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El passat 30 d'octubre de 2020 el Consell

Comarcal del Bages ha contractat un

total de 10 joves, després d'un procés de

selecció amb 21 candidats, dins el Marc de

la convocatòria TRFO joves tutelats i

extutelats 2020 que donaran suport en

l’espai educatiu, tant al menjador escolar

com al de transport escolar. Dos espais

educatius de transmissió de valors on es

generen aprenentatges i, gràcies a la

informalitat dels espais on es

desenvolupen, són també poderosos

instruments de cohesió social. Tanmateix,

les persones contractades realitzaran

formacions relacionades amb el seu lloc

de treball, en horari laboral, per tal de

garantir una millora significativa de la seva

ocupabilitat una vegada finalitzat el

període de contractació. 

També s’ha contractat a una persona com

a coordinadora tècnica del Programa, que

serà l’encarregada de fer

l’acompanyament als joves en aquest

procés professional i personal. 

Aboubaker, Amine, Ayan,

Brahim, Jalal, Jawad,

Mohamed, Oumlal,

Soulaimane, Hamza

Els 10 joves formen part de l'equip de l' Àrea d' Inclusió Social,

Acollida i Envelliment



 El 30 d’octubre de 2020 es va fer la sessió de benvinguda als 10 joves del Programa TRFO- línia joves tutelats i extutelats. Aquesta

sessió es va iniciar amb la presentació institucional a càrrec de la Presidenta del Consell Comarcal del Bages Estefania

Torrente i seguidament, amb les intervencions de la gerent Laura Vilagrà, Consellera de l’Àrea d’Educació i Cultura Sílvia

Tardà i la Consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada Eulàlia Sardà.

En aquesta sessió els nois varen poder conèixer tot el personal implicat en el projecte així com el seu funcionament. Alhora els 10

joves varen signar els contractes de treball i els documents annexos necessaris en el procés de contractació. 

SESSIÓ DE BENVINGUDA

El passat desembre 2020 es va organitzar al Consell Comarcal del Bages,

amb el suport de la Generalitat de Catalunya, els tallers de Noves

Masculinitats dinamitzat per Paco Abril, de l’associació d’Homes

Igualitaris. Hi van participar 15 joves del Programa de Treball i Formació –

línia joves tutelats i extutelats, 10 del Consell Comarcal del Bages i 5 de

l’Ajuntament de Manresa. Aquests tallers han estat una formació

psicoeducactiva de caire grupal dirigit a nois joves migrants com a

estratègia de prevenció de les violències masclistes amb l’objectiu de donar

eines que facilitin les relacions sanes a partir de la redefinició de rols i la

construcció de noves masculinitats.

CURS NOVES MASCULINITATS

INICI DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
El passat 21 de desembre de 2020 els 10 nois del Programa de Treball i

Formació varen iniciar la formació dirigida a l’obtenció del Certificat de

professionalitat en Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i

juvenil. Aquesta formació esdevé presencial i està impartida per el CAE

(formació i serveis socioculturals) de Manresa. La seva finalització es preveu

a mitjans d’abril.



            El 17 i 22 de maig de 2021 els

10 joves han participat als tallers de

BasketBeat; una activitat educativa,

col·lectiva, corporal i artística en la

qual es genera un espai de noves

formes de relació social a través de

diverses dinàmiques grupals i

experiències musicals que, a la

vegada, són l’instrument per generar

situacions, diàlegs, posicionaments,

aprenentatges, demandes i

preguntes al voltant del món que

estem construint entre tots i  totes.

Sessió de Vincles amb tot l' equip d' Inclusió Social, Acollida i

Envelliment del Consell  Comarcal del Bages. 2 de novembre de 2020

L' Oumlal  i l' Amine expliquen al Canal Taronja les

seves experiències com a Monitors de suport educatiu

tant al menjador  com al transport escolar.  

L' OUMLAL I L'AMINE
SURTEN AL CANAL
TARONJA

BASKETBEAT

PROJECTE VINCLES PER LA DIVERISTAT

DETAIL >

El projecte “Vincles per la Diversitat” liderat per l‟Institut Diversitas, te la finalitat de millorar la

cohesió i el respecte a la diversitat entre un grup de persones, diverses des d‟una perspectiva

cultural, de gènere, funcional, generacional i religiosa, que viuen a la mateixa ciutat o municipi.

Atesa a la situació de pandèmia Covid19 viscuda aquest any, s' ha hagut de pensar una fórmula

adaptada que respectés les mesures de seguretat i alhora permetés vincular-se justament

recollint l' experiència de cadascú i cadascuna durant el període de confinament.

El projecte vincles per la diversitat, original, pretén ajuntar el màxim de persones d'una població

diverses entre elles (en quant a l'origen, identitat sexual, diversitat funcional...). El 2020 el projecte

es desplega als diferents municipis, realitzant 3 sessions en cada un d'ells, agrupant col.lectius

diferents en cada sessió: joves, gent gran, dones, grups de persones d'origen en la immigració,

estudiants...

Es treballa i recullen les experiències del confinament, les emocions i preocupacions i els

aprenentatge.

Moviment, Art, Educació i

Acció Social
 

 


