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Ajut i convivència entre joves
Cicerone és un projecte d’acompanyament dels adolescents nouvinguts per afavorir-ne la integració
El projecte Cicerone s’inscriu
dintre dels programes de la Llei
de barris que es realitzen durant el període 2007-2010 als
districtes II, IV i V, i consisteix
en formar voluntaris per acollir i
acompanyar els adolescents i joves que arriben al municipi i per
construir i consolidar una xarxa
social de joves que se n’encarregui.
En aquest sentit, la tinenta d’alcalde de Benestar Social, Dolors
Fernández, i la regidora de Joventut,
Glòria Herance, han fet un acte de
reconeixement a un total de 90 nois
i noies voluntaris que han finalitzat
el seu període de formació per dur
a terme aquesta tasca d’integració i
ajut als nouvinguts. En total, s’han
repartit setanta-cinc diplomes.
Dolors Fernández ha manifestat
que els nois i les noies del Cicero
ne han estat treballant sobretot als
instituts “perquè el primer marc de
trobada és l’escola i, després, al barri, ja treballaran en espais de trobada
comuns“, ha dit. La tinenta d’alcalde
ha explicat que fa tres anys que es
va iniciar el projecte i, de moment,
s’hi han implicat sis instituts: Eduard
Fontseré, Pedraforca, Eugeni d’Ors,
Margarida Xirgu, Rubió i Ors i Torres
i Bages. “Hem trobat molta facilitat
a les escoles i els tutors s’hi han

seu conte El Joan de l’Aigua, i han participat en un cinefòrum. Els del Districte II, a més, “han fet una fira d’entitats i han participat a la Festa de la
Diversitat”, diu la Núria, que treballa
a Collblanc-la Torrassa.
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Gabriel Cazado

n Els Cicerone

Dolors Fernández lliura els diplomes del programa Cicerone

Sis instituts participen
en el projecte i els
tutors s’hi han implicat

implicat. Ara el projecte ha de continuar i necessitem més nois i noies
que vulguin fer de Cicerone perquè
els nouvinguts necessiten ajut”, ha
dit Fernández, que ha agraït la feina
feta als Cicerone: “és molt important

la tasca que feu”, ha afegit la tinenta
d’alcalde.
Segons les tècniques del programa Cicerone, Cristina Palau i Núria
Vilarrassa, els Cicerone han treballat
conjuntament el taller de vídeo i el

“Sóc Cicerone perquè m’agrada
conèixer altres cultures. He ensenyat
el barri a dos nois, hem anat al parc
i al cinema encara que al principi
no ens enteníem gaire”, ha explicat
Saïd Laarej.
Pelumi Owolabi és nigeriana i ho
té molt clar. “Quan jo vaig arribar no
parlava espanyol ni coneixia res. Una
amiga em va ajudar molt i jo també
ho he volgut fer amb la Dayana, que
és de l’Equador”, diu.
Andrea Yajaira no s’ha estrenat
en la feina de Cicerone “perquè no
he acabat el curs, però m’agrada
molt, m’ho passo bé”, explica.
Resulta si més no curiós que
la majoria d’acompanyants siguin
nois i noies nouvinguts. “Es pot ser
Cicerone després de viure aquí dos
anys i el fet que la majoria siguin de
fora vol dir que ells ho van passar
malament quan van arribar, i ara
volen ajudar nens i nenes d’altres
cultures”, ha valorat Núria Vilarrassa.
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