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Eco Aula Jove 

Dades generals: 

Atzavara-Arrels 

Baix Ebre 

Alba Pallisé 

atzavara-arrels@hotmail.com 

Dades de l’experiència: 

"Aquest projecte pretén oferir al col·lectiu de joves immigrants un espai d'acolliment, 

d'informació i de referència que els ajudi a conèixer i a adaptar-se al país d'acollida, on poder 

trobar resposta als seus interrogants, vèncer les pors i la inseguretat pròpia del 

desconeixement de la llengua i la cultura catalana, per tal d'aconseguir un bon procés 

d'integració, afavorint així el seu èxit escolar, social, laboral i cultural. Alhora aquests joves 

s’impliquen en activitats de participació ciutadana i millora del medi ambient a través de les 

quals coneixen i consciencien el seu entorn envers actituds sostenibles". 

Alhora, amb les activitats que es realitzen des de l'associació, es vol fomentar l'intercanvi 

cultural i la participació de la població autòctona per tal de crear teixit social i empatia entre 

històries de vides distintes i llunyanes, evitant així els tòpics, prejudicis i estereotips. 

El projecte va adreçat a nois i noies immigrants i autòctons de la ciutat de Tortosa i dels 

municipis del voltant, en edat compresa entre els 12 i els 18 anys, aproximadament. Els i les 

joves participants són alumnes dels centres d'ESO de Tortosa. Els seus països de procedència 

són molt diversos: Marroc, Paquistà, Argèlia, Mali i Catalunya. 

Aquesta experiència fomenta que el grup de joves esmentat s'impliqui en un procés 

d'investigació i experimentació envers els temes mediambientals. L'activitat es basa en que els 

i les joves detectin les necessitats ambientals de l'entorn immediat i puguem guiar-los la seva 

pròpia curiositat. Així doncs, els i les participants estan realitzant activitats de recerca, 

manualitats, i treballs sobre les problemàtiques mediambientals de la ciutat de Tortosa, 

podent-les treballar més tard a la seva ciutat i al seu entorn més immediat. Actuant així als 

espais públics fent visible la seva aportació.  

En aquest moment estem desenvolupant la primera fase del projecte que consta de: 

- Hem debatut sobre els temes mediambientals més propers a la nostra zona (aigua-

transvasament, indústria-contaminació, delta de l'Ebre, brossa per les places, 

reciclatge, sortides d'observació de la natura, etc.). 
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- Després de reflexionar sobre aquests diferents temes, hem decidit treballar sobre el 

reciclatge, ja que ens hem adonat que a la nostra ciutat hi ha molta mancança de 

conscienciació sobre aquest tema. 

Hem començat a treballar amb materials que utilitzem i que llencem diàriament i hem decidit 

donar-li un segon ús a aquests objectes. Així que, actualment estem construint una ciutat 

multicultural (maqueta), ja que els nens que participen són de procedències diverses i 

d'aquesta forma també poden donar a conèixer el seu país d'origen. Aquesta ciutat l'estem 

construint a partir de material reciclat, com capses de medicines, cartrons recollits després de 

les festes de Nadal, plàstics, etc. i tots aquells materials que utilitzem en el nostre dia a dia i 

ens puguin ser útils.  

També estem recollint llaunes per construir amb elles dos arbres, que seran exposats 

juntament amb la ciutat, a la Plaça dels Dolors (Casc Antic de la ciutat). La intenció de 

l'exposició és que la gent se n'adoni de que els materials que utilitzem poden tenir una segona 

vida i en aquest cas, fins i tot, es poden convertir en elements decoratius i d'interès cultural, tal 

i com intenta reflectir la ciutat que estem construint en la que es mostren tots tipus de 

vivendes. 

El següent pas per a la conscienciació de la importància del reciclatge serà participar amb 

l'Ajuntament de Tortosa en la campanya per fer la recollida selectiva. Una de les actuacions 

serà pintar un mur de la ciutat on es reflecteixi com s'ha de fer la recollida selectiva. Per a la 

realització d'aquesta activitat ens hem reunit amb el Regidor de Medi Ambient de la ciutat, per 

a poder treballar conjuntament, ja que en aquests moments s'està posant en marxa el 

soterrament dels contenidors de recollida selectiva. 

El pròxim pas serà reunir-nos amb les associacions veïnals del Casc Antic de Tortosa, per tal 

d'explicar el projecte i els seus objectius, presentar els i les joves participants i demanar la seva 

col·laboració en les activitats que es realitzaran a la Plaça dels Dolors. 

Amb aquestes activitats intentem també que els nens es comencin a fer seva la ciutat, ja que la 

majoria fa poc que ha arribat i a través d'aquestes activitats coneixeran l'entorn i se'l faran més 

seu, reforçant així la seva pertinença al territori. 

Redacció: Alba Pallisé, 12 de febrer de 2008 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Utilització de les noves tecnologies per fer recerca i aprendre a seleccionar la 

informació que trobem a internet. 

- Comprensió que els recursos naturals que utilitzem diàriament son finits, i per tant 

hem d'aprendre a utilitzar-los bé, i que una de les formes de poder-los conservar i 
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allargar la vida d'aquests es reutilitzant-los i deixar l'hàbit d'usar i llençar els materials 

per comprar-ne de nous, tal i com ens proposa la societat de consum. 

- Treball en equip a través de la obtenció d'un resultat conjunt molt satisfactori. A través 

de la construcció de la ciutat ens hem pogut adonar com després de que cada nen 

construís una casa i una part de la ciutat, al posar-ho en comú hem vist com el treball 

de cada persona dona un resultat conjunt del que tots se'n senten satisfets. 

- Col·laboració en equip a través de la construcció de les disfresses de carnaval, ja que, 

hem construït dues disfresses conjuntes per a tots (un drac i un cuc), els nens van 

poder veure com després de que cada un en construís una part van crear una disfressa 

conjunta de la que tots en van poder gaudir. 

- Comprovació de com podem influir per a canviar determinades conductes del nostre 

entorn més immediat que no són sostenibles. 

Descripció del servei:  

- Fomentar la participació de la ciutadania en la conservació de l'entorn més immediat. 

- Mostrar la diferència com una font de riquesa, per tal d'evitar actituds de rebuig i 

marginació entre els joves i la població en general. 

- Conscienciar a la població de l'existència positiva d'aquest grup de joves. 

- Aportar a la seva ciutat d'acollida millores visibles i de pròpia creació. 

- Difondre la seva pròpia experiència a la població dels barris escollits. 

- Treballar conjuntament amb les escoles, l'Ajuntament de Tortosa i els veïns del barri 

per tal de sensibilitzar sobre la problemàtica mediambiental. 

- Realitzar actuacions artístiques visibles en els espais escollits per tal de difondre 

l'actuació. 

Àmbits de servei: Medi ambient, Participació ciutadana 

Nivells educatius: Educació obligatòria, Batxillerat 

Edats dels participants: 12-14 anys, 16-18 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: Octubre de 2007 

Data de finalització del projecte: Maig de 2008 

Entitats que participen a l'experiència: Ajuntament de Tortosa, CEIP La Mercè, CEIP 

Remolins, Associació de Veïns Casc Antic. 

Dades de contacte: 

Adreça: Poeta Vicent Garcia 3, 1r 

Població: Tortosa 
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Comarca: Baix Ebre 

Telèfon: 97 744 05 58 

Correu electrònic: atzavara-arrels@hotmail.com 

Web: http://www.atzavaratortosa.org 

 


