
Reunió Comissió de Ciutadania
DIA: 8 octubre de 2019
HORA: 18:00h
LLOC: Centre Cívic Pont Major

Assistents: 
AASS Glòria Grassot
Càritas Mònica Caldas
Càritas Eulàlia Bofill
Girona Acull Encarna
CFA Nuri
La Sopa Quira Ramírez
La Sopa Rosa Angelats
Edgar Fullana ADI’s
Secció Joventut -  Ajuntament de Girona Narcís Turon 
Secció Educació-  Ajuntament de Girona Dolors Casassa
Serveis Socials Atenció Primària Jordi Roura
Tècnica Acollida – Ajuntament de Girona Nia Farreras
Secretaria tècnica CCSS – Ajuntament de Girona Judit Font Redolad
Talaia: Projecte 18+1 Sara i Mart
Equip educatiu del Projecte Joves Emigrats Sols Guillem i Zacaries (Fundació Ser.Gi)

Excusen la presència: 
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania Pere Cortada
Cap Àrea Drets Socials Marc Geronès
CAS Teresa Ferrer Eva Bacardí
Creu Roja Anna Serra
Fundació Ser.Gi Marina Valladares
Suara Laia Planagumà 
ICS Imma Martnez
CPNL Montse Deulofeu
CPNL Albert Pradas

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Es fa una ronda de presentacions. 

1.      Informacions al voltant del Servei de Primera Acollida
La Nia Farreras, tècnica d’acollida de l’Ajuntament de Girona explica les novetats respecte el 
servei, s’estan duent a terme propostes de millora amb l’objectiu de garantir que en el moment
de l’empadronament cada persona ja sigui acollida i informada. 
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A partir del 17 d’octubre, cada dijous de 10h a 14h es farà atenció directa a l’OIAC de 
l’Ajuntament, derivada directament des del taulell de l’empadronament, o amb cita. L’agenda la
portarà l’OIAC o Serveis Socials Centrals (David i Cristina).
Continuen les xerrades de primera acollida el primer dilluns de cada més, amb l’explicació al 
voltant dels drets i deures i una experiència personal. Aquestes xerrades incorporen també una
sortida el divendres de la mateixa setmana per conèixer algun equipament de la ciutat. La 
primera s’ha fet pel Barri Vell amb visita al Museu d’Història i ha funcionat molt bé.
Ja s’han iniciat els mòduls B i C.

2.      Seguiment del Projecte Joves migrats (no) sols:

Si bé s’ha iniciat el servei de l’espai UNED es recorda que el projecte té mirada integral i està  
basat en 3 àmbits d’intervenció on cal la implicació i compromís de tothom. De fet, es constata 
que la intervenció de la UNED, si bé és necessària i està funcionant molt bé a nivell d’atenció 
als joves, és del tot insuficient.

a.      Espai Uned: necessitats bàsiques i acompanyament socioeducatiu

En Guillem i en Zakaries, educadors de l’espai UNED presenten i expliquen les dades més 
importants del servei, a nivell quantitatiu i també qualitatiu pel que fa a valoració en relació a 
les hipòtesis inicials.

S’han atès un total de 28 joves, tots homes excepte un noia, la majoria son extutelats i sense 
cap ingrés, amb situacions diverses pel que fa a situació administrativa, formació prèvia, etc.

Un cop han passat 3 mesos de servei, es revisen algunes hipòtesis inicials
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- S’estan atenen més joves dels que es preveia inicialment

- Es partia de la idea que la majoria estaven okupant però la realitat és que la majoria estan al 
carrer (per temor a màfies, conflictes o a antecedents,...)

- El que més es valora i s’aprofita de l’espai UNED és la possibilitat del descans, la seguretat.

- A nivell metodològic es partia de potenciar l’autonomia dels joves en la realització de gestions
personals. S’ha vist que calen acompanyaments ja que no són atesos per raó de discriminació 
racista (CAP, bancs, etc.)

- Estan constantment exposats a tot tipus d’abusos policials.

- Els joves valoren l’espai de trobada independentment dels recursos que els hi aporta.

A partir d’aquestes reflexions s’obre una ronda d’intervencions de valoració on es constata de 
manera unànime que la qüestió de la pernoctació/habitatge és un element clau que cal 
resoldre i incidir-hi amb urgència. És una qüestió d’emergència.

Una frase dels nois recull la idea que «sense casa i sense dormir no es pot construir res». 

Cal que l’administració així com la ciutadania i les entitats mobilitzin tots els recursos possibles. 

b.  Obertura a ciutat, xarxes relacionals/itineraris; institucions, entitats, joves, 

Com a situacions que s’assenyalen en quant a possibles línies de treballar:

- Suport en acompanyaments. Hi ha una llista d’acompanyaments pendents a fer amb els joves.

- Pel que fa a formacions en català: dimensionar el mapa d’opcions i acreditar les hores 
cursades a efectes d’informes d’arrelament (90h)

- S’està pendent de fer una reunió amb el Centre Jove de Salut per a coordinar possibles 
derivacions per atenció pscioemocional.

S’han fet des de l’equip tècnic de suport diferents trobades amb entitats, institucions, serveis 
municipals per parlar de la part de creació de compromís ciutadà i solidaritat amb els joves i 
sembla que va quallant una proposta de projecte de «mentoria entre iguals». La idea proposa 
vincular grups naturals de joves de la ciutat amb joves migrats sols per trencar la condició 
d’estar sols (no). Ja s’han interessat algunes entitats i administracions i estem pendents d’una 
trobada el dia 22 amb la UdG, la unitat de compromís social.

Es proposa convocar una reunió específica per parlar de projecte de mentoria entre iguals, i fer 
una convocatòria especialitzada amb entitats juvenils, de lleure, etc.

c.      Denúncia/Visibilització

Es fa necessària una feina de denúncia dels abusos i la discriminació que pateixen els joves, així
com una campanya de sensibilització a la ciutadania. El projecte de mentoria pot ser també un 
projecte de conscienciació i de trencar estigmes, a més caldrà fer-ne difusió.
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En aquest sentit, la feina del projecte 18+1 de la Cooperativa Talaia també incideix en aquest 
aspecte. La Sara i en Mart expliquen com avança el projecte audiovisual que ja van presentar a
la Comissió de ciutadania anterior: ja estan acabant el rodatge i només els faltaria entrevistar 
una noia i també una trobada entre joves gironins i joves migrats (que cal veure com 
dinamitzar). Recullen contactes i idees.  

3.      Jornades pendents: proposta de debat en el marc de la setmana de la Ciutat Educadora.

Una primera proposta pel que fa a la visibilització és aprofitar la Setmana de la Ciutat 
Educadora on ja està programat que es farà una mostra de l’obra Dreamers el cap de setmana 
del 30 novembre i 1 de desembre. Tenim disponible l’espai de dijous 28 de novembre a la tarda
per proposar una activitat com a Consell de Cohesió Social.

Es proposa organitzar una taula rodona per parlar de la situació dels Joves Migrats sols, on es 
pugui mostrar la seva realitat, denunciar situacions, sensibilitzar, etc. A nivell de format es 
podria fer una taula amb joves, algú amb mirada més estructural, fer un visionat d’algun teaser 
dels vídeos que estan gravant Talaia...

Ho comuniquem a educació de l’Ajuntament perquè s’inclogui en el programa i es farà 
proposta per a qui vulgui participar en la organització.

4.      Proposta de destinació del pressupost del Consell.

El consell té una dotació anual de 2.000 euros per a accions del consell: de 
difusió, formació, etc.
Enguany no hi ha hagut cap despesa en aquest sentit i per tant es proposa que 
es pugui donar suport econòmic al projecte 18+1 en forma de subvenció, ja 
que està acompanyant al projecte de Joves Migrats (no) sols del Consell i 
incideix en els objectius de sensibilització del Consell.
S’acorda fer aquesta subvenció.

Resum dels Acords:
1- Posar el focus en la necessitat de resolució de la qüestió de l’habitatge. 
2- Convocar una propera reunió específica a principis de novembre amb l’objectiu de 
crear el projecte de «mentoria entre iguals». Es convocarà a membres del Consell que vulguin 
participar-hi i a d’altres de ciutat. 
3- S’organitzarà un acte el dia 28 de novembre en el marc de la Setmana de la Ciutat 
Educadora, sobre la situació dels joves migrats sols. Es farà una trobada per organitzar-la amb 
qui vulgui participar-hi.
4- S’acorda aportar els 2.000 euros del Consell al projecte 18+1 de Talaia en forma de 
subvenció.
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