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L’Ajuntament rep els alumnes de l’IES Aiguaviva que
han participat al programa Erasmus +
El regidor d’Educació i Projectes Europeus, Raúl Broto, ha rebut als
alumnes de l’Institut Aiguaviva que han viatjat a la ciutat alemanya de
Ravensburg per assistir a la 6ena Conferència Internacional de la Joventut
en el marc del programa de la Unió Europea Erasmus +. L’Aiguaviva és
l’únic institut de tot l’Estat que ha participat en aquesta iniciativa i la
intenció de l’Ajuntament és fer-la extensible a la resta d’Instituts de Mollet
a partir del proper curs.
El regidor d’Educació i Projectes Europeus, Raúl Broto, ha felicitat als joves per
poder participar “en una experiència molt positiva que us ha permès
compartir inquietuds amb joves d’altres països, fins i tot de fora d’Europa,
i a l’hora practicar l’anglès”. Broto ha recordat que “un cop vam tenir
coneixement d’aquest programa ens vam posar a disposició dels instituts
de Mollet per oferir-los la possibilitat de participar-hi i facilitar així que
alguns dels seus alumnes poguessin viure aquesta experiència”. A patir
d’aquí, l’Institut Aiguaviva va ser el primer en respondre “tot i que la nostra
intenció és que la resta d’instituts també hi participin i així, des de
l’Ajuntament, ajudar a aquells alumnes que d’un altra manera no podrien
viure una experiència semblant”.
Els quatre alumnes que han participat al programa han estat Laura López, Khaira
Benhamed, José Capitán i Alfonso Galisteo, qui han explicat que l’objectiu de la
trobada ha estat fomentar el concepte d’Europa i compartir idees amb joves
procedents de diverses cultures, com han fet, per exemple, debaten qüestions
de tanta actualitat com la crisi dels refugiats.
A l’acte també hi ha assistit el director de l’Aiguaviva, Ernest Nogueira i el
professor que els ha acompanyat Joan Guerrero per qui “l’organització ha estat
molt eficient i s’ha complert l’objectiu de crear aquesta comunió entre
molts joves provinents de diferents països i diferents cultures”.
De fet, fruit de la vocació d’aquest programa d’internacionalitzar-se obrint les
seves fronteres més enllà de la Unió Europea, en aquesta trobada hi ha participat
joves de països com ara Israel, Turquia, Armènia o Bielorússia.

L’Ajuntament de Mollet ha fet de coordinador entre els estudiants de l’Institut
Aiguaviva i els organitzadors alemanys. A partir d’aquesta experiència,
l’Ajuntament ja treballa perquè a partir del proper curs també la puguin
experimentar alumnes de la resta d’Instituts de la ciutat alhora que també s’estan
establint lligams entre els centres de Mollet i instituts de Ravensburg
Erasmus + és un programa molt ampli adreçat a estudiants, professorat i
treballadors i treballadores que pretén millorar les qualificacions i la ocupabilitat
i modernitzar l’educació, la formació i el treball juvenil oferint oportunitats de
relacionar-se, d’estudiar, d’adquirir experiència laboral o realitzar activitats de
voluntariat a l’estranger.
Ho fa potenciant la identitat europea, la cultura, l’esport i el respecte per les
creences, els valors propis i els dels altres així com educar en la solució de
conflictes mitjançant el diàleg.
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