GRUP DE TREBALL PROJECTES
COMISSIÓ DE CIUTADANIA
Reunió Comissió de Ciutadania
DIA: 25 d’abril de 2019
HORA: 9:30h
LLOC: Sala Polivalent del Centre Cívic Onyar
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Excusen la presència:
Cap Àrea Igualtat i Drets Socials
Centre Jove de Salut Integral

Marc Geronès
Carme Fornells
Nia Farreras
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Albert Pradas
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Tècnica Acollida – Ajuntament de Girona
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
CPNL
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Desenvolupament de la sessió:
S’inicia la sessió explicant les diferents parts del projecte de joves que es presentarà a
la convocatòria “Benestar i Comunitat” de Dipsalut. Des de l’Ajuntament s’ha fet una
primera proposta molt embrionària amb la voluntat que sigui el punt de partida
perquè al llarg de la sessió es pugui, entre tots, anar configurant el projecte.
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Les primeres parts del projecte, que conformen el marc teòric del projecte, s’exposen
més ràpid :
- Justificació: per què una proposta d’intervenció ara amb els joves migrats sols.
- Diagnosi: radiografia del què hi ha a la ciutat en aquest moment i necessitats
detectades.
- Objectius: s’identifiquen objectius: amb joves, amb els agents implicats i la
xarxa i amb la ciutadania. Caldrà depurar-los i afegir-hi objectius específics.
De les altres parts del projecte:
- Perfils: A qui ens dirigim. La proposta de l’Ajuntament és joves de 18 a 23
anys. Com que la proposta de la DGAIA és a 21 semblava adequat ampliar la franja.
Després dels 23 hi ha el recurs de La Sopa, tot i que és una edat molt jove per entrar en
el circuit de La Sopa. Cal decidir-ho.
Es reflexiona que potser la mirada hauria de ser àmplia en el sentit que no només sigui
per a joves que han estat tutelats o fins i tot per a joves que no hagin passat per un
procés migratori tot i que aquest últim perfil tenen més recursos.
Hi ha uns indicadors que, dins el perfil general de joves, es podrien anar treballant
segons les diferents situacions que ens anem trobant: situacions administratives,
possibilitat d’accés als recursos i prestacions, afectació salut, relació amb la família,
afegim homes/dones...
Amb aquests indicadors caldrà anar muntant els itineraris adaptant-lo en funció de la
situació.
- Metodologia: Parlem d’itineraris especialitzats i individualitzats, autonomia i
autogestió ja que no podem fer un projecte que no els faci més autònoms. Malgrat
que sigui individualitzat, construir identitat com a grup, fer activitats grupals i treball
en xarxa: feta per tots, amb les entitats, mirem com funciona i resolem les coses junts.
- Mapa de recursos: L’equip educatiu en el que es pensa és en 2 ó 3
educadors/es socials que faran l’acompanyament social i educatiu dels joves. Caldrà
veure a nivell econòmic com es pot quadrar.
Les principals actuacions seran:
 COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES: L’equipament amb el que es compta
és el local de la Uned. Amb sales per a poder fer alimentació bàsica, dutxes i
bugaderia. L’horari serà diürn i de dilluns a divendres.
Dins aquest àmbit cal afegir-hi el recurs d’habitatge tot i que no es cobreix.
Però amb la visió de com podem ajudar-los amb el tema habitatge (compartir
pis, pisos inclusió).
 SUPORT JURÍDIC: caldrà veure qui el vertebra. Hi ha entitats a la ciutat que ja
l’ofereixen.
2

 CURA I SALUT: Actuació posterior, un cop hi hagi coneixement dels joves. En
especial atenció a la salut mental i addicions que passaria pels centres de salut.
També hi ha entitats que hi treballen.
 FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL: un dels aspectes que caldrà donar-li
importància és la llengua. També caldrà mirar quins circuits laborals ja
existeixen i veure si es poden aprofitar o caldrà crear-ne nous.
 ACTUACIONS PER LA INCLUSIÓ: beques, acompanyament a serveis i
professionals, mentories ( famílies acollidores, activitats de lleure amb altres
joves).
- Recursos materials (pressupost): Es parteix d’un pressupost de 128.000€, dels
quals 91.000€ es demanaran a Dipsalut i 37.600€ els posa l’Ajuntament.
Les diferents despeses que es preveuen són:
• Equipament i subministres: s’ha pressupostat 6.000€ de despeses tot i que
segurament ho pot entomar l’Ajuntament. Si és així, aquests diners poden ser
utilitzats per ampliar la partida de projectes.
• Equip educatiu: D’un total de 85.000€ pressupostats, 35.000€ els dona la
Generalitat per un educador/a que s’hauran de justificar sí o si. La resta.
50.000€ han d’anar destinats a la contractació de 2 educadors o integradors
socials.
• Necessitats bàsiques: Alimentació: 20.000€, tot i que és un import molt obert.
Cal posar imaginació per veure com ho resolem a nivell logístic. Roba: 2.000€ i
Dutxes 600€. Cal veure com es configura.
• Projectes: es pressuposta 15.000€, tot i que pot arribar a 20.000€. Si a aquest
import s’hi sumen els 6.000€ de subministres, faria un total de 26.000€. No és
una quantitat menor.
Des de l’Ajuntament es fa una crida a les entitats ja que a la convocatòria de Dipsalut,
s’hi poden presentar administració i entitats. Una via per resoldre de manera més
ràpida seria que una entitat demanés aquesta subvenció de 91.000€, comptant que
presentem un projecte amb xarxa, que una part la farà l’Ajuntament però estar fet per
tots. Que gestioni el projecte una entitat permet flexibilitat ja que el gruix de joves pot
variar: pot haver-hi 5 joves i als cap d’uns dies 35.
La convocatòria és per 22 mesos amb el compromís que quan s’acabi caldrà revisar el
projecte. No es voldria que l’entitat o l’Ajuntament l’acabi convertint en projecte
propi. Ha de ser un projecte que doni resposta a la necessitat que hi ha ara i que quan
es pugui incorporar al sistema de benestar desaparegui o que desaparegui la demanda.
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Reflexions a partir de tot el que s’ha exposat:
- La realitat és canviant, cal ser àgils per poder anar al dia, caldrà anar revisant
constantment.
- En relació a l’espai: falten coses com per exemple les dutxes i l’adequació de les sales.
Hi ha un tema de tempos i els de l’administració són lents.
- El 6 de maig comença el Ramadà i no és un tema menor. Potser és prudent esperar
després i obrir portes. Almenys que hi hagi uns mínims: espai amb taules i cadires.
- Que l’educador/a pugui començar aviat.
- Com es fa factible poder donar menjar calent? A nivell logístic com es vertebra?
Caldrà buscar opcions imaginatives i econòmiques. El tema de cuina és complicat. Per
normativa. L’ideal seria l’autogestió: que es rentin la roba, que ells mateixos es puguin
autogestionar també la cuina i treballar amb excedents és complicat.
- De forma ràpida ja es podria crear l’espai de suport social. Un altre tempo és la
convocatòria de Dipsalut.
- Es proposa convocar una a la ciutadania: reunió d’entitats i agents socials que puguin
donar suport tant en l’adequació dels espais com de la logística que comporta la
cobertura de les necessitats bàsiques ( caus, esplais, entitats esportives, associacions
de veïns, entitats del sector...). Important és també la implicació dels joves mateixos.
- No poder pernoctar és un greu problema però som conscients que ara mateix i amb
els recursos que hi ha no es pot abarcar a més. Hi ha altres buits com els vespres (
sopar) i els caps de setmana.
- Si la necessitat és imminent que els joves mengin potser cal començar de zero i
d’entrada oferir menjar preparat i que s’escalfi.
Acords:
- Comencem per uns serveis mínims: obertura de l’espai i menjar calent per dinar.
I mica en mica anar creixent i desplegar el projecte per fases.
- La primera part de redacció del projecte es farà des de l’Ajuntament i que si hi ha
entitat interessada ja tindrà la feina molt feta.
- Per tal de buscar un nom pel projecte i l’espai els mateixos joves poden decidir-lo.
Proposta de nom en àrab i en relació a conceptes com: “casa de”, “el club”...
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