XARXA D´ACOLLIDA MUNICIPAL
Títol: Xarxa d´ Acollida Municipal( XAM)
Objectius:
L’objectiu principal de la XAM és treballar transversalment, i amb la col·laboració
dels diferents serveis i entitats per donar una bona acollida a la ciutat i així permetre
que el procés d’incorporació de les persones nouvingudes a la societat vigatana es
faci en les millors condicions possibles pel coneixement que tinguin de la realitat .
Descripció: La XAM és una xarxa de treball formada pels diferents serveis i entitats
de la ciutat, que treballen i vetllen per l’ acollida de les persones nouvingudes.
EAP VIC SLP col·labora facilitant la mediadora per realitzar activitats de formació i
coneixement a les persones nouvingudes.
Com treballa:
- Reunions de coordinació. Es realitzen dues reunions l'any per coordinar accions,
informacions i activitats de la XAM.
- Revista de la XAM. És una revista electrònica de treball intern, on cada un dels
serveis que forma part de la XAM, pot escriure i compartir amb la resta, activitats,
propostes, idees, projectes, que hagin fet o que faran. La revista es realitza cada 3
mesos.
- Formació Interna de la XAM. Són unes sessions de formació on un dels serveis de
la XAM explica a la resta de serveis què fa, com ho fa, etc... per tal de millorar el
coneixement entre nosaltres i afavorir la coordinació i les derivacions.
- Comissions temàtiques. Per tal d'afavorir la coordinació i el treball en xarxa,
sempre que calgui es creen petites comissions de treball temàtiques, per coordinar
temes concrets. Actualment tenim la comissió lingüística.
També es fanXerrades adreçades a persones nouvingudes a la ciutat de Vic , on s’
explica el funcionament del servei , els drets i deures i es dona la informació
pertinent i . Un dels projectes portat a terme es el projecte de joves mentors va
néixer l’any 2006, quan una educadora que treballava al VicJove (en aquells
moments jove vincula’t) i a l’ERO (Espai deRecerca d’Ocupació), va detectar des del
VicJove que molts joves nouvinguts que vivien a Vic des de feia temps i que hi
havien estat escolaritzats, tenien moltes dificultats per trobar feina, i a la vegada a
l’ERO va detectar que persones immigrades anaven al servei acompanyades dels
seus fills i filles adolescents per fer de traductors. A partir d’aquí des del SLO (Servei
Local d’Ocupació) de l’Ajuntament, es va decidir fer un curs de formació adreçat a
aquests joves per poder-los preparar per fer de joves mentors i així donar suport a
la feina que s’estava fent d’ acollida a la ciutat de Vic. Així el setembre del 2008 es
va iniciar el curs de formació de joves mentors, des del SLO, amb el suport d’Acollida
i de la XAM. El curs va tenir una part teòrica i una part pràctica on cada un dels joves
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va anar a fer pràctiques als diferents serveis de la XAM. Al curs hi varen assistir 13
joves. Actualment gràcies a una subvenció de la Generalitat de Catalunya, des
del’Oficina Municipal d’Acollida comencen a treballar 6 d’aquests joves. “ Els joves
mentors seran els responsables de fer els acompanyaments físics de les persones
nouvingudes d’un servei a l’altre de la ciutat. És un servei que en pot fer ús tota la
XAM. Els joves mentors, a més del català i el castellà, també parlen: francès,anglès,
àrab, berber, ucraïnès, rus, polonès, xinès, fan yan, hindi, panjabi, urdú.”

Adreçat a: tota la població nouvinguda
Centre on es realitza: Oficina d´ Acollida Municipal de l´ Ajuntament de Vic i
instal·lacions del CAP El Remei per determinades activitats.
Durada: des del 2006 a dia d’ avui
Canal de difusió/divulgació: XAM,
Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Facilitar l’acollida i la integració de
persones nouvingudes al centre.
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