GRUP DE TREBALL PROJECTES
COMISSIÓ DE CIUTADANIA
Reunió Comissió de Ciutadania
DIA: 9 de juliol de 2019
HORA: 18:30h
LLOC: Centre Cívic Ter
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Equip educatiu del Projecte Joves Emigrats Sols
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Resilis
CAS Teresa Ferrer
CAS Teresa Ferrer
Creu Roja

Marc Geronès
Carme Fornells
Narcís Turon
Dolors Casassa
Imma Martínez
Montse Deulofeu
Albert Pradas
Anna Sunyer
Consol Boada
Eva Bacardí
Anna Serra
1

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
S’inicia la sessió explicant com s’estructurarà la reunió:
1- Comissió Ciutadania: on som i què s’ha fet. Acollida a Girona.
2- Projecte joves emigrats sols
2.1 Dinàmica per al desplegament del projecte Joves Emigrats Sols
2.2 Presentació dels nous projectes:
- Espai Uned. Ser.gi
- Presentació del projecte 18+1
1- Comissió Ciutadania: on som i què s’ha fet. Acollida a Girona.
La Nia Farreras, tècnica d’Acollida de l’Ajuntament de Girona, exposa la feina feta des
del gener fins a l’actualitat, així com s’anirà desenvolupant les accions que acabaran
amb la creació del Pla d’Acollida.
(Adjuntem díptic informatiu)
2- Projecte joves emigrats sols
2.1 Dinàmica per al desplegament del projecte Joves Emigrats Sols
La dinàmica la realitzem a partir del mapa de recursos i possibles itineraris que ja es va
treballar en sessions anteriors. (Adjuntem mapa de recursos)
Els àmbits del mapa de recursos són: necessitats bàsiques, suport jurídic, salut,
formació i inserció, xarxa relacional.
Amb cada àmbit treballem a partir de tres qüestions:
 Novetats, informacions rellevants que no sabíem, què ha passat de nou?
(post-its color rosa)
 Buits, aspectes per cobrir, dificultats, suports que manquen. Què falta?
(post-its taronges)
 Propostes, accions a dur a terme. Què podem fer?
(post-its verds)
Els assistents, des de la perspectiva de l’entitat o ens que representen, van omplint el
mapa de recursos amb els post-its de diferents colors en funció a les tres qüestions.
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D’aquesta manera es va establint un nou mapa que ha de servir per establir quins
seran els següents passos i accions per fer avançar el projecte.
Per a conèixer tot les aportacions veure document que us adjuntem. Aquest document
s’organitza per àmbits i manté els colors dels post-its utilitzats a la dinàmica.
2.2 Presentació dels nous projectes:
ESPAI UNED. SER-GI
El Projecte ja s’ha iniciat amb l’obertura, el dia 22 de juliol, de l’espai UNED que
atendrà a joves d’entre 18 a 23 anys. Aquest és un servei bàsic que respondrà a la
cobertura de les necessitats més bàsiques: alimentació, descans, higiene i bugaderia.
La Fundació Ser.Gi és l’entitat que, emparat amb el CCSS, gestionarà el projecte.
Una part de l’equip educatiu ja ha iniciat la seva activitat des de principis de juliol,
configurant el servei i els objectius a treballar amb els joves.
A la reunió ens presenten els dos educadors que hi treballen i ens exposen la seva
tasca.
18+1
La Talaia presenta el seu projecte 18+1: un projecte documental amb doble objectiu:
sensibilitzar i trencar estigmes.
Fan un seguiment de processos migratoris focalitzats en joves que estan migrant o ja
ho han fet.
Consta de 10 capítols on s’exposen temes diferents a cadascun i on els protagonistes
són els mateixos joves.
Aquest projecte quedarà penjat en obert al You Tube a inicis del 2020.
Dotació econòmica i pressupost: premiats amb el Premi Carles Rahola, reben un
import de 2.000€, insuficient per a la realització de tot el treball ja que està
pressupostat en 10.000€ aproximadament. Cometen que La Talaia tirarà endavant el
projecte amb o sense dotació econòmica.
Acords:
- Des de l’Ajuntament, els tècnics municipals, es començarà a treballar en la
dinamització i convocatòria d’entitats de joves, de lleure, esportives, d’estudiants…
posant el focus en la població jove de la ciutat com element clau per a treballar la
xarxa relacional.
- Avisar a La Talaia d’accions i activitats que es facin per si és del seu interès en relació
a la gravació dels capítols.
- Contacte amb restaurants de la ciutat que pensem que es poden afegir als menús
socials, on els joves poguessin anar a menjar-hi, de forma gratuïta.
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Adreces electròniques d’interès:
Equip educatiu del Projecte Joves Emigrats Sols (Guillem i Zacka):
acompanyament.joves@fundaciosergi.org
Equip de La Talaia:
info@agenciatalaia.com
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