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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”.

10.

DADES DE L'ENTITAT

President – Mohamed El Amrani / Periodista
Secretari – Brahim Ahmed / Comunicador audiovisual
Tresorera – Esmeralda Campos / Dependenta
Vocal – Laura Domenech / Advocada
Vocal - Gloria Campos / Periodista
Vocal – Silvia Bataller / Doctora en Psicologia
Vocal – Joan Plana / Historiador
Vocal – Vero Medina / Dinamitzadora Juvenil

TIPUS:
Associació cultural

CONTACTE:
info@xarxadeconvivencia.org
Tel. 665 835 466

ADREÇA:
C/ de l'Almirall Federico Gravina, 14 de Roses, 17480 Girona
SOCIS: 79
VOLUNTARIS: 120

2. OBJECTIUS DE LA XARXA DE CONVIVÈNCIA
L'Associació cultural Xarxa de Convivència de Roses és una entitat que
té l'objectiu de treballar per la cohesió social i l'atenció a joves en risc
d'exclusió social.
A través dels nostres diversos departaments i amb un ampli equip de
voluntaris posem en marxa de forma col·lectiva projectes innovadors
que ens ajuden a treballar per la pau social.
La Xarxa de Convivència és una entitat que ha innovat a l'hora de
gestionar la diversitat, ja que vol atacar el problema des d'una
perspectiva totalment integral. Es tracta d'una plataforma que gira
entorn a 8 eixos: ESPORTS, CULTURA, JOVENTUT, MEDIACIÓ, INFÀNCIA,
ATENCIÓ JURÍDICA, ATENCIÓ PSICOLÓGICA, SALUT.
Els fins de la nostre associació són:
– Atenció a joves rosincs amb problemes de integració social o exclusió
social.
– 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, gimcanes,
tornejos esportius, informació nutricional i activitats esportives concretes.

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 debatreles...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 mateixo 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 polítiquesaconsella 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 multicultural- tendint ponts cap a la convivència en el marc de la mediació natural,
l’espontània, la que sempre va existir.

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. PREMIS I RECONEIXAMENTS AL LLARG D'AQUESTS ÚLTIMS ANYS
Al llarg d'aquests últims anys la Xarxa de Convivència ha estat reconeguda amb
els següents Premis:
Any 2013, Premio Joven Emprendedor Social por la Universidad Europea de
Madrid

Any 2013, Premio International Youth Foundation

Any 2014, Premi Fundació Princep de Girona Categoria Social

Any 2015, Global Shapers del Forum Economic Mundial de Davos

7. CONFERÈNCIES I DIVULGACIÓ PER LA PAU
Aquest any 2016 la Xarxa de Convivència de Roses ha realitzat diverses
conferències i xerrades a Instituts, Universitats i d'altres centres educatius amb
l'objectiu d'explicar les finalitats de l'entitat, promoure el voluntariat i difondre
la cultura de la pau i la concordia.
La conferència sobre el títol "COMUNICAR PER TRANSFORMAR" tenen com a
objectiu transmetre els valors de l'emprenedoria social i la cooperació.
Un total de més de 5.000 persones s'han beneficiat d'aquestes xerrades.
–
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Escola El Bruel d'Empuriabrava
Associació INNY
Power Barcelona
Barcelona Activa
Florida Universitaria de Valencia
Universitat de Girona
Escola Montserrat Vayreda de Roses
Escola Pia de Mataró
Butaca Jove de la Fundació Jaume Casademont
EYE Catalunya
III Jornades d'Innovació Social de l'Ajuntament de Lleida
Concurs d'Oratòria de l'Alt Empordà
Uwakeup, al Mobile World Centre
Jornades de Marketing de l'Institut Montilivi de Girona
Esmorzars empresarials de la Xarxa d'Emprenedores Competents
Comunitat d'Aprenentatge – Escola Amistat de Figueres
Fabrica Futur Barcelona, Ajuntament de Barcelona
Centre Escolar Empordà de Roses
Institut Santa Eugenia de Girona
Associació IDEM de Salt
Institut Salvador Espriu de Salt
Jornades sobre Voluntariat de la Taula d'Inclusió de l'Alt Empordà
Institut de Cadaqués

8. TAULA D'INCLUSIÓ
La Xarxa de Convivència aquest any 2016 ha format part de la Taula d'Inclusió
d'entitats socials de l'Alt Empordà
Objectius
La Taula per a la Inclusió Social és l’òrgan de participació del Pla per a la Inclusió
i la Cohesió Social de l’Alt Empordà i com a tal exerceix les funcions
d’assessorament, consulta, proposta i partipació de les entitats socials de la
comarca en les diferents fases d’elaboració del Pla.
En aquesta direcció, els objectius de la Taula són:
• Deliberar i consensuar les necessitats socials de la comarca i validar les diagnosis
i informes vinculats al Pla.
• Fomentar la comunicació, la coordinació el treball conjunt entre les entitats de
la comarca i l’administració comarcal per garantir el procés d’elaboració,
implementació, seguiment i avaluació del Pla.
• Fer propostes concretes vinculades als objectius estratègics, objectius operatius i
accions del Pla.
• Participar en el desplegament de les accions del Pla acordades.
• Donar a conèixer a la ciutadania el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt
Empordà.
• Vetllar per la implementació, el seguiment i l’avaluació de les accions del Pla.
9. CONSTITUCIÓ DE DELEGACIONS
Amb seu a Roses la Xarxa de Convivènca al llarg d'aquest últim any ha aprovat la
creació de dos delegacions que gestionen un equip de persones voluntaries
vinculades a l'entitat.
– Delegació de la Xarxa de Convivència a Figueres
– Delegació de la Xarxa de Convivència a Valls (Tarragona)

9. PROJECTES DESENVOLUPATS I D'ALTRES ACCIONS
CREACIÓ D’UN CLUB DE LECTURA
"Lector X" és el nom del nou Club de Lectura Juvenil que des de l'Associació
cultural Xarxa de Convivència s'ha creat. Emmarcat dins d'un Programa de
Promoció de la Lectura propi des de l'associació on s'ha dissenyat un full de ruta
amb iniciatives i propostes innovadores, per acostar el valor de llegir als més
joves i aprofitar aquesta eina per promoure les riqueses culturals que ens
envolten. La primera de les activitats és la formació d'un Club de lectura obert a
tots els joves amb edats compreses entre 14 i 19 anys per compartir mensualment
una trobada literaria. El projecte pretén que els mateixos joves s'encarreguin de
fer-se seu el Club, de forma que ells mateixos decideixen què, com, quan i on
llegir. Tot i així, l'entitat ho coordinarà tot des del departament de Psicologia, on
una professional acompanyarà els joves lectors durant aquest procés.
 ELS EEUU RECONEIXEN LA TASCA DE LA XARXA
L’assessora del Servei Cultural i de Premsa Elena Pujol Herrick, i Mark R. Mineo,
Cònsol per Assumptes Polítics i Administratius del Consulat General dels Estats
Units d’Amèrica, van conèiexer, ahir a la tarda, de primera mà, la tasca que
desenvolupa l’Associació Juvenil Xarxa de Convivència de Roses. I la conclusió que
van treure “és obvia, és un programa dinàmic, entusiasta i molt positiu”, va
recòneixer de manera sincera el cònsol R. Mineo.
Una entrevista que van concertar tots dos cònsols amb el president de la Xarxa de
Convivència de Roses, Mohamed El Amrani, la Vocal d’Atenció Jurídica i Mediació,
Laura Domènech, i Verònica Medina, responsable de Cultura i Joventut de
l’entitat rosinca, i que es va portar a terme al CAR Jove de Roses.
De fet, aquest passat setembre del 2015 el President de l'associació Xarxa de
Convivència de Roses va estar seleccionat pel govern dels EEUU per tal de
participar en un intercanvi cultural al país americà per tal d'aprendre i descobrir
habilitats socials i de cooperació per tot el país.
 LA XARXA DE CONVIVÈNCIA REPRESENTA CATALUNYA AL CAMPIONAT DE
FUTBOL PLATJA D’ESPANYA
L’equip de futbol format pels joves de l’associació cultural Xarxa de Convivència
de Roses van viatjar a Punta Umbría, Huelva, per tal de competir al Campionat
Nacional de Clubs de Futbol Platja.

El Comitè de Futbol Platja La Federació Catalana de Futbol ha seleccionat a
equips catalans, entre ells l’equip rosinc, per tal de formar part en aquest
important esdeveniment esportiu d’àmbit estatal en la coneguda platjaandalusa
“Costa de la luz”.
L’entitat ens hem mostrat molt satisfeta amb aquesta notícia, ja que ajudarà
difondre la important tasca social que desenvolupen gràcies a l’esport, a l’hora
d’actuar en tasques d’ajuda a joves en risc d’exclusió social, cohesió i foment
dels hàbits saludables, un dels objectius principals de la Xarxa.
Els equips participants en aquest campionat Autonòmic d’Espanya pertanyent a
clubs de les diferents comunitats autonòmes d’arreu l’estat espanyol: Andalusia,
Canàries, Melilla, València, Castilla La Mancha, Regió de Múrcia, i Catalunya.
 FUTBOL 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.

 CONCURS ARTÍSTIC I LITERARI DE SANT JORDI
Es va organitzar el 2n concurs artístic i literari de Sant Jordi. Desprès de l’èxit de
la primera edició (més de 500 participants), l’entitat ha apostat per la continuïtat
d’aquesta activitat, amb l’objectiu de promoure i descobrir la figura de nous
artistes infantils i juvenils locals amb l'objectiu d'impulsar-los en la seva
creativitat.
El tema dels treballs a presentar és: la convivència i inspirant-se en la
convivència es poden presentar al concurs dibuixos, contes i poesies.L’ Objectiu
d’aquesta activitat és de caire social i consisteix en conscienciar als infants i
joves de la importància i necessitat de la convivència, alhora que ens oferirà la
possibilitat de veure quina visió en tenen d’aquest concepte els nens, mitjançant
l’art. També pretenem crear un punt de partida perquè se’n tan casa com a
l’escola.
BORSA DE VOLUNTARIAT
La Xarxa de Convivència també ha obert aquest any també una borsa de
voluntariat, a on persones de diverses edats s’ofereixen de forma totalment
desinteressadament per ajudar amb tasques socials i d’ajuda a la comunitat. Ja
en formen part d’aquesta borsa uns 50 joves. Els quals uns 30 van poder formarse com a voluntaris gràcies a un curs estival organitzat per la Xarxa de
Convivència i amb l’àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. A
part d’aquesta base teòrica que va impartir-se als joves voluntaris, que des de
l’entitat creiem que és totalment necessària per fomentar entre aquest col·lectiu
la solidaritat i col·laboració social, però també evidentment adquirir una part
pràctica. 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 bon
funcionament de la rua.)
 SERVEI DE MEDIACIÓ I PSICOLOGIA
L’entitat compte amb un equip de mediadores professionals, que de forma
gratuïta ofereix el servei de als socis. S'entén per mediació el procediment no
judicial de caràcter voluntari i confidencial que s'adreça a facilitar la comunicació
entre les persones, per tal que gestionin per elles mateixes una solució dels
conflictes que els hi afecten, amb l'assistència d'una persona mediadora. El
mediador és un professional que ajuda a les parts sense interferir, des duna
posició neutral, imparcial i confidencial. Actualment aquest servei s’ofereix

mensualment. A més, també s’ofereix un servei d’atenció i informació jurídica i
psicologia als socis de l’entitat. Els quals poden adquirir suport dels vocals
d’Atenció Jurídica i Psicologia de l’entitat, personal i preparat per a desenvolupar
aquesta tasca
 CULTURES EN XARXA, viatge intercultural al Marroc
Cultures en Xarxa és un projecte d’intercanvi intecultural entre la població de
Roses i el país nordafricà del Marroc que va endegar l’any 2011 l’associació
cultural Xarxa de Convivència.
És un projecte que consisteix en viatjar al Marroc per tal de conèixer la realitat
socio-cultural del poble magregí per part dels joves rosincs.
Al primer any, va ser una prova pilot que va servir com a primer contacte amb el
Marroc i per establir les bases de futurs intercanvis.

Així, es va decidir acotar l’edat del joves participants entre els 18 i 25 anys. Al
segon any, el viatge va tenir un caràcter social i cultural, i en aquest tercer
projecte es van buscar joves amb un perfil determinat, interessat en la
pedagogia, l’educació i l’ensenyament per després poder posar iniciatives en
benefici de Roses.
Sempre al acabar i amb l’objectiu de sensibilitzar i difondre el projecte tot
finalitza en el transcurs d’una conferència al vestíbul del Teatre de Roses, on els
joves que han viatjat al Marroc van explicar les seves experiències durant els 5
dies que van estar al país nord-africà.
Cal destacar que són 10 els joves que es desplacen al Marroc, 5 rosincs i 5
d’origen magrebí, i només s’han costejar el cost del viatge, ja que la Fundació
Hassan II, col·laboradora del projecte, es fa càrrec de l’estància en el país del
joves membres de Xarxa de Convivència.
A la conferencia hi ha asistir el Director General d’Inmigració de la Generalitat de
Catalunya.

 AGENTS CÍVICS DE REIS
Per 4t any consecutiu la Xarxa de Convivència de Roses ha participat en
l'organització de la cavalgata de Sa Majestat Els Reis Mags, la màgica nit del 5 de
gener organitzat per l'Ajuntament de Roses.
Un equip de voluntaris de l'associació s'han encarregat de vigilar i betllar pel bon
desenvolupament i ordre amb col·laboració de la Policia Local de Roses i L'entitat
valora molt positivament la implicació dels joves Agents Cívics i la seva
participació en la mateixa.
 PREPARACIÓ PROVES ACCÉS A GRAU MIG
L'associació Xarxa de Convivència de Roses ha posat a disposició de l'institut Cap
Norfeu de Roses una mestre que durant 13 hores al llarg de 3 setmanes ha
realitzat classes de suport per a la preparació de la Prova d'Accès a Grau mig, per
aquells estudiants amb més dificultats.
Aquesta col·laboració permet al centre educatiu comptar amb una persona de
referència per tal d'assegurar l'èxit dels alumnes a l'hora de presentar-se a
aquesta prova.
Aquest any 2016 s'ha aconseguit un 60% d'aprovats.
 ALIMENTS PER LLIBRES

La Xarxa de Convivència ha organitzat aquest 2016 una fira de intercanvi de
llibres per aliments. Tot el que s'ha recaptat s'ha cedit al centre de
Distrubució d'aliments de Roses

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’un 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 per
tal de crear relacions i situacions que afavoreixin la millora de l’entorn a
través de diferents activitats (tallers, conferències, xerrades,…) i unir als
joves amb la gent gran per poder crear nous propòsits en conjunt.
Aquest projecte va rebre un nou impuls gràcies a la col·laboració del
departament d'Acció Social de la Diputació de Girona l'any 2015. Des de
llavors ja té les portes obertes, per tant, tothom que vulgui intercanviar un
llibre o anar a la seu ho podrà fer de dilluns a dissabte, de 10 a 13 hores i
de 16 a 20 hores

