
             

 

       

 

 

PROJECTE INTEGRACCIÓ 
 

CURS SOBRE GESTIÓ DE LA DIVERSITAT I INCORPORACIÓ DE CODIS CULTURALS I DE GÈNERE 

 

 

FITXA DE PROJECTE ELABORADA PER ALUMNAT DEL CURS 

 

TÍTOL DE L’ACCIÓ LLAÇOS DEL SUD 

IDENTIFICACIÓ I BREU 

RESUM DEL PROJECTE 

El projecte es desenvoluparà a Castellnovo, un xicotet poble de la 

província de Castelló, de 700 habitants, el 15% dels quals està 

desocupat. 

Des de fa uns mesos una fàbrica de capital marroquí s’ha instal·lat 

al municipi. Els seus 30 treballadors han sigut desplaçats des del 

Marroc amb les seues famílies, en total 99 persones. 

El que en principi seria un motiu de creixement econòmic  i una 

desaparició de la desocupació al poble es converteix en motiu de 

conflicte i disputes. 

 

A través de la nostra associació es pretén millorar la convivència al 

municipi. 

 

DURACIÓ TOTAL DE 

L’ACCIÓ (MESOS) 

1 any 

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ 

I INDICADORS 

Objectiu general 

Promoure noves pràctiques de lluita contra tot tipus de 

discriminació laboral i de gènere en un xicotet poble de la 

província de Castelló i reduir els desequilibris sorgits després de la 

instal·lació d’una fàbrica de propietat marroquina. 

Objectiu específic 

1. Reduir els desequilibris entre homes i dones, donar suport 

a l’eliminació de la segregació en el treball, així com en la 

rutina del dia a dia. 

2. Desenvolupar plans d’acció positiva, i plans de promoció de 

la participació de les dones en el mercat laboral, amb 

cursos d’habilitats, lideratge, motivació. 

3. Dissenyar accions per a pal·liar la segregació vertical i 



             

 

       

 

horitzontal i actuacions en l’àmbit escolar. 

4. Promoure l’ús per part dels nouvinguts dels serveis públics: 

biblioteca, sala cultural, metge de família i participació en 

els diferents actes culturals organitzats. 

5. Facilitar l’habitabilitat de les cases no ocupades (a la 

mateixa urbanització on resideixen els nouvinguts) per part 

d’estudiants universitaris, que a canvi de la gratuïtat del 

lloguer donaran classes d’espanyol als marroquins, 

cuidaran dels xicotets si els pares han d’eixir, etc. 

 

GRUP DESTINATARI <Beneficiaris directes> Veïns de Castellnovo, autòctons i 

immigrants. 

<Beneficiaris indirectes>  

RESULTATS ESTIMATS I 

INDICADORS 

 

ACTIVITATS 

PRINCIPALS 

Per tant, aquest reconeixement de cultures es durà a terme 

mitjançant les ferramentes següents: actes culturals conjunts, 

organitzats per una representació marroquina i per alguna de les 

associacions del poble. 

Es promourà el coneixement mutu a través d’un cicle de cine 

espanyol i del Marroc, karaoke hispanomarroquí, balls populars, 

cuina espanyola i àrab… 

La nit dels dijous, en una de les associacions es fa ball de saló. Es 

pretén la participació d’ambdós grups en aquests balls i aprendre 

balls autòctons espanyols i del Marroc. També que tant homes 

com dones estiguen als mateixos locals i no com fins ara, que 

només els homes acudeixen als bars, mentre les seues dones estan 

a casa cuidant els fills. 

 

S’organitzarà una lliga de futbol, ja que abans era difícil conformar-

la, a causa de l’escassetat de població. 

 

A les mostres etnològiques i gastronòmiques que sol haver-hi el 

primer diumenge de cada mes, s’unirà una mostra del folklore i 

gastronomia marroquina, capitanejades pel cuiner de l’empresa. 



             

 

       

 

Es promourà la igualtat d’oportunitats de gènere i se 

subvencionarà la contractació de dones. 

 

Se celebrarà el dia del Marroc, amb conferències sobre aspectes 

culturals més destacats i taules redones. 

 

ALUMNA QUE HA 

ELABORAT LA 

PROPOSTA 

M. Carmen Vicent 

 


