GRUP DE TREBALL PROJECTES
COMISSIÓ DE CIUTADANIA
Reunió Comissió de Ciutadania
DIA: 11 d’abril de 2019
HORA: 9:30h
LLOC: Sala d’Actes del Centre Cívic Barri Vell Mercadal

Assisteixen:
Gentis
Càritas
Càritas
Creu Roja
AASS
Cas Teresa Ferrer
ADI’S
CPNL
CPNL
ICS
DIPSALUT
Resilis
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
Salesians
Ser.Gi
La Sopa
La Sopa
SUARA
Serveis Socials Atenció Primària
Serveis Socials Atenció Primària
Àrea d’Educació i Esports – Ajuntament de Girona
Àrea de Joventut – Ajuntament de Girona
Xarxa Centres Cívics – Ajuntament de Girona
Tècnica Acollida – Ajuntament de Girona
Secretaria tècnica CCSS – Ajuntament de Girona

Tere Gómez
Eulàlia Bofill
Mònica Caldas
Anna Serra
Glòria Grassot
Eva Bacardí
Alícia Sánchez
Montserrat Deulofeu
Albert Pradas
Imma Martínez
Àngels Cardona
David Ruiz
Pere Cortada
Jesús Vergara
Marina Valladares
Kira Ramírez
Rosa Angelats
Montse Barrantes
Gemma Clapés
Jordi Roura
Dolors Casassa
Narcís Turon
Judit Font Reload
Nia Farreras
Jaume Bach

Excusen la presència:
Cap Àrea Igualtat i Drets Socials
Centre Jove de Salut Integral

Marc Geronès
Carme Fornells

Desenvolupament de la sessió:
Planejament del desenvolupament del Pla Estratègic 2019-2020 – Comissió de Ciutadania, es
vertebra en dues línies prioritàries: l’Acollida i Joves migrants no acompanyats.

Ara tenim una oportunitat de desenvolupar acció social per a la millora de les condicions de
vida dels Joves no acompanyats a partir de la convocatòria de subvenció de Dipsalut “Benestar
i comunitat”. Es proposa la vertebració de recursos de l’ajuntament i de les diferents entitats
dels Consell de Cohesió per a desenvolupar un projecte comú, d’atenció d’acord amb la
convocatòria que té com a termini el 14 de maig.
Es fa palesa la situació d’exclusió social greu, en tots els seus àmbits socials, que pateix aquest
col·lectiu .
L’Àngels Cardona explica el funcionament de la convocatòria de Dipsalut , que està orientat a
la transformació de les condicions de vida de les persones, a partir de propostes de treball
conjunt de les entitats i ajuntament.
Les entitats expressen necessitats , propostes i recursos que tenen en l’actualitat en relació als
joves no acompanyats ( molts no són ex-tutelats):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Problemàtica addiccions
proposta de treball en mentories entre iguals, activar fraternitats, bàsiques les
necessitats relacionals
Necessitat recursos formatius amb equitat
Greu problemàtica en relació a la tramitació de documentació, necessitat suport
d’assessorament i tramitació jurídica
Tenir en compte l’impacte que hi ha en la comunitat per la situació d’exclusió
d’aquests joves
Important el vincle que poden establir amb la comunitat, imprescindible
Cal cobrir necessitats bàsiques : alimentació, salut, vincle
Caldria reserva de places de PFI
Necessitat d’un abordatge terapèutic en bona part dels joves
Greu mancança de recursos habitacionals
Desbordament de les entitats per la gravetat i volum de situacions d’exclusió dels joves
no acompanyats
Abordatge de la pressió social i de la problemàtica del racisme
No hi ha cap servei- projecte que atengui adequadament el col·lectiu
Es detecten entorns que es volen aprofitar de l’exclusió d’aquest joves
Aquests joves no arriben als serveis de salut (exceptuant les urgències)
Necessitat de formar els professionals per atendre aquest col·lectiu
Cal la implicació de la comunitat d’origen, de la ciutadania en el seu conjunt, entitats
empresarials, econòmiques....
Les entitats contem amb projectes on treballen amb aquest col·lectiu, però molt
limitat de recursos (recursos residencials, formatius, jurídics, de salut, d’itineraris
formatius)

PROJECTE ATENCIÓ JOVES NO ACOMPANYATS, SENSE ESPAI DE REFERÈNCIA

ÀMBITS D'INTERVENCIÓ
1 NECESSITATS BÀSIQUES:
pernoctació, alimentació, higiene,
acollida

RECURSOS EXISTENTS
(projectes relacionats)
La Sopa, alberg, Fund.
Ser.Gi, CDA, Creu Roja,
Càritas, ADIS, Resilis,
Suara

2 SITUACIÓ JURÍDICA:
empadronament, renovació/
obtenció permís de treball i
residència

Càritats, Creu Roja

3 XARXA RELACIONAL: iguals,
comuitat, professionals

Salesians, Espai Jove

4 SÒCIOEDUCATIULABORAL/Prelaboral
5 SALUT: salut mental, consum
tòxics, tarjeta sanitària, aïllament
6 ESTIGMA I SENSIBILITZACIÓ

IDEES PROJECTES
projecte d'atenció i
cobertura necessitats
bàsiques; projecte feina+
allotjament; masoveria
urbana
permís residència+ treball
(ACOL)

projecte mentoria entre
iguals (Gentis, Càritas,
Resilis); Associació joves
Migrants sols; projecte
d'implicació de la comunitat
d’origen, de la ciutadania en
el seu conjunt, entitats
empresarials,
econòmiques…; famílies
d'acollida
ADIS, Gentis, CPNL,
Reserva de places PFI/
Càritas, Creu Roja, ACOL garantia Juvenil; projecte
Generalitat
Hortes
CAS Teresa Ferrer, ICS, La projecte Hortes
Sopa
Formació a professionals;
sensibilització antiracista
(empresa i ciutadania),
implicació social

Acords:
Ens emplacem a una propera trobada de la comissió de Ciutadania per estructurar un recurs
d’atenció a joves migrats no acompanyats, on s’atendrien necessitats bàsiques d’alimentació,
higiene, acompanyament , segurament en l’antic local de UNED Girona.
La proposta de treball comptarà amb els recursos de la convocatòria de Dipsaluts “Benestar i
comunitat” , de l’ajuntament de Girona i els que proposin des de les entitats per a generar
sinergies d’acció positiva eficients .

