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ANTECEDENTS, CONTEXT I JUSTIFICACIÓ 

 

Des de fa ja uns anys, Lleida celebra el Dia Internacional de la Ciutat Educadora (30 de novembre) amb un 
seguit d’accions relacionades amb un lema consensuat/escollit per les ciutats integrants de l’AICE (Associació 
Internacional de Ciutats Educadores). En destaquen la lectura del Manifest, la presentació de la memòria 
anual del Programa ‘Lleida Ciutat Educadora’ i la posada en marxa d’algun projecte relacionat amb 
l’esmentat lema. 
 

Aquest 2022, des de la Secció Socioeducativa de la Regidoria 
d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes de l’Ajuntament 
de Lleida i en consonància amb el lema “La Ciutat Educadora, espai 
de pau i oportunitats”, s’ha planificat el projecte d’aprenentatge i 
servei anomenat ’BOOM!!!’. 
 
Una de les activitats que es proposen des de l’AICE és la plantació 
de llavors de manera individual o grupal. La idea és propiciar una 
reflexió ciutadana que vinculi la germinació d’aquestes llavors amb 
el creixement d’oportunitats. Gràcies a polítiques públiques i 
programes i iniciatives ciutadanes es pot contribuir a la transmissió 
d’actituds i valors per a una bona convivència i, així, transformar les 
cultures de violència en cultures de pau. 
 
’BOOM!!!’ simbolitza aquesta germinació i creixement 
d’oportunitats precisament. Es basa en la posada en marxa d’uns 
tallers per aprendre a fer ‘bombes de llavors’ 1. Estan adreçats a 
diferents col·lectius de la ciutat i els realitzaran joves de centres 
educatius de Lleida que s’hagin format per dur-los a terme.  

 
Com es pot deduir, que s’hagi pensat amb uns tallers que comportin l’elaboració de ‘bombes’ no és 
casualitat. La intenció del projecte és, també simbòlicament, seguir educant per a la pau, és a dir, en i per al 
conflicte i la convivència, amb l’objectiu de reduir les diferents formes de violència i de generar espais 
educatius empàtics, cooperatius i crítics. El missatge per tant és ben clar: “Bombes? Sí... però de llavors!!!” 
i el propòsit és que aquest missatge aparegui en l’embolcall de cada bomba de llavors juntament amb altres 
missatges que vagin en la mateixa línia o que puguin crear els/les participants del projecte. 
 
La posada en marxa del projecte comptarà indubtablement amb el suport dels centres educatius dels i de 
les joves que s’hi impliquin i promourà el treball transversal amb altres regidories de l’ajuntament (Joventut, 
Participació, Medi Ambient, etc.) essent la nostra regidoria la que el lideri. A més, es presentarà com a 
candidat de ‘bona pràctica’ en la xarxa temàtica (període 2022-2023) de la Xarxa Estatal de Ciutats 
Educadores anomenada ‘La ciutat educadora davant la cultura de l’odi’ i liderada per la ciutat de Sevilla. 

 
1 Les ‘bombes de llavors’ son boles fetes amb una barreja d’argila, terra vegetal i llavors. Es tracta d’un sistema ecològic, econòmic 
i natural de sembra, molt recomanat per plantes i flors ‘autòctones’. 
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OBJECTIUS GENERAL I ESPECÍFICS 

 

OJECTIU GENERAL 
 

▪ Fomentar la ciutat de Lleida com a espai de pau i d’oportunitats 
 
OBJECTIUS ESPECÍFCS 
 

▪ Implementar una acció de millora mediambiental en algun/s espai/s de la ciutat 
 

▪ Promoure recursos personals per combatre la cultura de l’odi 
 

▪ Fer formació i sensibilització en llenguatge ‘de la pau i la no violència’, en la cura de les plantes i 
llavors i en les habilitats socials necessàries per conduir un taller participatiu. 

 
▪ Realitzar una acció concreta amb la vista posada en el foments dels ODS 15 i 16:  

 
- 15/Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes 

terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i 
revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat. 
 

- 16/Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament 
sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions 
eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. 

 
 

TITULARS DE DRETS (A QUI BENEFICIA EL PROJECTE) 

 
BOOM!!! beneficia a diferents col·lectius: 
 

▪ A nivell local a les persones que participaran directament dels tallers i en les accions que es puguin 
organitzar per al llançament de les bombes de llavors que s’hagin elaborat. 
 

▪ A nivell local a la ciutadania en general i en particular a la que viu en els espais pròxims on es 
dipositaran les bombes de llavors. 

 
▪ A nivell global al conjunt de la població que es beneficia dels projectes ‘en pro’ dels ODS. 

 
▪ I per suposat, als i a les joves que participen directament en la posada en marxa dels tallers 

d’elaboració de les bombes de llavors  
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EXECUCIÓ (ACTIVITATS QUE ES FARAN, COM ES FARAN I QUAN ES FARAN) 

 

FASE CALENDARI ACCIONS 

1. REDACCCIÓ DEL 
PROJECTE 

SETEMBRE 2022 - Presentació de l’Avantprojecte 
- Redacció del projecte   

2. ELABORACIÓ 
DELS MATERIALS 
DEL PROJECTE 
 
 

OCTUBRE 2022 - Disseny de la caixa  
- Disseny dels continguts 
relacionats amb els 
aprenentatges que faran els/les 
joves que duran a terme els 
tallers 
- Disseny de la guia explicativa 
del taller per a la ciutadania i 
col·lectius inscrits als tallers 

3. DIFUSIÓ DEL 
PROJECTE 
 

NOVEMBRE 
I DESEMBRE 2022 

- Presentació ‘oficial’ a la ciutadania en general en el Dia Internacional 
de la Ciutat Educadora 
- Presentació als centres educatius (ApS) 
- Presentació ‘general’ als diferents centres educatius, associacions, 
entitats, comissions d’escola i entorn, departaments i àrees de 
l’Ajuntament, etc. de la ciutat 

4. PROVA PILOT 
DEL PROJECTE 
 

NOVEMBRE 2022 - A les ludoteques municipals i amb els infants de la Xarxa de Serveis 
d’Intervenció Socioeducativa de la Ciutat de Lleida i en el Marc de la 
celebració dels “Drets dels Infants i del dia internacional de la ciutat 
educadora – 2022”. 
Durant la primera quinzena de novembre, els tècnics i tècniques 
d’educació responsable del projecte faran una sessió (in)formativa als 
equips educatius que duran a terme els tallers, que es realitzaran duran 
la segona quinzena de novembre. 

5. INSCRIPCIÓ AL 
PROJECTE 
 

DESEMBRE 2022 
I GENER 2023 

- Inscripció dels i de les joves que faran els aprenentatges i duran a 
terme els tallers (ApS) 
- Inscripció dels col·lectius que volen ser receptors dels tallers 

6. POSADA EN 
MARXA DEL 
PROJECTE 

FEBRER 2023 
 
 
 
 
MARÇ, ABRIL 
I MAIG 2023 

- Jornades de formació dels i de les joves que faran els aprenentatges i 
duran a terme els tallers (ApS) 
a. Com fer bombes de llavors i la cura de les plantes 
b. El llenguatge ‘de la pau i la no violència’ 
c. Habilitats socials necessàries per conduir un taller participatiu 
- Tallers ‘Bombes de llavors’ amb els col·lectius inscrits i receptors 
dels tallers 

7. ACCIÓ FINAL DEL 
PROJECTE 

JUNY 2023 - Celebració del dia Mundial del Medi ambient amb el llançament de 
bombes de llavors en diferents espais de la ciutat 

8.  AVALUACIÓ DEL 
PROJECTE 

JUNY 2023 - Presentació dels resultats del projecte en base a les diferents 
valoracions que s’hagin fer per part de totes les persones implicades 
(AVALUACIÓ CONTÍNUA mitjançant enquestes) 

 

 


