois i 

noies de l’EJI continuen transmetent la seva motivació a la resta de joves 

de la ciutat fet que es demostra en l’alta participació en els Aixopluc 

(espai musical per a nois i noies) obert a tots els nois i noies de la 

Comarca.  

- Fomentar la relació intergeneracional entre els infants i joves de la ciutat 

i les persones grans de Mollerussa: el fet de conèixer més la història de la 

ciutat a partir de les experiències viscudes per la gent gran, n’ha afavorit 

el seu coneixement i arrelament a aquesta, fet  què ha propiciat una 

relació de respecte i ha millorat la percepció dels/les joves sobre les 

aportacions què la gent gran ha fet han fet. 

 

5. PERSPECTIVA DE CONTINUITAT I PROPOSTES DE MILLORA 

 

Des de la Regidoria de Benestar Social i Ciutadania de Mollerussa, es 

manté l’Espai Jove Intercultural, com una de les accions prioritàries sobre 

les que impulsar el desenvolupament dels infants i adolescents de la ciutat 

vers una ciutadania activa, un foment de la relació intergeneracional entre 

els nois/es de la ciutat i les persones grans i un treball preventiu adreçat a 

la cohesió social a la ciutat per evitar en la major mesura les situacions de 

possible risc i/o exclusió social. Per altra banda, també és continuarà 

apostant per facilitar l’obertura de les associacions i entitats de la ciutat 

als/les joves. 
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Per tant de cara al proper curs  es continua plantejant l’Espai Jove 

Intercultural com una de les ofertes consolidades dins l’espai de lleure 

dels/les adolescents de la ciutat, tot donat suport i continuïtat a aquesta 

acció. 

Caldrà fer especial enfàsi en la presentació del projecte als alumnes i 

alumnes que cursen 1r d’ESO per tal de garantir com s’ha fet aquest curs 

una diversificació de nacionalitats participants que s’adeqüi a la realitat de 

la ciutat per tal de garantir la participació del major nombre de cultures 

que cohabiten a Mollerussa. Serà important doncs poder parlar amb les 

famílies que es mostrin més reticents per tal d’explicar-los hi 

personalment els objectius i resultats previstos del projecte. 

 

L’any 2013 caldrà continuar apostant per aquelles activitats que donin 

rellevància a l’Espai Jove davant la ciutadania de Mollerussa: tornat a 

elaborar el programa de ràdio, participar en les activitats de voluntariat i 

en la presentació de l’Espai Jove a premis i concursos, i consolidant el Bloc 

de L’Espai Jove Intercultural. 

 

Finalment i en quant a la participació dels adolescents de la nostra ciutat 

en la gestió local de tot allò que els afecta. Ens plantegem com a objectiu, 

el crear un espai de diàleg i d’intercanvi d’idees de forma directa amb 

l’alcalde de la ciutat. Per tal que els nois i noies puguin fer les seves 

aportacions a l’alcalde i la seva veu sigui escoltada tal i com ja planteja la 

llei dels drets i les oportunitats dels infants i adolescents de Catalunya. 

 

 

 


