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MENORS BENESTAR 

Acollida pionera al Pirineu 
Tremp tindra dos pisos amb 10 places per a menors immigrants sense referents familiars 11 La 
Generalitat tutela 581 adolescents a la província de Lleida, amb menys arribades aquest any 

LESCLAUS 

Programa al Pirineu 
1 La iniciativa presentada ahlr a 
Tremp combinar~ la part edu· 
cativa i social amb la formativa 
i laboral, sempre enfocada en 
les necessltats de les zones de 
muntanya per buscar una sorti· 
da professional als menors i jo· 
ves lmmigrants que han arribat 
sois al te rritorl. 

Voluntariat a Montgai 
1 El conseller també es va re· 
unir ah ir amb joves mlgrants 
que fan tasques de voluntariat 
a Montgal, com la neteja deis 
danys causats pel temporal 
Gloria. 

Menys arribades 
1 Durant el mes de gener, unto· 
tal de 29 de menors i joves lm· 
mlgrants sense referents famili· 
ars van arribar a les comarques 
lleidatanes, la qual cosa rerpe· 
senta la meltat que en el ma· 
teiK període de l'any passat. Ac· 
tualment,la Generalltat té sota 
tutela 581 d'aquests menors, la 
majorla deis quals entre 16118 
anys i procedents del Marroc 1 
I'Afrlca subsahariana. 

El conselle r Ch<1klr el Homranl es va re unir ahlr amb Joves lmmlgr<~nts que f<1n tasque s de voluntarlat a Montgal. 

L.G. 
i lREMPIMONTGAt l El conseller de 
Treball, Assumptes Socials i 
Famflies, Chnkir e l Homrani, 
va presentar oh ir a Tremp e l 
projecte Aveni r, una iniciativa 
pionera per fomentar l'acollida i 
la intcgració al Pirincu deis mc
norsimmigrantssense referents 
familiars. El programa contem
pla la posada en marxa de dos 
pisos pcr acollir, inicialment, 10 
menors a Tremp i preveu com
binar la part educativa i social 
nmb kt formotivn i laboro l. Se· 
gons el conseller, es fomentn· 
ra sobretot el descobriment de 
l'cntorn de la munta nya des d'un 
punt de v ista cultural, esportiu, 
lúdic i de lleure per generarvin· 
eles socials i emociona ls amb 
e l territori. La part formativa 
i d 'inserciólabo ral se centrara 
especia lment en l'llmbit de les 
profcssions de muntanyn, a mb 
la col·labo rac i6 deis professio· 
na ls del Pirineu fran~s. 

El projecte Avenir tindr/1 una 
vigencia de tres anys i pcnnet 
impulsar l'estrat~gia catalnna 
d 'acollida i inc lusió de menot·s 
i joves cmigrants sois. Pcr tant, 
scgueix l'exemple deis progra
mes pera aquest col·lectiu que 

ha dut a tcrme Frnn~no ln zona 
del Pirineu. "~s un projectc re
ferencial que volem que sigui 
palanca de can vi també del sis· 
tema de protecci6", va explicar 
e l conseller. Chakirel Homrani 
tambées va rcunirahirombme
nors scnse referents fam ilia rs 
que fan tasques de voluntaria! 
a Montgai. 

Actualment, la Generalitnt 
t ute la 581 menors immigrants 

FORMACIÓ 1 TREBALL 

El programa fomentara 
l'entorn de muntanya des 
del punt de vista social, 
formatiu i laboral 

sois a la provfncia de Lleida , 
ment re que de 1'1 al 31 de ge
ner s'ha n acollit vint·i-nou jo· 
ves nous, una xifra que suposa 
la meitat que en el matc ix mes 
de l'any pnssat. La majoria són 
ndolesccnts d'entre 16 i 18 anys 
procedents del Marroci I'Africa 
subsahariann. Només el 2,1% 
són noies. A tot Catalunya e l 
sistema tutela 4.300 d'aquests 
joves. 

L'atenció deis joves immigrants com un repte a nivell europeu 
• El projecte Avenir s'emm arca dins de l programa europeu de cooperació trans(ronte rera Poctefn 
per promoure el descovolupament sostenible i la revitalització de les regions frontercres de Cata
lunya i Fran<¡a, i esta finan<¡at amb un m ili6 d'euros . .El conseller C hakir e l Homrani va assenyalar 
que l'~collida deis menors immigrants és un " repte coHectiu a nivell d 'Euro pa". 
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