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ESPAI JOVE INTERCULTURAL DE MOLLERUSSA:
“Investiguem la història de Mollerussa”
“Vivint Mollerussa”

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

-

Aquest projecte es desenvolupa a Mollerussa, en una zona capital de
comarca, que es troba en un constant creixement demogràfic i amb un
augment molt significatiu de la població immigrant, concretament el
29,20% dels 15.291 habitants que consten empadronats a la nostra
ciutat en data 03 de maig del 2013.

-

L’augment constant de la població, fa que cada vegada més, sorgeixi la
necessitat de tenir més recursos en l’espai de lleure dels nois/es de la
ciutat, sobretot per poder treballar de forma preventiva tot el que impliqui
una cohesió social entre els nois/es i la ciutat.

-

Donat l’alt augment de nois/es d’origen immigrant, cal buscar espais en
els que es fomenti una relació entre els nois/es autòctons i els d’altres
països, a fi de no crear un trencament entre els joves de la població tot
evitant la creació de ghettos tancats en funció de l’origen de cada noi/a.

-

A més Mollerussa s’ha caracteritzat ja des de sempre, per acollir gent
d’altres poblacions més petites del costat, fet que fa molts dels nois/es
que actualment viuen a la ciutat, en desconeguin la seva història,tot
dificultant així l’arrelament a aquesta.

-

Finalment es cada cop més notable la manca de participació dels nois i
noies de la ciutat en les activitats i/o actes que per ells la ciutat oferta,
especialment la dels nois/es provinents d’altres indrets i/o països. Cal
per tant fomentar una ciutadania activa.
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-

Cal crear un espai, des del qual es pugui cohesionar els nois/es de la
ciutat, des d’on es fomenti una participació activa en el que la ciutat els
pugi oferir, tot afavorint un bon coneixement i arrelament a la ciutat,
prevenint les possibles situacions d’exclusió social entre els nois/es de
la ciutat.

DESCRIPCIÓ GENERAL

El projecte, compta amb la presència de 2 Diplomats en Educació Social
d’ambdós sexes, que formes l’equip de prevenció i mediació comunitària,
desenvolupen el projecte a la ciutat de Mollerussa, mitjançant la Regidoria de
Benestar Social i Ciutadania.

Consisteix en oferir als nois i noies de la ciutat de Mollerussa amb edats
compreses entre els 12 i 16 anys, un espai anomenat Espai Jove Intercultural,
a partir del qual i durant l’espai de lleure dels nois/es, aquests, 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

adolescents i les persones grans de la ciutat.

Aquest projecte quedaria emmarcat tant dins del Pla Educatiu de Ciutat, com
del Pla d’Immigració: concretament el Pla d’acollida de l’Ajuntament de
Mollerussa.
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.
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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
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.

UBICACIÓ
La implantació de l’Espai Jove Intercultural, es realitzarà a la ciutat de
Mollerussa, capital de comarca del Pla d’Urgell.
La ubicació concreta on es desenvoluparan les activitats, serà:
-

Als baixos de l’Edifici Sant Jordi ubicats a l’Av. Del Canal s/n
(Confluència C. Domènech Cardenal) on hi ha la seu de l’Espai Jove,
conjuntament amb el centre Obert “La Banqueta” de Mollerussa.

-

al Casal d’Avis Municipal, situat al Carrer Joan Burniol n.5.

-

A partir del mes de febrer, l’Espai Jove Intercultural es traslladarà a
l’oficina jove de Mollerussa, situada C/ Grup La Forestal d’Urgell, nº3.

DESTINATARIS
Es realitzaran dos grups d’intervenció:
El primer correspon a nois i noies residents a Mollerussa entre els 12 i 13 anys.
I el segon, als/les joves residents a Mollerussa d’edats compreses entre els 14
i 16 anys.
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OBJECTIUS GENERALS

-

Fomentar la cohesió social entre els/les joves de la ciutat de Mollerussa
sigui quina sigui la seva procedència.

-

Promoure una inclusió activa i participativa dins la ciutat per part dels/les
joves de Mollerussa, com a ciutadans/es actives.

-

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.

-

Fomentar la relació intergeneracional entre els infants i joves de la ciutat
i les persones grans de Mollerussa.

-

Donar continuïtat a

l’òrgan estable de participació dels joves de la

ciutat, mitjançant el format d’audiències amb l’alcalde, per implicar-los
en la gestió de la ciutat en aquells afers en els que hi tenen coses a dir.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

-

Sensibilitzar als/les joves sobre la situació dels nois i noies immigrants a
Mollerussa.

-

Potenciar l’adquisició d’un criteri propi i una visió alternativa de la realitat
que es viu a la ciutat i extrapolar-ho al món que ens envolta.

-

Acollir als/les joves en el temps de lleure.
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-

Recolzar el seu procés de creixement, creant un espai de relació i
intercanvi, tant amb altres joves com amb els propis educadors, en
l’àmbit del qual puguin expressar-se i desenvolupar-se lliurement.

-

Treballar l’autonomia personal i l’esperit crític.

-

Descobrir de forma positiva cultures alienes i la pròpia tot promovent la
interrelació entre les cultures del jovent de la ciutat.

-

Fomentar valors bàsics per la convivència en solidaritat i respecte .

-

Crear una visió critica partint de l’anàlisi dels tòpics i prejudicis (racials,
de gènere ...) per poder desenvolupar un coneixement més ampli i
complert de l'altre. Atenent especialment les relacionades amb les
diferències de gènere.

-

Provocar dissonàncies cognitives a partir del coneixement de diferents
realitats tenint com a punt de partença els seus propis interessos i
motivacions.

-

Donar eines de reflexió als nois i noies sobre el tema de la immigració.

-

Ajudar a canviar actituds individuals per poder tenir en compte altres
valors i opinions.

-

Establir compromisos mínims de convivència que siguin respectuosos
amb els drets fonamentals de les persones.
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-

Valorar l'acceptació de la diferència, de l'altre, de formes diferents de
viure, com a imprescindible per establir models socials de convivència.

-

Fomentar el coneixement de la història de la ciutat, a fi de facilitar
l’arrelament a aquesta, i així poder entendre la Mollerussa del present a
partir dels fets del passat.

-

Crear un espai de relació entre els/les joves i la gent gran de la ciutat, a
partir del qual es pugui experimentar un aprenentatge i creixement
personal.

-

Incentivar la participació social dels infants i adolescents de la ciutat,
com a ciutadans actius.

-

Conèixer el teixit associatiu i recursos que ofereix la ciutat.

-

Escoltar la veu i propostes dels joves envers la gestió de la ciutat.

METODOLOGIA
EJI “Investiguem la història de Mollerussa
La presentació de l’activitat es plantejarà als/les joves entre 12 i 13 anys de la
ciutat de Mollerussa, com a possibilitat d’una participació activa en l’Espai Jove
Intercultural de la ciutat. Aquest, es desenvoluparà a partir d’un treball molt
concret, el qual consistirà en fer un anàlisis del passat de la ciutat de
Mollerussa, mitjançant la realització de 3 visites a casa de persones grans
referents de Mollerussa, els quals compartiran la seva història de vida amb els
nois i noies de l’EJI i els usuaris del Casal Municipal per a la Gent Gran.
Per això, es buscarà la implicació dels usuaris i usuàries del Casal d’Avis de la
ciutat, als quals es plantejarà l’activitat com a una més de les diferents que es
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desenvolupen en la programació anual d’activitats del casal. Les persones del
casal seleccionades, seran les encarregades d’explicar als mes joves com era
la Mollerussa abans. Una vegada s’hagi fet la entrevista, la setmana següent
s’intentarà crear un espai de retroalimentació on tant els/les joves de l’EJI com
ells intercanviaran opinions i experiències sobre els temes treballats. Aquests
seran resumits amb Power Point i un vídeo de resum, que es penjarà al Bloc
de L’Espai Jove Intercultural:
http://ejintercultural.blogspot.com.es/
L’objectiu final d’aquest treball intergeneracional, és crear espais que fomentin
la relació intercultural, la cohesió social i la implicació i arrelament a la ciutat.

La creació del grup participant sempre es farà a finals del mes de setembre del
curs escolar en vigor i la durà a terme l’equip de prevenció i mediació
comunitària als 3 Instituts on assisteixen alumnes de la ciutat, així com al Casal
d’avis municipal, els quals recolliran les sol·licituds de participació, i
posteriorment en faran la selecció, tot tenint en compte la presència d’un
nombre màxim de representants de les cultures i ètnies residents a la ciutat. El
nombre total de participants no podrà excedir de 20 joves per cada grup, i de 6
persones del casal municipal.
Una vegada a la setmana els/les joves i els educadors es reuniran a l’Espai
Jove Intercultural, on al llarg d’una tarda es durà a terme l’activitat programada.
El procés de desenvolupament del treball, es basarà primer en tècniques de
coneixement, foment i creació d’un grup. A partir d’aquí es crearan grups de
treball els quals amb el guiatge dels educadors aniran realitzant les visites a les
persones següents:

1. Jaume Solé: Sastre
2. Mª Àngels Patet: Forn de pà
3. Mª Carme Ferrer i Joan Pons : Casa antiga
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EJI “Vivint Mollerussa”
Els joves participants seran els nois i noies que van formar part el curs passat
de l’EJI “Investiguem la història de Mollerussa”, si queden places vacants
s’obriran als joves interessats i es realitzarà un sorteig.
L’objectiu d’aquest, serà treballar per conèixer i participar de la vida de la seva
ciutat fent aportacions per millorar la implicació dels/les joves.

Es buscarà la implicació de les associacions/entitats com una oportunitat
d’obertura als/les joves i de promoció a la ciutadania.

A més de conèixer les associacions de la nostra ciutat, els nois i noies que
participen de l’EJI “Vivint Mollerussa”, especialment realitzaran tasques de
sensibilització i millora per defensar els drets dels nens i la seva participació a
la ciutat.

Accions on participaran els 2 grups:
S’activaran tota una sèrie d’accions i actituds personals, amb l’objectiu final
d’incidir més en la elaboració de diferents propostes d’activitats encarades al
públic jove i que serveixen per millorar la cohesió social a la ciutat.
Així com participar d’una forma activa com a voluntaris/es i proposant com
s’haurien de desenvolupar diferents activitats que es realitzin des de
l’Ajuntament. Per tant els/les joves participants de l’EJI, estaran presents de
forma activa i participativa en els següents actes i/o accions:

-

Disseny del cartell de l’Aixopluc (espai musical per a joves de 12 a 15
anys).
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-

Organització i dinamització de l’Aixopluc Es realitzaran aproximadament
cada 2 mesos coincidint amb festivitats o festes populars com la
castanyada i la festa major.

-

Participació de representants de l’Espai Jove Intercultural al “2º
encuentro estatal de consejos de participación infantil i adolescente” a
Màlaga del 9 al 11 de novembre.

-

Activitat de reflexió i promoció en motiu de la Convenció dels Drets del
Nen, el dia 20 de novembre. “Mollerussa Ciutat Amiga de la Infància”.

-

Dia Mundial de la Lluita contra el SIDA, 1 de desembre.

-

Activitats del parc de Nadal de la ciutat al Desembre.

-

Participació en la organització del carnaval al Febrer.

-

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. 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.

-

Voluntaris/es en l’activitat d’inici de la Festa Major de Mollerussa.

-

Proposta d’activitats per als tallers per a joves de l’estiu.

-

Organització de la festa de cloenda de l’EJI, a finals del mes de juny.

-

Realització d’un programa de ràdio setmanal anomenat EJI Flash Night,
que

s’emet

cada dilluns de

les 10 a

les 11 de la nit :

http://www.mollerussa.cat/radioponent/index.php/eji-flash-night
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Finalment i com a activitat de tancament, agraïment per la seva participació i a
fi d’enfortir encara més les noves relacions que aquests/es joves hauran
desenvolupat. Es durà a terme una activitat de convivència entre tot el grup (de
caire lúdic i intercultural), a decidir mitjançant assemblea entre tots/es les
participants.

TEMPORALITZACIÓ

La temporalització quedarà fixada de la següent manera:
A partir de l’inici del curs escolar, al Setembre de 2012 i durant els últims 15
dies es farà la presentació i selecció dels participants.
Les trobades setmanals seran els dilluns i dimarts a la tarda, fins a un màxim
de 2 hores cada tarda.
Les participacions que es realitzin al llarg de l’any en les activitats i/o accions
organitzades per l’Ajuntament, requeriran un calendari diferents que s’acordarà
de mutu acord entre tots els participants, en funció de cada activitat.
En acabar al Juny de 2013, coincidint amb el curs escolar, es realitzarà
l’avaluació de l’activitat amb les propostes de realització de cara al proper
Setembre.
Al Setembre de 2013 s’iniciarà un nou grup de l’EJI a partir de les propostes i
avaluació realitzada al Juny.

AVALUACIÓ

Hi haurà una avaluació processual, és a dir cada activitat que es realitzi tindrà
la seva pròpia avaluació a realitzar, tant per part dels educadors com dels/les
joves, casal municipal per a la gent gran i entitats participants.
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Tanmateix, hi haurà una avaluació final de tot el projecte, avaluant si s’han
acomplert els objectius plantejats o no, el grau de satisfacció dels/les joves,
gent gran i entitats participants, i establint les propostes de millora de cara a la
continuïtat de l’Espai Jove Intercultural.

Les avaluacions seran tant de caire quantitatiu com qualitatiu.

PERSPECTIVA DE CONTINUITAT
La implementació d’aquest projecte, sorgeix a partir d’una ja consolidada
experiència inicial, ara fa cinc anys, en la que es pretén donar-hi continuïtat.

Des de la Regidoria de Benestar Social i Ciutadania de Mollerussa, es manté
en 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 a fi de cohesionar els infants
i adolescents de la ciutat, tot evitant 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 joves.
Per tant de cara al proper curs vinent 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.

RECURSOS

Els recursos necessaris per tal de poder dur a terme aquest projecte, son el
següents:
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Humans:

Un educador i una educadora socials a un dedicació de 6 hores
setmanals cadascú.

Materials:

Tots aquell recursos materials tan fungibles com no fungibles, que
són necessaris per dur a terme totes les activitats proposades al
llarg del curs.
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