Benvolguts,

El dia 25/11/2015 vam fer arribar a aquesta Diputació a través de Registre d'Entrada el Compte
Justificatiu per la subvenció convocada per l'àrea d'Acció Social.

A continuació us adjuntem la memòria dels projectes plantejats a l'inici d'aquesta convocatoria,

Xarxa de Convivència de Roses

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
2015

Projecte juvenil integral d'acció social i
comunitaria

1. XARXA DE CONVIVÈNCIA DE ROSES
Fa uns anys un grup de ciutadans rosincs preocupats pel seu entorn social, caracteritzat
per nombroses problemàtiques de conflictivitat juvenil i convivència, van decidir unir
forces per a posar-hi de forma conjunta una solució realista a aquest fet actuant des de
la societat civil.
Primerament va pensar-se crear una taula ciutadana per a intentar solucionar, mediar i
estudiar les diverses complicacions que durant la vida quotidiana es plantejaven a la
ciutat mensualment. Després de decidir crear aquest element d’actuació van iniciar-se
un seguit de reunions, trobades i debats a on es comentava tot allò que al col·lectiu
integrant d’aquesta plataforma de suport els hi preocupava. A l’hora que s’intentava
trobar-hi una solució efectiva dins de les possibilitats i mitjans del grup.
Al llarg dels mesos cada cop més , aquestes persones trobaven més complicacions i
dificultats a l’hora de realitzar les actuacions pertinents depenent dels temes a tractar i
solucionar. Arribats a aquest punt va decidir se la creació d’una entitat cultural i juvenil
gestionada per aquestes persones i que s’encarregaria de realitzar la mateixa tasca, amb
el mateix objectiu, però aquesta vegada amb l’emparament legal el qual representa una
associació.Un cop iniciat aquest tràmit de creació de l’entitat, conjuntament aquestes
persones van decidir batejar el projecte com a “Xarxa de Convivència de Roses”.
Utilitzant el terme “xarxa” per a referir-se a un conjunt d’individus amb un mateix
objectiu de treballar plegats i connectats amb un interès comú de millorar la
“convivència” del seu entorn.
De mica en mica la Junta Directiva de l’entitat va començar a prendre forma. L’objectiu
primordial a l’hora de fer-ho fou el de perseguir un interès per a crear un equip de
treball amb persones amb potencial, creativitat i il·lusió per tirar endavant el
projecte.La filosofia d’aquest equip es regia per una forma de treball basada en la
mediació. La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes. I la utilització
de intervenció no obligatòria d’una tercera persona, que ajuda als individus confrontats
a resoldre els seus problemes. Es basa en el principi “ningú no perd, tothom guanya”.

2. OBJECTIUS
L’entitat desenvolupa la seva tasca al voltant de diversos OBJECTIUS:
- Atenció a joves rosincs desmotivats (o no) amb problemes de
exclusió social.

integració social o

- Organitzar activitats d'interès juvenil, infantil i d'interès general;
- Cercar i crear un punt d’atenció als socis a on hi puguin trobar informació i qualsevol
tipus suport, derivant el problema detectat al corresponent equip que forma la xarxa.
- Oferir un servei de mediació gratuïta a tots els socis/es per a poder solucionar els seus
problemes, gràcies a una alternativa professional i innovadora per a resoldre conflictes
de tot tipus. Afavorint i enfortint així la convivencia.
- Organització d’activitats amb l’objectiu d’apropar les diverses cultures existents a la
ciutat i cercar punts d’unió. (Crear un pont que ens uneixi); Exemple: festa urbana,
viatges interculturals,...)
- Simultàniament consolidant la convivència mitjançant la organització de trobades,
col•loquis,xerrades de diverses temàtiques socials, i activitats diverses entre veïns.
- Promoció de concursos per a cercar nous talents juvenils desconeguts a la ciutat de
Roses ;
- Organitzar sortides i excursions per aprendre nous valors i amb l'objectiu de conèixer
altres realitats existents.
- Fomentar l’esport i els hàbits saludables mitjançant jornades,
esportius, informació nutricional i activitats esportives concretes.

gimcanes, tornejos

3. EL NOSTRE MODEL DE CONVIVÈNCIA
A partir de la premissa inicial: de que sempre cal valorar les altres persones amb les
quals ens hi relacionem, amb les seves opinions, desitjos, i necessitats que poden ser
completament diferents a les nostres: comença la convivència. A l’hora que l’altra
també respecti el que hom defensi.
Per aconseguir una convivència pacífica en comunitat cal conèixer i valorar els nostres
drets i els drets dels altres, i també complir amb els nostres deures:
Ningú ha de ser discriminat per la seva raça, sexe, religió ni per cap altra circumstància
personal . Durant moltes hores es comparteix el mateix espai físic, llavors, igual que a
casa s'han de fer concessions, sorgeixen disputes per les diferències i consensos després
de les discussions, entre d'altres qüestions.
D’acord amb el que sostenen molts professionals de la medicina, la psicologia i la
sociologia, la convivència resulta ser un factor transcendental pel benestar emocional i
per la salut dels individus. En una convivència positiva en harmonia, serà condició
fonamental el respecte i la tolerància cap a la resta d’individus.
Tothom té dret a expressar la seva opinió lliurament, compartir-les i debatre-les...etc.
Per a assolir aquests objectius i posar-ho en pràctica tenim ben clar que cal la
participació, la comprensibilitat, el respecte, i fer front a les responsabilitats com a
ciutadans en qualsevol àmbit quotidià.
Quan ambdues parts es respecten es pot conviure, com a família, com a companys
d’escola, com a colla, com a parella, com a veïns, com a ciutadans, com a societat.
Quan es conviu , es poden fer grans coses juntes... tot allò que ens proposem. Crear
projectes a on cadascú hi evoqui les seves idees, i posar-les en marxa col·lectivament.
Sense dubte la clau de l’èxit serà la creació d’estratègies pacífiques de resolució de
conflictes en el context social a través, fundamentalment, de la participació dels
principals protagonistes en el context de formació conjunta. Es tracta d’aprendre
models pacífics de convivència a través de la implicació en el disseny dels mateixos
projectes que l’entitat vulgui realitzar, per part d’aquests.
Som conscients que el món que ve, en realitat no ve... l’hem de sortir a buscar perquè
no ve sol. Hem de deixar de banda el desànim i actuar amb optimisme. Posar-nos en
marxa per treballar d’una vegada per totes per la bona convivència i la cohesió social a
la ciutat de Roses.
Sempre sent realistes, i en lloc d’estar sempre defensant-nos, explicar- nos més bé.
Partint des d’una visió i una base jove. Perquè els joves d’avui, seran els líders del
demà. Entendre també que abans de voler aconseguir totes aquestes fites hem
d’entendre millor qui som, per entendre el que podem arribar a ser.
No dependre de uns, sinó que tots siguem un. Crear projectes per a que cadascú hi
evoqui les seves idees, i amb l’esforç de tots, posar-les en marxa col·lectivament. Al
marge de qualsevol ideologia, i utilitzar el pensament per pensar de forma comunitària.

Com a comunitat empordanesa i rosinca que som, demostrar que fins i tot en els
moments més difícils sabem conviure junts i contribuir a la mateixa causa de viure en
un lloc que a on sapiguem respectar-nos i reinventar-nos dia a dia i aprenent d’allò que
és bo de cadascú de nosaltres. Aprendre també a ser emprenedors, i aprendre a
aixecar-nos cada dia amb convicció i amb il·lusió per canviar el nostra món.
Treballarem amb projectes sòlids i amb activitats amb una intenció pedagògica i a
l’hora d’oci analitzada i aprovada pel col·lectiu.

4. MODEL INTERCULTURAL
No és possible gestionar la diversitat i entendre la integració cultural sense construir un
escenari d’horitzontalitat on establir relacions d’igualtat que caminin cap un patró de
convivència consensuada.
Reconeguent i acceptant el pluralisme cultural com una realitat social, contribuint a la
informació d’una societat d’igualtat de drets i oportunitats i rica en relacions.
L’experiència dels països del nostre entorn – amb un ampli bagatge en la implantació i
l’execució de determinats programes, projectes i polítiques- aconsella l’emparament i
acolliment del model intercultural. Altres models com el pluricultural o el multicultural
han tingut rotunds fracassos.
El model inter cultural reclama la comprensió de la diversitat cultural de la societat
actual, l’augment de la capacitat de comunicació entre persones de diverses cultures, la
creació d’aptituds favorables a la diversitat de cultures, la implantació i
desenvolupament de la interacció social entre persones i grups culturalment diferents.
Nombrosos col·lectius i ciutadans realitzen activitats, es marquen objectius i exerceixen
la seva identitat – de vegades física, altres jurídica, totes multi-cultural- tendint ponts
cap a la convivència en el marc de la mediació natural, l’espontània, la que sempre va
existir.
Un clar exemple és la mateixa junta de l’entitat la qual és constituïda per persones de
diversos interessos culturals i ideologies. Des d’aquest mateix marc i en una entitat
creada des de les bases per la societat civil sorgeix un esperit de marxa impossible de
frenar: ... Movent-nos....

5. CIVISME I VOCACIÓ DE SERVEI
El civisme davant de tot és una actitud que haurien d’observar tots aquells ciutadans
d’una comunitat i que consisteix en el compliment de les obligacions que presenten per
la comunitat a la qual formen part.
El civisme suposa la observació d’unes pautes mínimes de comportament social que són
les que permetran que els éssers humans poguem viure en col·lectivitat.
Les bases que proporcionen aquesta conducta social són el respecte cap als de més
individus, cap a l’entorn natural, els objectes i les institucions públiques, la bona
educació, la urbanitat i la cortesia.
Aquells que demostrin la capacitat per viure en societat respectant i considerant sempre
a l’altre i també complint les alternatives. D’altra banda quan una persona es mou entre
una gran educació i respecte direm que es mou entre el civisme a la seva vida.

6. ACCIONS DESENVOLUPADES DINS DEL MARC DEL PROJECTE INTEGRAL I COMUNITARI
D'ACCIÓ SOCIAL DE LA XARXA DE CONVIVÈNCIA DE ROSES
6.1. ESPORTS EN XARXA
L’arrel d’aquest projecte rau en una problemàtica que durant temps ha afectat el
municipi de Roses nombrosos joves, de forma desorganitzada saltaven als patis de les
escoles i instituts sense permís amb la intenció de jugar a futbol.
La Xarxa de Convivència va decidir oferir el suport com a organisme a aquest col·lectiu
per a organitzar-los i que puguin accedir a les instal·lacions esportives de l’Ajuntament
de Roses sense cap tipus de problema, ni impediment burocràtic. El Vocal de Joventut
responsable de l’àrea d’esports de l’entitat s’encarrega de vetllar i escoltar les
inquietuds que tenen els adolescents. Gràcies a la tasca també, del coordinador
d’esports -Un dels propis joves que participa a l’activitat, però que se li ha decidit
atorgar una responsabilitat organitzativa i de control. Per garantir-ne així la màxima
implicació dels mateixos interessats en el projecte. –
A més aquesta activitat permet que el col·lectiu de joves amb menys possibilitats, i
perill de risc d’exclusió social puguin accedir a realitzar esport sense impediments
econòmics. Amb l’avantatge, també, de poder formar part d’un “club de joves”
espontani i fet a la seva mida.
Sempre garantint que la metodologia sigui l’adequada, complint la legalitat, i sentint-se
dia a dia , persones que formen part d’una societat que ells poden enriquir en valors
socials oferint allò que millor sàpiguen fer.
Un cop consolidat aquest projecte, l’associació Xarxa de Convivència varem voler anar
més enllà. Es va acordar que entre tots els joves que participaven en l’”Esports en
Xarxa”, puguin formar part d’un equip especial que competiria en tornejos que
s’organitzessin a la comarca.

Els jugadors d’aquest equip havien de ser els joves que millor s’impliquessin i que
demostressin un major interès. La resposta va ser molt bona. A més, la connexió
constant entre les delegacions de la Xarxa entre Castelló i Roses permetia organitzar
tornejos conjuntament.
La sorpresa va arribar quan van començar els tornejos. L’Equip, el qual els mateixos
joves van batejar com a “Xarxa Sport” va demostrar que entre aquest grup de jugadors
hi havia un gran talent i potencial esportiu. El qual va ser premiat. Gràcies al seu esforç
i treball en equip van demostrar que amb la tenacitat i la perseverança podien arribar
lluny, així que van resultar guanyadors de diversos tornejos.

RESULTATS DEL PROJECTE
Gràcies a la col·laboració actual en el marc d'aquesta subvenció (Diputació de
Girona i Xarxa de Convivència) aquest any 2015 s'ha aconseguit comprar
equipacions (samarretes i pantalons) per tots els joves a més de material esportiu
de qualitat.
A l'activitat que es desenvolupa actualment cada DILLUNS i DIJOUS de 16h a 18h a
les instal·lacions municipals i coordinades per un Monitor Voluntari, hi participen un
total de 27 joves de 12 a 17 anys. Rosincs de diverses nacionalitats: marroquina,
romanesa, cubana, romanesa en la seva gran majoria.
A més, seguint en el l'objectiu principal que es va plantejar en elprojecte
presentat, s'ha creat una estratègia de promoció de nous talents emergents.
Ajudem a que aquests joves puguin participar en tornejos comarcals sense que el
transport o l'economia sigui impediment.

Joves participants del projecte (2015)

Els joves tenen l'oportunitat de participar en tornejos comarcals de futbol

6.2.

BORSA DE VOLUNTARIAT

La Xarxa de Convivència també ha obert aquest any una borsa de voluntariat, a on
persones de diverses edats s’ofereixen de forma totalment desinteressada per ajudar
amb tasques socials i d’ajuda a la comunitat. Ja en formen part d’aquesta borsa unes
100 persones.
És per això, que des de la Xarxa sempre que ens demanen col·laboració d’altres entitats,
demanem als joves d’aquesta borsa la seva col·laboració. (Per exemple col·laborant amb
la Fundació Roses Contra el Càncer) Dins d’aquest projecte destaquem la creació de la
figura de l’Agens Cívic de la Xarxa. Un grup de joves que s’encarreguen de corregir
actituds i conductes que puguin distorsionar la cohesió social i dificultar el
desenvolupament de certes activitats locals. (N’és un exemple la col·laboració amb
l’Ajuntament de Roses, durant la cavalgata dels Reis de l’Orient, a on un grup de 20
joves betllen pel funcionament de la rua.)

Voluntaris de la Xarxa de Convivència a El gran Recapte
6.3.

CULTURES EN XARXA: VIATGE AL MARROC

La Xarxa de Convivència de Roses ha organitzat per tercer any consecutiu un viatge
intercultural al Marroc amb un projecte sota el nom de “Cultures en Xarxa”.
Degut a l’èxit de les edicions anteriors, l’Associació ha volgut repetir l’experiència
aplicant alguns canvis.
En aquesta ocasió la proposta ha estat dirigida a nois i noies entre 18 i 26 anys d’edat, i
és per això que s’han sel·leccionat joves estudiants que estiguin motivats per la
cooperació, el treball social i l’educació per participar-hi.
La sortida s'ha programat entre el 24 i 28 de novembre i el destí es va dividir en
diferents localitats del Marroc: Fès, Meknès, Kénitra,
Com sempre, la Xarxa de Convivència treballa per la cohesió social i el benestar entre
els joves de la nostre comarca. Per això els objectius d’aquest projecte son treballar la
interculturalitat entre el jovent de la nostra societat i els del Marroc per conèixer la
seva cultura i la seva manera de fer. Viure la realitat d’una comunitat diferent i alhora
reforçar els vincles entre dues cultures. El projecte té objectius a llarg termini com
crear un vincle associatiu amb entitats del Marroc i treballar la integració social a les
escoles. Projecte realitzat en col·laboració amb la Fundació Hassan II.

6.3.

Llibreria Social.

La Llibreria i Seu Social: Punt xarxa és un espai que permet a tota aquella persona
interessada l’intercanvi de llibres de segona mà a canvi d’una microdonació.
Tots els fons recaptats aniran destinats als diferents projectes socials que es duran a
terme a la localitat de Roses.
El projecte permet a més a més ser un centre dinamitzador i de trobada pe tal de crear
relacions i situacions que afavoreixin la millora de l’entorn através de diferents
activitats (tallers, conferències, xerrades,...) i unir alsjoves amb la gent gran per poder
crear nous propòsits en conjunt.
El nou projecte de la Xarxa de Convivència ja té les portes obertes, pertant, tothom que
vulgui intercanviar un llibre o anar a la seu ho podrà ferde dilluns a dissabte, de 10 a 13
hores i de 16 a 20 hores

RESULTATS DEL PROJECTE
–

Gràcies a la col·laboració de la Diputació de Girona amb la Xarxa de Convivència
es permetrà continuant pagant el lloguer del local.

–

Gràcies a lacol·laboració de la Diputació de Girona amb la Xarxa de Convivència
es permet realitzar comrpa de mobiliari, com són les estanteries per col·locar-hi
els llibres.

La llibreria social ha esdevingut un important eina de dinamització social a la ciutat.
Convertint-se en un punt de referència veïnal per a la resolució de conlifctes a través
de la mediació i el diàleg, a més de ser un espai obert per a la realització de tallers i
xerrades.

ALIMENTS PER LLIBRES: La xarxa de convivència recull 200 quilos d'aliments a canvi
de llibres
Durant tota la jornada del diumenge 22 de novembre de 2015 la Xarxa de Convivència de
Roses va estar instal·lada a la Plaça Catalunya per tal de dur a terme una campanya a
favor de la recollida d'aliments.
La iniciativa es basa en l'intercanvi que varen dur a terme un munt de rosincs i rosinques
que es van apropar als estands que es trobaven instal·lats a la plaça amb aliments de
primera necessitat, un cop dipositats els aliments rebien un tiquet que els hi permetia
recollir un llibre totalment gratuït.
La jornada va comptar amb la col·laboració d'una vintena de voluntaris i d'artistes locals
que van amenitzar amb la seva música la jornada solidària. En Terry Patrick, en Pablo
Guirao i en Donaciano Olivas varen ser els encarregats.
Un total de 200 quilos d'aliments que seran avui mateix entregats al Centre de

distribució d'aliments de Roses (CDA) de mans de la brigada municipal.
És una activitat liderada per la Llibreria Social de l'entitat.

------------------El projecte de la Xarxa de Convivència de Roses impulsat pel jove MOHAMED EL AMRANI
amb col·laboració de tot l'equip, ha estat reconegut
– PREMIO JOVEN EMPRENDEDOR SOCIAL per la UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID Y LA
INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION
– PREMI FUNDACIÓ PRÍNCEP DE GIRONA CATEGORIA SOCIAL 2014

La Xarxa de Convivència pren el compromís d'incloure el logotip de la Diputació de
Girona en tots els esdeveniments, com a col·laborador imprescindible.

