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1. PROJECTE ESPAI JOVE INTERCULTURAL

1.1

DESCRIPCCIÓ

Aquest projecte depèn de la Regidoria de Benestar Social i Ciutadania de
l’Ajuntament de Mollerussa. Aquest any 2013 és el vuitè any que es duu
a terme i es troba totalment arrelat a la ciutat de Mollerussa. Cal destacar
que durant aquest any, l’Espai Jove Intercultural (EJI), ha canviat
d’ubicació. Actualment es troba a l’Oficina Jove del Pla d’Urgell, nou
equipament municipal que fou inaugurat el 15 de juny, tot i que va iniciar
l’activitat a l’abril del mateix any. L’oficina està ubicada al carrer del Grup
la Forestal d’Urgell.
L’Espai Jove Intercultural consisteix a oferir als nois i noies de la ciutat de
Mollerussa, amb edats compreses entre els 12 i 15 anys, un espai de
lleure on puguin accedir a activitats que fomentin la relació entre els joves
de la ciutat i alhora prevenir les possibles situacions de risc i exclusió
social entre ells i fomentar que nois i noies de la ciutat desenvolupin una
ciutadania activa. Posa un especial èmfasi a fomentar les relacions
intergeneracionals entre els/les adolescents i les persones grans de la
ciutat.
Actualment el grup que forma part de l’EJI està integrat per nois i noies
que estudien en els diferents instituts de Mollerussa: Institut Terres de
Ponent, Escola La Salle i Institut La Serra, on assisteixen alumnes de la
comarca i de Mollerussa.
L’EJI pretén ser 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.
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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
tolerància per damunt de les diferències d’ètnia, origen social, gènere,
edat... essent el diàleg l’única via vàlida per a la resolució de conflictes.
També s’ha consolidat com un espai de foment de l’anàlisi 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, concretament, amb
els usuaris i usuàries del Casal municipal per a la gent gran de Mollerussa.
Aquest projecte s’ha realitzat al llarg de tot un curs escolar, per tant,
durant el 2013, s’ha treballat amb dues fases diferenciades; la primera,
que va des del gener fins al juny (corresponent al curs escolar
2012/2013), i la segona, que va des del setembre fins al desembre
(corresponent al curs escolar 2013/2014).
L’EJI s’organitza en 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
4t 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.

Regidoria de Benestar Social i Ciutadania

Pàgina 4

[MEMÒRIA ÀREA
COMUNITÀRIA]
2013

1.2

DE

PREVENCIÓ

I

MEDIACIÓ

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES

Els i 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/temporització de l’EJI.



Disseny dels diferents cartells de l’Aixopluc (espai musical per a
joves de 12 a 15 anys).







Organització i dinamització de l’Aixopluc . Tal i com mostren els cartells
s’han realitzat 3 aixoplucs amb temàtiques diferents i on els joves en
són protagonistes.



Visita a l’arxiu comarcal del Pla d’Urgell.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b_mVv2CWaIs#t=0
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Xerrada sobre les xarxes socials i els seus usos.



Formació APS. Col·laboració amb el Banc de Sang, realització d’una
formació, elaboració de falques publicitàries per promocionar la donació
de sang.



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 8 i
9 de maig del 2013. 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 la ciutadania i participació
com a voluntaris/àries durant la donació.
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Durant tots els mesos de gener a maig, s’han realitzat les activitats
intergeneracionals entre nois i noies del grup “Investiguem la història
de Mollerussa” i els usuaris i usuàries del Casal Municipal per a la Gent
Gran, tot investigant professions i oficis de la ciutat.

Aquest any han visitat :


Sastre Jaume Solé : http://www.youtube.com/watch?v=pOSg4_lC0_o



Casa Pons



Pastisseria M. Àngels : http://www.youtube.com/watch?v=z28tlZ96c5Q

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



Al llarg de tot el curs, els nois i noies participants de l’Espai Jove
Intercultural de Mollerussa han realitzat una sèrie de trobades amb
l’alcalde la ciutat, tot plantejant propostes i accions per tal que es
puguin realitzar a la nostra ciutat. Aquest és un espai de participació
adolescent on s’escolta la veu dels adolescents per tal que aquests
tinguin una participació real i activa en la gestió de la ciutat.
Especialment s’han treballat aspectes com ara: quines activitats es
Regidoria de Benestar Social i Ciutadania
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poden realitzar a l’oficina jove del Pla d’Urgell (recurs inaugurat aquest
any), o com es poden gestionar espais de la ciutat com ara el Half
(skate parc de Mollerussa).


Organització de la festa de cloenda del curs 2012-2013 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 2012-2013.



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 tota la ciutadania.
En aquests moments el bloc té més de 4.000 visites, concretament
4.708 d’entre les quals destaquen les provinents d’Estats Units, Rússia,
Alemanya, França, Ucraïna, Índia, Brasil, Xina i Regne Unit.
Bloc de l’espai Jove
http://ejintercultural.blogspot.com.es/
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d’UNICEF.

Eina

interactiva tecnològica que permet reunir simultàniament en un hemicicle
desenes de nenes i nens representats per un avatar animat, per parlar
(tipus xat) de coses que els afecten relacionades amb la participació
infantil en els ajuntaments. Aquest servei forma part del programa
internacional d’UNICEF Ciutats Amigues de la Infància. Al llarg d’aquest
any s’ha participat en dues sessions:
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La primera el 30/05/2013 sobre “l’interès superior de la infància”
http://ciudadesamigas.org/noticia-1146/

La segona el 07/11/2013 on l’eix central anava al voltant de “la ciutat que
volem”
http://redcai.ning.com/group/parlamento-infantil-on-line/forum/topics/la-ciudad-que-queremos-enel-parlamento-infantil-on-line



El dia 23 de novembre de 2013 es va realitzar la descoberta de la placa
Ciutat Amiga de la Infància i l’organització i la celebració del Dia
internacional dels infants i del 24è aniversari de la Convenció dels
Drets del Nen per part dels nois i noies de l’EJI a la ciutat de
Mollerussa. Els nois de l’EJI acompanyats per l’alcalde de la ciutat, el
president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, la presidenta d’UNICEF
Lleida i els regidors de l’Ajuntament.

http://www.mollerussa.cat/index.php?ap=czo4OiJub3RpY2llcyI7&pagina=2&paraula=&cate
goria=&datainici=&datafi=&id=czo0OiIxMDQ3Ijs=

http://ciudadesamigas.org/mollerussa-ciutat-amiga-de-la-infancia/



També, cal posar de manifest la participació del grup de joves “Vivint
Mollerussa” en la realització dels guions i de l’emissió del programa de
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ràdio setmanal d’una hora de duració anomenat “EJI Flash Night” a
l’emissora municipal Ràdio Ponent.

http://www.mollerussa.cat/radioponent/index.php/eji-flash-night

Amb presència en format podcast mitjançant la plataforma digital IVOOX:
http://www.ivoox.com/eji-flash-night_sq_f161424.5625954_1.html

En tot un any el nostre canal ha experimentat un total de 195 escoltes,
majoritàriament totes ella provinents de l’estat espanyol, i cal destacar
que un 2,90% provenen del Regne Unit.
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Finalment aquest any els nois i noies de l’espai jove intercultural, han
col·laborat amb l’Ajuntament de Mollerussa en el desenvolupament de
l’acte dels carters reials. Concretament van realitzar tasques de suport
amb els infants de Mollerussa que feien l’entrega de les cartes als
patges reials el dia 29 de desembre de 2013.

http://ejintercultural.blogspot.com.es/2014/01/carters-reials-el-passat-diumenge-dia.html

1.3

USUARIS/ÀRIES

Al llarg de tot aquest any 2013 han participat un total de 60 nois i
noies, provinents dels tres instituts d’educació secundària de la ciutat.
Assenyalar que, tot i que els dos grups tenen 20 joves, per tant, 40, al ser
de dos cursos escolars, hi ha nois i nois que repeteixen i d’altres han de
deixar de participar ja que superen l’edat de 15 anys.

Regidoria de Benestar Social i Ciutadania

Pàgina 13

[MEMÒRIA ÀREA
COMUNITÀRIA]
2013

DE

PREVENCIÓ

I

MEDIACIÓ

Pel que fa a la procedència dels/les joves un 70% són nascuts a
Catalunya, seguits per un 15% del Marroc i un 5% de Colòmbia. També hi
assisteixen nois i noies d’altres procedències, tal i com mostra el gràfic, hi
ha joves de Xile, el Sàhara, Eslovàquia, Equador i Senegal. D’acord amb la
realitat de la població de Mollerussa. Cal assenyalar que dels joves
catalans que assisteixen a l’EJI, un 15% són nascuts a Catalunya, fills de
segones generacions d’immigrants.

NACIONALITAT NOIS I NOIES EJI 2013
1; 2% 1; 2% 1; 2%
Catalana
1; 2%

Colombiana

7; 15%

Equatoriana

1; 2%

Eslovaca
32; 70%
2; 5%

Marroquina
Saharaui
Senegalesa
Xilena

Aquest any han assistit 26 nois davant 20 noies, representant un 57% i
43% del total. Per tant més o menys tenim una paritat en quant a sexes:
DESAGREGACIÓ PER SEXES

20; 43%
26; 57%

Noi
Noia
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A continuació presentarem les dades relatives als Aixoplucs celebrats
durant aquest any 2013.
Hi han assistit 310 nois i noies, procedents segons el centre educatiu,
veiem que la majoria són de Mollerussa: un 57% de l’Institut Terres de
Ponent, un 23% de l’Escola La Salle, un 15% de l’Institut La Serra i un 5%
d’instituts propers a la comarca.
CENTRES EDUCATIUS DE PROCEDÈNCIA
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

BADALONA
BELLPUIG
EL CLAVER
ESCOLA SAN MIGUEL
GUISONA
IGNASI PERAIRE
LA SALLE

Quan fem la desagregació per sexes, podem veure que dels 310 joves que
han assistit als aixoplucs, 159 eren nois i 151 noies, tal i com veiem al
gràfic següent:
PARTICIPANTS segons SEXE als AIXOPLUCS

151; 49%
159; 51%

NOI
NOIA
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Veiem que les edats dels/les assistents són les següents:

127

140
120
100
80
60
40
20
0

112

12 ANYS
13 ANYS
46

14 ANYS
15

3
11 ANYS

1.4

11 ANYS

7

15 ANYS
16 ANYS

12 ANYS

13 ANYS

14 ANYS

15 ANYS

16 ANYS

AVALUACIÓ

L’avaluació ha estat de procés ja que cada activitat que els nois i noies
han realitzat ha estat valorada pel grup, per l’equip educatiu i per altres
participants: dinamitzadora i usuaris/àries 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. I tal i com vàrem dir
l’any passat, s’ha complert i s’ha anat engranant el mecanisme de
coordinació el treball en xarxa entre els diferents tècnics de les àrees i
departaments amb els que treballa l’EJI.
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, ja que
s’ha assolit:


Fomentar la cohesió entre els joves de la ciutat: queda totalment
palesa, ja que el fet que els nois i noies participants, provinguin dels 3
instituts de la ciutat de Mollerussa, afavoreix de forma totalment
directa la consecució de l’esmentat objectiu.
Regidoria de Benestar Social i Ciutadania
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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.



Incentivar un ús del lleure basat en el respecte i l’intercanvi relacional
entre els/les joves per tal d’evitar la creació de guetos 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 ha afavorit el seu coneixement i arrelament a aquesta, fet que ha
propiciat una relació de respecte i ha millorat la percepció dels/les
joves sobre les aportacions que la gent gran han fet.

1.5

PERSPECTIVA DE CONTINUÏTAT I PROPOSTES DE MILLORA

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

l’Espai Jove Intercultural, com una de les accions

prioritàries sobre les quals 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 es 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 adolescents de la ciutat, tot donat suport i continuïtat a aquesta
acció.
Caldrà continuar fent especial èmfasi 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. Continua sent important doncs,
poder parlar amb les famílies que es mostrin més reticents per tal
d’explicar-los personalment els objectius i resultats previstos del projecte.
L’any 2014 caldrà continuar apostant per aquelles activitats que donin
rellevància a l’espai jove davant la ciutadania de Mollerussa: tornar 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 consolidar tant el
Bloc de L’Espai Jove Intercultural, com el podcast del canal Ivoox.
Finalment, i quant a la participació dels adolescents de la nostra ciutat en
la gestió local de tot allò que els afecta i el plantejament inicial de crear
un espai de diàleg i d’intercanvi d’idees de forma directa amb l’alcalde de
la ciutat ha d’anar consolidant-se. D’aquesta manera, aconseguim 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.
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