Universitaris fan de mentors d'alumnes de
Primària i Secundària de famílies nouvingudes, a
través del Projecte Rossinyol
•

Divendres 4 de novembre, arrenca el segon curs d'aquest projecte amb 8 parelles

•

Coordinat per la Fundació Servei Solidari, en col·laboració amb la Secretaria
General d'Immigració i l'Ajuntament de Barcelona

Un cop a la setmana, un/una estudiant universitari/a i un/una alumne d'un centre
educatiu públic de Barcelona, es troben per compartir part del seu temps de lleure.
L'objectiu? Establir un vincle que afavoreixi el desenvolupament personal i la
socialització del menor, provinent de famílies nouvingudes amb baix nivell social i
econòmic. Però també afavorir la sensibilització del jove universitari sobre altres
entorns i sensibilitats de la seva societat. Aquest curs, el segon que funciona
l'iniciativa, participen nois i noies de l'Institut Picasso i l'Escola Mestre Morera de
Barcelona, i voluntaris de la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

Festa inici de programa
Divendres 4 de novembre, a la Biblioteca Zona Nord (Vallcibera, 3. Barcelona), se
celebra la Festa d'Inici de Curs d'aquest projecte, amb els participants del projecte, les
seves famílies i els seus professors i els membres de la Fundació Servei Solidari. L'acte
comptarà amb l'assistència de Xavier Bosch, director general d'Immigració de la
Generalitat; Irma Rognoni, regidora de Nou Barris; Carmen Andrés, Presidenta del
Consell Municipal del Districte i ex regidora; l'Orland Cardona, cap de l’Àrea de
Relacions Institucionals i Participació de la Direcció General d'Immigració; Jordi Mir,
professor en representació de la Vicerectora d'Alumnes de la UPF i Antonio Madrid,
responsable del programa Dret al Dret i professor de la UB.
El Projecte Rossinyol Barcelona
És un projecte de mentoratge que vol treballar i potenciar valors imprescindibles en la
societat d'avui dia, generant una xarxa de relacions entre el món universitari i les escoles
de primària i secundària, per afavorir la integració social, cultural i lingüística d'aquells
alumnes d'origen estranger. Hereu del projecte europeu Nightingale
(http://nightingalementoring.org/) té una història consolidada en altres ciutats europees i va
començar al país l'any 2006, a la Universitat de Girona.
Fins el mes de juny, mentors i alumnes realitzen activitats setmanals de caràcter lúdic i

cultural, que els permeten apropar-se, conèixer les seves realitats i descobrir-ne de noves.
Els voluntaris universitaris, per tal de portar endavant la seva tasca, reben formació i
assessorament per part de la Fundació Servei Solidari, organitzadora del Projecte.
El curs 2010-2011 es va portar endavant un projecte pilot en que van participar 7 parelles,
que van realitzar una mitjana de 25 activitats cadascuna, a part de participar en trobades
globals de caràcter festiu.
La Fundació Servei Solidari
La Fundació Servei Solidari per la inclusió Social es creà a l’any 2006, de la mà de
l'Escola Pia de Catalunya, per facilitar la inclusió de les persones en risc d’exclusió social.
Treballem
•La inclusió sociolaboral a través de l'emprenedoria
•Acompanyament de joves tutelats i ex-tutelats
•La cooperació internacional especialment en el co-desenvolupament
•La capacitació de persones en risc d'exclusió social
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