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PRESENTACIÓ  

 

 

 

ARENYS, VILA D’ACOLLIDA 

 

El mes de juliol de 2018 arribaven a Arenys de Mar 64  joves emigrats sols acollits per 

la DGAIA al Casal Sant Vicenç en un centre de primera acollida i atenció integral, 

gestionat per l’entitat INTRESS, anomenat Estela Nova. Des de l’1 de gener de 2019, 

aquest centre ha passat a ser un centre d’emergència. 

Des del primer moment, el centre Estela Nova i l’Ajuntament han treballat 

conjuntament per coordinar els processos d’escolarització, inscripció en activitats 

formatives i inserció laboral d’aquest joves. 

És voluntat del govern municipal activar aquelles polítiques que afavoreixin que 

aquests menors se sentin el màxim d’acollits i inclosos a la nostra vila. Per aquest 

motiu, es va crear una Taula de Treball tècnica/política per impulsar accions 

encaminades a aquest objectiu. Es posà en marxa el mes de setembre amb la 

participació d’aquelles àrees i serveis municipals que, d’una manera transversal, poden 

intervenir amb la finalitat que es busca. És per això que hi participen tècnics i polítics 

de les àrees d’Educació, Serveis Socials, Promoció Econòmica, Cultura, Joventut, 

Esports, Drets Civils, Igualtat i Nova Ciutadania, Salut, Gent Gran i Alcaldia. També 

forma de la Taula de Treball un tècnic en polítiques migratòries del Consell Comarcal 

del Maresme, una tècnica de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya, així com la directora i altres membres del centre Estela Nova. 

També s’incorporen a la Taula de Treball representants de la DGAIA. Paral·lelament es 

va crear una Comissió de Coordinació en matèria de seguretat, de caràcter tècnic i 

polític, per vetllar per la prevenció i intervenció amb aquests joves des de la vessant de 

seguretat ciutadana. 
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En el marc de la Taula de Treball han sorgit tot un seguit de propostes i actuacions. En 

aquest document recollim aquelles actuacions que fins el moment s'han dut a terme, 

amb la voluntat d’anar actualitzant-lo en la mesura que avancin altres propostes i 

actuacions, fruit del treball que s’esdevé en el marc d’aquesta taula i de la coordinació 

tècnica que se’n deriva. Per tant, incidir en que és un document viu, susceptible d’anar 

modificant i incorporant totes les actuacions adreçades a l’acollida i inclusió d’aquests 

joves.  

 

 

  

                             

 

 

 

 

                                                                                                                         Arenys de Mar,  gener 2019  
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Relació d’actuacions per àmbit: 

 

1 EDUCACIÓ 

 

1.1 Cursos català i castellà. Alfabetització                                                                                                        

1.2 Escolarització obligatòria                                                                                                        

1.3 Curs graduat ESO                                                                                                                      

1.4 Pla de Transició al Treball. Especialitat de vendes i fusteria                                 

1.5 Escola de música. Batuaixa                                                                              

1.6 Patis oberts 

1.7 Alfabetització en català, habilitats socials i coneixement de l'entorn  
1.8 Curs Auxiliar de Fusteria 
1.9 Curs de català 

1.10 Xerrades Institut Els Tres Turons  

 
2 PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

2.1 Formació Ajudant de Cuina 

2.2 Formació Iniciació Informàtica 

2.3  Tallers pre-laborals, alfabetització o d'oci l'alternatiu 
2.4  Programa Noves Oportunitats 

 

3 CULTURA 

 

3.1 Voluntariat Tió Nadal  

3.2 Fotografia  

3.3 Gegants 

3.4 Rua de Carnaval  

 

4 ESPORTS  

 

4.1 Ús equipaments esportius 

4.2 Trobada informativa entitats esportives 

4.3 Presentació entitats i Intress  

4.4 Taekwondo i defensa personal 
4.5 Curs iniciació a la vela 
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5 GENT GRAN 

 

5.1 Projecte RADARS 

 

6 IGUALTAT I NOVA CIUTADANIA 
 

6.1 Servei d’acollida itinerant 
6.2 Trobada amb l'Associació Atawid 
6.3 Participació celebració Festa del Sacrifici 
6.4 Dinar dones magrebines 
6.5 Taller de pa i pastissos  
6.6 Programa de mentoria  

 
7 SERVEIS SOCIALS 

 
7.1 Informació Habitatge  

 
8 JOVENTUT  

 
8.1 Alfabetització en ofimàtica a l’Espai Jove 
8.2 Participació a l'Espai Jove 
8.3 Participació a l'Espai Ruta 
8.4 Participació al CAU 
8.5 Participació Dia de la Dona a Espia Jove  

 
9 SALUT  

9.1 Xerrada sobre Salut 
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1. EDUCACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actuació 1.1  Cursos de català, castellà i alfabetització  

Objectiu de 
l'actuació 

Proporcionar uns coneixements d'idioma perquè els joves puguin 
integrar-se i accedir a formacions professionalitzadores i activitats 
diverses en el territori 

Àrea o servei 
municipal 

Educació -Aula de formació de persones adultes 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar  

Data/es Durant tot el curs escolar, de setembre a juny 

Nombre de joves 
beneficiaris 

Pot variar en funció de les altres accions que es portin a terme. 
Actualment al voltant de 45 alumnes 

Entitat 
col·laboradora 

Aula de formació de persones adultes 

Altres informacions a 
tenir en compte 

L'estructura i disponibilitat horària de l'escola d'adults fins a l'arribada del 
centre d'acollida no permetia acollir tants alumnes. Per això, es va fer 
una proposta d'ampliació horària de les mestres perquè  poguessin 
assumir l'augment d'alumnes.                                                                                                 
Tot i que als nois necessiten més hores de coneixement de l'idioma, 
actualment tenim 3 grups, 2 de quatre hores setmanals i un de 2 hores. 
Els grups s'han fet en funció dels coneixements previs i del nivell 
educatiu amb el que han arribat.                                                                              
Com que el nostre centre no pot certificar els coneixements de català, 
necessari per acreditar el mòdul A del servei de primera acollida, el 
Servei de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal ens ha fet arribar 
les instruccions per que els joves puguin superar el qüestionari de català  
per acreditar el mòdul A del Servei de primera acollida.                                                        
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Actuació 1.2  Escolarització obligatòria dels nois menors de 16 anys 

Objectiu de 
l'actuació 

Aconseguir que els nois que s'hagin d'escolaritzar a secundària 
obligatòria, puguin accedir al centre educatiu de la manera més ràpida 
possible 

Àrea o servei 
municipal 

Educació 

Municipi on es du a 
terme 

En funció de la disponibilitat de places i de recursos d'aula d'acollida als 
centres educatius. Actualment 4 escolaritzats a l'Institut els 3 Turons  i 1 
al Col·legi La Presentació a Arenys de Mar i 4 a l'Institut Esteve Albert de 
Sant Vicenç de Montalt. 

Data/es 

Primer contacte amb inspecció educativa el juliol de 2018 i a mida que 
van arribant joves menors de 16 anys. El Centre d'acollida fa les 
sol·licituds directament a l'Institut Els Tres Turons i Inspecció autoritza la 
matrícula als centres disponibles. Des de regidoria es fa el contacte amb 
inspecció per valorar la millor manera d'escolaritzar-los i que es faci de la 
manera més ràpida possible 

Nombre de joves 
beneficiaris 9 

Entitat 
col·laboradora Serveis territorials d'educació Maresme Vallès Oriental 

Altres informacions a 
tenir en compte 

Si bé a l'inici de curs hi va haver algun problema per fer la matrícula per 
la manca de NIF, finalment, Ensenyament ha pogut inscriure els alumnes 
amb el número de protecció de Mossos que se’l assigna a l'arribada 

 

Actuació 1.3 Cursos de preparació per Graduat en ESO 

Objectiu de 
l'actuació 

Que els joves que arribin amb bon nivell educatiu puguin seguir i 
completar, si és possible, el curs de preparació per Graduat en ESO 

Àrea o servei 
municipal Educació -Aula de formació de persones adultes 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar  

Data/es Durant tot el curs escolar, de setembre a juny 

Nombre de joves 
beneficiaris 

Pot variar en funció de les altres accions que es portin a terme. 
Actualment 2 alumnes 

Entitat 
col·laboradora 

Aula de formació de persones adultes 

Altres informacions a 
tenir en compte 

Com que l'estructura del curs consta de 3 branques diferenciades, es pot 
facilitar que en facin una o totes.  A l'inici del curs van començar més 
alumnes, però en algun cas el nivell d'idioma, i en d'altres l'acumulació 
de diferents formacions, fa que s'hagi optat per deixar-ho per més 
endavant.                                                                                                          
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Actuació 1.4 Matriculació als  PTT 

Objectiu de 
l'actuació 

Matricular aquests joves al Pla de Transició al Treball, valorant el nivell 
d'idioma, el nivell acadèmic i l'interès en l’aprenentatge 
professionalitzador, sense interferir en la dinàmica dels grups 

Àrea o servei 
municipal Educació - Pla de Transició al Treball 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar  

Data/es Maig/ setembre de 2018 

Nombre de joves 
beneficiaris 

5 

Entitat 
col·laboradora 

Servei del  Pla de Transició al Treball. Especialitat de vendes i fusteria 

Altres informacions a 
tenir en compte 

Per poder matricular aquests joves és necessari disposar, com a mínim, 
de número de passaport.                                                                                             
Pel curs 2018/2019, hem pogut matricular dos nois a cada especialitat 
amb algunes dificultats d'idioma i un tercer a fusteria amb domini de 
l'idioma, tan català com castellà. Es considera que incloure més joves en 
el grup implicaria canviar la dinàmica per la manca de comprensió 
idiomàtica i no es facilitaria la seva integració en el grup. 

 

Actuació 1.5 Taller ofert per La Batuaixa (Escola de Música) a tots el nois del Centre 
d'acollida en dues sessions. 

Objectiu de 
l'actuació 

Els nois poden conèixer i prendre contacte amb els instruments musicals 
de percussió, que els facilita integrar-se en activitats de caire cultural i 
artístic 

Àrea o servei 
municipal 

Educació - Escola de Música 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar  

Data/es Novembre 2018 

Nombre de joves 
beneficiaris Tot el grup del Centre d'Acollida 

Entitat 
col·laboradora 

Batuaixa - Escola de Música 

Altres informacions a 
tenir en compte 

L'objectiu prioritari és que el nois prenguin contacte amb el vessant 
artístic i que a partir d'aquí, els professors de la Batuaixa puguin 
seleccionar a 4 dels nois que així ho desitgin, perquè formin part del grup 
de la Batuaixa. 

 

  



 
 

9 
 

 

Actuació 1.6 Patis oberts: Escola Joan Maragall  

Objectiu de 
l'actuació 

Que els joves tinguin accés a espais per poder practicar l'esport 

Àrea o servei 
municipal 

Educació. Patis oberts 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar 

Data/es Durant tot l'any 

Nombre de joves 
beneficiaris 

Variable segons el dia i la setmana 

Entitat 
col·laboradora Dinamitzador/a FLOC 

Altres informacions a 
tenir en compte 

És un servei a la disposició de tots els nens i joves de la Vila, per tant el 
nombre de nois del centre d'acollida ha d'estar limitat, per no ocupar tot 
el servei i per facilitar la integració amb els altres joves. 

 

 

Actuació 1.7 Alfabetització en català, habilitats socials i coneixement de l'entorn. 

Objectiu de 
l'actuació 

Aprendre el català i augmentar les habilitats de relació social, entre els 
nois i facilitar la integració al nou territori 

Àrea o servei 
municipal 

Centre de Formació d'Adults, Ajuntament de Mataró 

Municipi on es du a 
terme 

Mataró 

Data/es Dilluns, dimarts, dijous i divendres. 12h/setmana 

Nombre de joves 
beneficiaris 4 

Entitat 
col·laboradora   

Altres informacions a 
tenir en compte 

Aquesta activitat també contempla una hora a la setmana de tutoria amb 
cada noi.  
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Actuació 1.8 Curs Auxiliar de Fusteria 

Objectiu de 
l'actuació 

Formació pre-laboral, per facilitar la inserció laboral de joves que no han 
fet o acabat l'ESO 

Àrea o servei 
municipal 

Iniciativa privada, amb subvenció administració pública 
autonòmica/estatal 

Municipi on es du a 
terme 

Mataró 

Data/es Curs de setembre-desembre, de dilluns a divendres pel matí 

Nombre de joves 
beneficiaris 3 

Entitat 
col·laboradora 

Salesians Mataró 

Altres informacions a 
tenir en compte 

Únicament poden accedir nois amb NIE o previsió de NIE abans de la 
finalització del curs 

 

Actuació 1.9 Curs de català 

Objectiu de 
l'actuació 

Alfabetització en català 

Àrea o servei 
municipal 

Entitat sense ànim de lucre. Encàrrec fet a la Fundació Didàctica i 
finançat des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 
Generalitat 

Municipi on es du a 
terme 

Mataró 

Data/es 6h/setmana, distribuïts en 4 matins. El curs es de 100h / inici: desembre 
2018 

Nombre de joves 
beneficiaris 4 

Entitat 
col·laboradora Fundació Didàctica 

Altres informacions a 
tenir en compte   
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Actuació 1.10  Xerrades a les tutories de l'ESO a l'Institut dels Tres Turons 

Objectiu de 
l'actuació 

Personalitzar les històries dels nois migrats sols entre l'alumnat de 
l'institut, i aumentar la sensibilització al respecte.  

Àrea o servei 
municipal Educació 

Municipi on es du a 
terme 

Arenys de Mar 

Data/es 27 de febrer, 6, 11, 13, 18 i 20 de març 

Nombre de joves 
beneficiaris 

4 o 5 en cada tutoria + tots els alumnats de la classe de l'ESO 

Entitat 
col·laboradora Institut dels Tres Turons (Areny de Mar) 

Altres informacions a 
tenir en compte 

Els cursos als quals està destinada la xerrada són 1r, 2n i 3r de l'ESO. 4rt 
d'ESO no, ja que ja hi ha 3 estudiants del centre integrats al curs.  
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2. PROMOCIÓ ECONÒMICA  

 

 

Actuació 2.2 Formació en Iniciació a la informàtica 

Objectiu de 
l'actuació Alfabetització digital dels menors 

Àrea o servei 
municipal Promoció Econòmica 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar 

Data/es 6, 8, 13, 15, 20, 22 i 27 de novembre, de 9:30 a 12:30h (21h en total) 

Nombre de joves 
beneficiaris 

10 

Entitat 
col·laboradora 

Ajuntament d'Arenys de Mar - Regidoria de Promoció Econòmica 

Altres informacions a 
tenir en compte   

 

 

 

 

 

 

Actuació 2.1 Formació en ajudant de cuina 

Objectiu de 
l'actuació 

Dotar els alumnes de coneixements bàsics d'ajudant de cuina per al món 
laboral 

Àrea o servei 
municipal 

Promoció Econòmica 

Municipi on es du a 
terme 

Arenys de Mar 

Data/es 2,9,14,16,21,23,28 i 30 de novembre de 9h a 14h (40h en total) 

Nombre de joves 
beneficiaris 15 

Entitat 
col·laboradora Ajuntament d'Arenys de Mar - Regidoria de Promoció Econòmica 

Altres informacions a 
tenir en compte 
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Actuació 2.3 Tallers pre-laborals, alfabetització o d'oci l'alternatiu 

Objectiu de 
l'actuació 

primer contacte amb oficis (fusteria i reparació de bicicletes), 
alfabetització en castellà i català i esport, amb l'objectiu de treballar 
competències transversals com el compromís amb uns horaris i normes, 
la implicació en el seu procés d'aprenentatge de la nova llengua i la cura 
personal a nivell més integral.  

Àrea o servei 
municipal 

Entitat sense ànim de lucre, amb subvencions de l'administració 
autonòmica/estatal 

Municipi on es du a 
terme 

Mataró 

Data/es 
Fusta, 5h/setmana. Reparació de Bicicletes 5h/setmana. Esports 
2h/setmana. Taller cognitiu, 3h/setmana. Els tallers comencen al 
setembre fis al juny. Aquest és el segon curs que col·laborem amb ells 

Nombre de joves 
beneficiaris 

entitat sense ànim de lucre, amb subvencions de l'administració 
autonòmica/estatal 

Entitat 
col·laboradora Centre Formació i Prevenció 

Altres informacions a 
tenir en compte 

no demanen cap documentació concreta, han de passar però per una 
entrevista de selecció on recollir el seus interessos i implicació. 

 

 

Actuació 2.4 Programa Noves Oportunitats. Acompanyament integral per a joves de 
16-24 que ni estudien ni treballen 

Objectiu de 
l'actuació 

Acompanyament tutoritzat, creació d'un recorregut formatiu totalment 
personalitzat cap a la inserció laboral. Amb formació en català, tallers 
pre-laborals i laborals, preparació per a les proves d'accés a cicles 
formatius, tutories, … 

Àrea o servei 
municipal 

Servei privat, que ofereix aquest programa subvencionat des del SOC 

Municipi on es du a 
terme 

Mataró 

Data/es Tots els matins, de dilluns a divendres. Inici desembre 2018 

Nombre de joves 
beneficiaris 5 

Entitat 
col·laboradora 

Centre Noves Oportunitats Maresme-Vallès Occidental 

Altres informacions a 
tenir en compte 

Només tenen accés nois amb NIE provisional  
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3. CULTURA  

 

 

 

 

Actuació 3.2 Fotografia 
 

Objectiu de l'actuació 
Participar d'activitats fotogràfiques  
 

Àrea o servei 
municipal 

  

Municipi on es du a 
terme 

Arenys de Mar 
 

Data/es 
Del gener al juny 
 

Nombre de joves 
beneficiaris 

1 
 

Entitat col·laboradora Agrupació Fotogràfica d'Arenys de Mar 

Altres informacions a 
tenir en compte 

Les activitats es duran a terme principalment al local de l'Agrupació 

 

 

 

 

 

Actuació 3.1 Voluntariat Tió d'Arenys 

Objectiu de l'actuació Conèixer les tradicions locals 

Àrea o servei 
municipal Regidoria de Cultura i Festes 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar 

Data/es 21, 22 i 23 de desembre de 2018 

Nombre de joves 
beneficiaris 

3 

Entitat col·laboradora   
 

Altres informacions a 
tenir en compte 

L'activitat es du a terme al Centre Cultural Calisay 
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Actuació 3.3 Fer ballar el gegants d'Arenys 

Objectiu de l'actuació Conèixer les tradicions locals 

Àrea o servei 
municipal Regidoria de Cultura i Festes 

Municipi on es du a 
terme 

Arenys de Mar 

Data/es 19 de gener de 2019 

Nombre de joves 
beneficiaris 64 

Entitat col·laboradora Geganters d'Arenys de Mar 

Altres informacions a 
tenir en compte Balconada edifici Xifré  

 

 

 

 

Actuació 3.4  Rua de Carnaval 

Objectiu de l'actuació 
Participar en les activitats organitzades pel municipi d'Arenys i la seva 
visibilització en espais normalitzats 

Àrea o servei 
municipal 

Cultura 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar 

Data/es 5 de març 
Nombre de joves 
beneficiaris 

10 - 15 nois 

Entitat col·laboradora el centre Estela Nova 

Altres informacions a 
tenir en compte 

van participar de forma voluntària i espontània i van acabar integrats 
dins la rua amb la seva disfressa de raïm 
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4. ESPORTS  

 

 

Actuació 4.2 Informació a les entitats esportives arenyenques del projecte dels joves 
migrats 

Objectiu de 
l'actuació 

Informar de les diferents activitats que fomenten la interrelació d'aquests 
joves amb el seu entorn més proper 

Àrea o servei 
municipal Esports 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar 

Data/es 12 de setembre de 2018 

Nombre de joves 
beneficiaris 

  

Entitat 
col·laboradora 

Totes les entitats esportives arenyenques 

Altres informacions a 
tenir en compte Només es van presentar a la reunió 4 entitats esportives 

 

 

 

 

  

Actuació 4.1 Ús d'equipaments esportius municipals 

Objectiu de 
l'actuació 

Realitzar activitat física 

Àrea o servei 
municipal 

Esports 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar 

Data/es D'octubre de 2018 fins a 21 de juny de 2019 

Nombre de joves 
beneficiaris 

Aproximadament 20 joves 

Entitat 
col·laboradora 

  

Altres informacions a 
tenir en compte 

La disponibilitat dels equipaments esportius és: 
* Camp municipal d'esports Bernat Coll: de dilluns a divendres de 10h a 
13h 
* Complex esportiu municipal Fondo de les Creus (PAV3): dilluns i 
dimarts de 10h a 13h i de dimecres a divendres d'11h a 13h 
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Actuació 4.3 Presentació empresa responsable dels joves migrats 

Objectiu de 
l'actuació 

Donar a conèixer a l'empresa responsable i mirar la fórmula de 
col·laboració més adient per a cada entitat. 

Àrea o servei 
municipal 

Esports 

Municipi on es du a 
terme 

Arenys de Mar 

Data/es 4 de desembre de 2018 

Nombre de joves 
beneficiaris 

  

Entitat 
col·laboradora 

Club Taekwondo Viro, Club Nàutic d'Arenys de Mar, Fedamar, 
Penya Apa Anem-hi i Club de Futbol Arenys 

Altres informacions a 
tenir en compte   

 

 

Actuació 4.4 Activitat física de taekwondo i defensa personal 

Objectiu de 
l'actuació 

Realitzar l'activitat física del taekwondo i altres modalitats de defensa 
personal 

Àrea o servei 
municipal Esports 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar 

Data/es Des de l'octubre de 2018 fins al juny de 2019 

Nombre de joves 
beneficiaris 

2 joves 

Entitat 
col·laboradora 

Club Taekwondo Viro 

Altres informacions a 
tenir en compte 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

 

 

Actuació 4.5 Curs iniciació a la vela 

Objectiu de 
l'actuació 

Introduir als nois en el mon de la vela, amb la possibilitat de continuar la 
formació per ser monitor  

Àrea o servei 
municipal Curs amb subvenció pública 

Municipi on es du a 
terme Mataró 

Data/es Els 4 dilluns al matí del mes de novembre 

Nombre de joves 
beneficiaris 

8 

Entitat 
col·laboradora  

Altres informacions a 
tenir en compte 

els cursos per a treure's el títol de monitor tenen un cost 
d'aproximadament 200€. A Arenys, des de Base Nàutica, també el fan, a 
més tenen un programa específic per a nois en risc social per formar-los 
com a monitors 
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5. GENT GRAN  

 

Actuació 5.1 Col·laboració dels joves amb el projecte RADARS 

Objectiu de l'actuació 
Captar voluntariat del col·lectiu MENA per fomentar el seguiment i la 
participació dels usuaris RADARS en activitats de caire lúdic i solidari. 

Àrea o servei 
municipal Gent Gran 

Municipi on es du a 
terme 

Arenys de Mar 

Data/es L'execució es durà a terme al llarg del 2019. Captació gener. Formació 
voluntariat: febrer. Participació a les activitats a partir del mes de febrer. 

Nombre de joves 
beneficiaris 

Segons interès a participar-hi, no hi ha un límit específic. 

Entitat col·laboradora Ajuntament d'Arenys de Mar i INTRESS 

Altres informacions a 
tenir en compte 

S'ha realitzat entrevista amb l'educadora d'INTRESS amb la doble 
finalitat: De poder acotar les aportacions que poden fer els joves al 
projecte quant a voluntariat, per una banda. I per l'altra, per tal de crear 
sinergies conjuntes per fomentar espais d'interrelació generacional 
comunitària. Caldrà que participin en unes sessions de formació al 
voluntariat el mes de febrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

 

 

6. IGUALTAT I NOVA CIUTADANIA  

 

Actuació 6.1 Servei d’acollida itinerant (atenció i mòduls B i C d’acollida) 

Objectiu de 
l'actuació 

Facilitar l’autonomia d’aquests joves, atenent, informant i derivant als 
recursos escaients i duent a terme els mòduls formatius vinculats a la 
Llei d’acollida relacionats amb el seu coneixement de la societat catalana 
i el seu marc jurídic (mòdul B) i els coneixements laboral (mòdul B). 

Àrea o servei 
municipal Servei de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Maresme 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar 

Data/es 
Tot l’any; els mòduls s’iniciaran a partir del mes de febrer, en funció del 
coneixement de la llengua. 

Nombre de joves 
beneficiaris 

Tots els joves  

Entitat 
col·laboradora 

Consell Comarcal del Maresme 

Altres informacions a 
tenir en compte 

Es donarà d’alta a tots els joves al Servei de Primera Acollida de la 
Generalitat de Catalunya perquè pugui obtenir el certificat de Primera 
Acollida un cop acreditats els mòduls. 

 

 

Actuació 6.2 Trobada amb l'Associació Atawid  

Objectiu de 
l'actuació Intercanvi i coneixement comunitat musulmana d'Arenys  

Àrea o servei 
municipal 

Igualtat i Nova Ciutadania  

Municipi on es du a 
terme 

Arenys de Mar  

Data/es Octubre 2018  

Nombre de joves 
beneficiaris 

Tots els joves  

Entitat 
col·laboradora 

Associació Atawid  

Altres informacions a 
tenir en compte  Es du a terme al Centre Primera Acollida Estela Nova 
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Actuació 6.3 Participació celebració Festa del Sacrifici/Festa del xai  

Objectiu de 
l'actuació Intercanvi amb la comunitat musulmana de la vila   

Àrea o servei 
municipal 

Igualtat i Nova Ciutadania  

Municipi on es du a 
terme 

Arenys de Mar 

Data/es Agost 2018  

Nombre de joves 
beneficiaris Tots els joves  

Entitat 
col·laboradora Associació Atawid  

Altres informacions a 
tenir en compte 

 Es du a terme al Centre Primera Acollida Estela Nova 

 

 

Actuació 6.4 Dinar dones magrebines  

Objectiu de 
l'actuació Intercanvi i coneixement de la comunitat musulmana  

Àrea o servei 
municipal Igualtat i Nova Ciutadania  

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar 

Data/es setembre 2018 i gener 2019 

Nombre de joves 
beneficiaris 

Tots els joves  

Entitat 
col·laboradora 

Associació Atawid  

Altres informacions a 
tenir en compte  Es du a terme al Centre Primera Acollida Estela Nova 
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Actuació 6.5  taller de pà i pastissos 

Objectiu de l'actuació 

portar a terme iniciatives d'intergració dels menors 
migrats sols amb la població marroquina resident a 
Arenys de Mar, a través de l'aprenentatge de 
receptes típiques marroquís  

Àrea o servei municipal Cultura 

Municipi on es du a terme Arenys de Mar 

Data/es 17 de febrer de 2019 

Nombre de joves beneficiaris 64 nois 

Entitat col·laboradora Associació Islàmica Aranyenca (Arenys de Mar) 

Altres informacions a tenir en compte 

També va participar en la jornada Ràdio Arenys, 
concretament en el programa "El Dominical", on van 
portar una unigat mòbil al centre, i van parlar en 
directe 4 usuaris, la directora del centre, l'alcaldessa 
d'Arenys de Mar i una portanveu de l'associació 
islàmica aranyenca 

 

 

 

Actuació 6.6  Programa de Mentoria amb menors que han migrat sols  

Objectiu de l'actuació 

Facilitar espais de trobada i relació entre els joves i el seu mentor/a 
per afavorir la 
construcció del seu projecte de vida migratori. Les trobades serviran 
per treballar el suport emocional, el coneixement i la 
participació a la societat d’acollida, l’acompanyament en la formació, 
especialment la lingüística. En definitiva, es vol acompanyar al menor 
o jove en 
l’assoliment dels objectius marcats en el seu projecte educatiu 
individual (PEI). 

Àrea o servei municipal 
Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya i Ajuntament d'Arenys de Mar  

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar  

Data/es Inici març 2019 

Nombre de joves 
beneficiaris 

8-10 joves que han migrat sols residents a Arenys de Mar  

Entitat col·laboradora INTRESS 

Altres informacions a 
tenir en compte 

S'oferirà als mentor/es una formació inicial sobre la mentoria i 
l'atenció als menors. 
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7. SERVEIS SOCIALS 

 

 

Actuació 7.1  entrevista educadora MENA i noi que properament ha de deixar el recurs 

Objectiu de 
l'actuació 

informació recerca habitatge per finalització del recurs actual. 

Àrea o servei 
municipal Serveis Socials 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar 

Data/es 8 novembre 2018 

Nombre de joves 
beneficiaris 

1 

Entitat 
col·laboradora 

  

Altres informacions a 
tenir en compte 

Malauradament no disposem d'habitatges per aquesta finalitat 
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8. JOVENTUT  

 

Actuació 8.1 Us de l'Espai Jove 

Objectiu de l'actuació Alfabetització en ofimàtica 

Àrea o servei municipal Regidoria Infància i Joventut 

Municipi on es du a terme Arenys de Mar 

Data/es 
Desembre 2018 - Febrer 2019 (després es tornarà a 
valorar el recurs)  

Nombre de joves beneficiaris 10 joves/setmana  

Entitat col·laboradora Intress 

Altres informacions a tenir en compte Dimecres a la tarda de 17 a 19h 

 

 

Actuació 8.2 Participació a l'Espai Jove 

Objectiu de l'actuació 
Participació i integració en les activitats juvenils 
organitzades. 

Àrea o servei municipal Regidoria Infància i Joventut 

Municipi on es du a terme Arenys de Mar 

Data/es Continu en el temps. A l'agost roman tancat 

Nombre de joves beneficiaris 65 

Entitat col·laboradora Intress  i Associació Roure 

Altres informacions a tenir en compte 
Els divendres i els dissabtes a la tarda. Es demana 
que els grups que vinguin siguin d'uns 7 per poder 
ser una acció integradora.  
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Actuació 8.3 Participació a l'Espai Ruta 

Objectiu de l'actuació 
L'Espai Ruta és un suport educatiu per a joves 
de 12 a 16 anys que té lloc els dilluns i dijous 
a la tarda.  

Àrea o servei municipal Regidoria Infància i Joventut 

Municipi on es du a terme Arenys de Mar 

Data/es Desembre 2018 

Nombre de joves beneficiaris 65 

Entitat col·laboradora 
Associació Roure i Centres de secundària d'on 
venen derivats 

Altres informacions a tenir en compte 
Es tracta de donar-los suport en les tasques 
formatives de l'institut, sobretot en català i 
castellà.   

 

 

Actuació 8.4 Participació al CAU 

Objectiu de l'actuació Integració amb iguals d'edat 

Àrea o servei municipal Regidoria Infància i Joventut 

Municipi on es du a terme Arenys de Mar 

Data/es D'octubre a juny. Encara que s'ha articulat a 
partir del gener.  

Nombre de joves beneficiaris 2 joves/setmana 

Entitat col·laboradora Cau Flos i Calcat 

Altres informacions a tenir en compte Dissabtes tarda de 16-18h. Grup de Pioners. 
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Actuació 8.5  
 

Participació Espai Jove Dia de la Dona 

Objectiu de l'actuació 
 

Sensibilitzar als joves en els drets del dia de la DONA 

Àrea o servei municipal 
 

Joventut 

Municipi on es du a terme 
 Arenys de Mar 

Data/es 4 i 8 de març 
Nombre de joves 
beneficiaris 
 

9 nois 

Entitat col·laboradora 
 

Espai Jove /Associació Roure  

Altres informacions a 
tenir en compte 

EL dia 4 de març es va preparar l'espai i l'activitat que tindrà lloc el 
dia 8 de març per tot el públic. L'espai és a Calisay 
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9. SALUT  

 

Actuació 9.1 Xerrada sobre Salut  

Objectiu de 
l'actuació 

Hàbits alimentaris, malalties de transmissió sexual, Tòxics en els joves 

Àrea o servei 
municipal Salut 

Municipi on es du a 
terme Arenys de Mar 

Data/es 01/02/2019 

Nombre de joves 
beneficiaris 

64  

Entitat 
col·laboradora 

Centre Assistència Primària (CAP) 

Altres informacions a 
tenir en compte 

A part, hi ha contactes permanents per seguir amb les xerrades de 
prevenció 
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