Darrera actualització: setembre de 2018

ÀMBIT/S

o ECONÒMIC

 SOCIAL

o MEDIAMBIENTAL

o GOVERNANÇA

TITOL
Projecte Re@cciona, taller de cinema i Drets Humans
DESCRIPCIÓ
INICI: Curs 2010-2011
OBJECTIU: El projecte pretén dos objectius: despertar l’interès dels i les joves en temes vinculats
amb els drets humans i la promoció de la cultura de la pau i alhora, esdevenir ells mateixos agents
sensibilitzadors per a altres companys i per a la ciutadania en general.
DESCRIPCIÓ:
El projecte RE@CCIONA s’emmarca en les activitats de sensibilització entorn els drets humans i la
promoció de la cultura de pau que la regidoria de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament amb el
suport d’Intermón Oxfam, realitza als cursos de 4rt d’ESO als Centres de Secundària de Vilanova
i la Geltrú.
Aquest projecte sorgeix com a proposta innovadora després d’avaluar les accions de sensibilització
que es venien oferint a les escoles. Aquestes activitats, tallers i xerrades en la seva majoria, tot i
tenir un alt valor pedagògic, els joves eren d’alguna manera “consumidors passius” pel que es va
valorar que les accions podrien tenir un major impacte si els mateixos joves elaboressin el material
de sensibilització i amb el seu propi llenguatge expressin el missatge.
Els tallers Re@cciona consisteixen en la realització per part de l’alumnat d’un curtmetratge sobre
un dels Objectius del Mil·lenni a les primeres edicions i darrerament sobre els OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. Es va triar aquest format ja que la imatge és avui dia un
dels medis més potents per fer arribar un determinat missatge a un gran nombre de persones.
Alhora es va escollir també perquè els joves són uns gran consumidors d’imatges i poden ser
fàcilment manipulats per allò que veuen a la pantalla.
Es va proposar per primer cop el curs 2010-2011 i després de la bona acollida que va tenir aquest
projecte i segueix tenint entre els docents i l’alumnat, es continua oferint als centres de secundària.
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En el projecte intervenen:
 Docents que treballen amb
desenvolupament sostenible.

els

alumnes

el

coneixement

dels

Objectius

de

 Intermón-Oxfam i altres entitats solidàries que mitjançant xerrades o informació
aprofundeixen el tema escollit pel grup d’alumnes.
 Els tècnics que condueixen el taller de cinema. Aquests es desplacen als Instituts per
ensenyar als alumnes tot el procés per produir un curtmetratge.
Es tracta d’un projecte que a més de la coordinació de totes les parts implicades requereix del
treball en equip dels alumnes per a esdevenir els protagonistes del projecte. A més de ser els
autors dels guions on hi podem veure reflectides les seves idees i propostes per a un món més
just, els joves han fet d’actors, han buscat localitzacions, han rodat, creat la música i l’han muntat
ells mateixos. La producció dels curtmetratges finals representa un procés de creació conjunta i
de presa de decisions democràtica del grup. La finalitat d’aquest treball en equip és que el jovent
es faci seu el projecte i esdevingui protagonista tan en la producció com en la difusió del missatge
dels curtmetratges.

SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ
El curs 2017-2018 és ja la vuitena edició i el projecte està plenament consolidat. Hi participen el
90% dels Instituts de Vilanova i la Geltrú i comença a tenir rèplica a altres municipis. Sant Pere
de Ribes, Martorell, Sitges i Barcelona s’han interessat per incorporar el projecte a la seva oferta
educativa.
Des de la primera edició i comptant aquest curs han participat 81 grups que representa un total
2.034 alumnes de gairebé tots els centres.
Per altra part, el projecte Re@cciona pretenia des dels seus inicis un doble impacte: despertar
l’interès dels joves en temes inicialment poc motivats, i alhora esdevenir ells mateixos agents
sensibilitzadors per a altres companys i per a la ciutadania en general. En les diferents edicions
anteriors s’ha aconseguit àmpliament aquest objectiu, ja que és conegut a altres municipis i
instituts.
Quant als curtmetratges alguns d’ells han obtingut diversos premis i mencions als festivals de
cinema “Video Jove d’Alella”, “Cinema Digital KO” i “Festival de Cinema de la Cerdanya”.
Pel que fa a les entitats solidàries, al llarg d’aquests anys s’hi han involucrat també altres ONG a
més d’Intermón-Oxfam. Han participat voluntaris i voluntàries de quasi be totes les entitats de
cooperació de Vilanova i la Geltrú, alguns s’han convertit en col·laboradors habituals del projecte.
La majoria d’aquests voluntaris han anat a altres països en qualitat de cooperants, el que ha
permès a l’alumnat conèixer la problemàtica existent per mitjà de les experiències viscudes en
primera persona per part d’aquests cooperants.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

INDICADORS - RESULTATS
Participació:
CURS
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018

CENTRES
7
7
7
9
8
8
10
10

GRUPS
16
13
7
9
8
8
10
10

ALUMNES*
405
305
179
218
208
204
259
256

COST
43.200,00
35.100,00
18.900,00
22.950,00
16.200,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

*La variació en el nombre d’alumnes participants és deu a les limitacions pressupostàries. L’any 2013 es va limitar a un
grup per centre ja que aquest projecte requereix d’un alt pressupost (2.700€ per taller) i les subvencions varen disminuir
considerablement.

Subvencions obtingudes:
ORGANISME
Diputació de
Barcelona
Oficina
dels
Drets Humans
Generalitat de
Catalunya
Agència
Catalana de
Cooperació al
Desenvolupa
ment

2010
7.253 €

2011
7.000€

2012
10.705€

2013
10.705€

2014
10.705€

2015
12.000€

2016
10.000€

2017
10.000€

2018
**

5.512€

12.915€

** L’any 2018 la Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú una subvenció pel total de les
activitats de sensibilització de la Regidoria de Cooperació englobades en el Pla de Educació pel Desenvolupament.

Col·laboracions:
A més de les subvencions oficials, l’SGAE va finançar l’any 2014 la gravació de 8 entrevistes amb
alguns dels protagonistes dels curtmetratges d’edicions anteriors amb l’objectiu de fer difusió del
projecte a la televisió.
L’any 2013, des de l’AMPA de l’IES Manuel de Cabanyes es va considerar un projecte prioritari i
va costejar un taller pels cursos de 4rt d’ESO que no havien pogut participar del projecte
Re@cciona. Desprès d’aquesta experiència, l’AMPA finança cada curs 3 tallers (un per curs). La
temàtica, si bé no es centra en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible sí
que té el mateix objectiu: la reflexió dels joves i la seva implicació enfront la injustícies socials i la
pobresa.
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MÉS INFORMACIÓ
Regidoria de Cooperació i Solidaritat
Persona de contacte: Bàrbara Flaquer
cooperacio@vilanova.cat
Tel : 938 140 000 ext. 3021
Podeu veure els curtmetratges al següent enllaç:
http://www.vilanova.cat/html/tema/participacio/participacio/accions_als_centres_educatius.html
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