
Els menors que arriben a casa
nostra no acompanyats, els ME-
NAs, apareixen, sovint, en infor-
macions negatives. Tot el contrari
de la que van protagonitzar, ahir,
28 d’aquests joves al Centre Ocu-
pacional L’Art de Viure d’Ampans,
on van rebre un diploma que
acredita que han finalitzat amb
èxit una programa que inclou un
curs d’alfabetització, coneixe-
ment de l’entorn laboral i socio-
cultural i altres formacions, com
soldadura i perruqueria. 

L’acte, que va aplegar al centre
d’Ampans prop d’un centenar de
joves entre 16 i 24 anys, va servir
per cloure el programa Primera
Oportunitat, pensat específica-
ment per als menors no acom-
panyats i que, alhora, s’inclou
dins un programa més ampli, No-
ves Oportunitats, que s’adreça a
joves no escolaritzats i que no tre-
ballen. Ho impulsa el Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) en col·laboració amb la se-
cretaria d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania i la DGAIA.   

Ha estat el primer curs que el
Centre de Noves Oportunitats de
la Catalunya Central, gestionat
per l’UTE impulsada per Ampans
i la fundació Intermèdia i dirigit
per Ada Colomer –que en va do-
nar dades a l’inici, com que han
atès 331 joves aquest curs–, ha do-
nat suport a menors que, ahir, no
van ser els únics protagonistes. 

Després que ells rebessin els di-
plomes, altres grups de joves que
participen en el programa Noves
Oportunitats, que es porta a terme
en deu municipis de les comar-
ques de l’Anoia, Bages, Berguedà,
Osona i Solsonès, van presentar
els projectes que desenvolupen
per al bé de la comunitat. Un de
conscienciació mediambiental;
un de voluntariat per ensenyar la
llengua i la cultura de Catalunya;
i un per educar la gent gran en les
noves tecnologies. En aquest dar-
rer cas, els nois i noies el portaran
a terme a la residència de la Sagra-
da Família de Manresa, alguns
usuaris de la qual van participar
en la presentació. 

També va intervenir un grupet
de joves que ha fet la Transpiri-
nenca social solidària, un projecte
inclusiu que els ha ajudat a supe-
rar pors i inseguretats. Finalment,
l’artista Raül M. Beteta va presen-
tar una instal·lació que ha fet amb
els alumnes del curs de soldadu-

ra, que els assistents van poder
admirar en acabar l’acte, abans de
gaudir d’un pica-pica.

Aprofitar les oportunitats
Hi va haver intervencions de Mar-
ta Massagué, dels serveis d’Aten-
ció i Suport als joves del SOC; Mi-

reia Vall, secretaria tècnica d’Im-
migració; Mariona Homs, regido-
ra d’Acció i Inclusió Social de
l’Ajuntament; Toni Espinal, direc-
tor d’Ampans i gerent de l’UTE
Ampans i Intermèdia, i  Sònia Mo-
ragrega, gerent de la fundació In-
termèdia. Tots ells van esperonar

els joves que els escoltaven a no
desaprofitar les oportunitats que
se’l ofereixin, a no rendir-se mai i
a deixar-se acompanyar.

Espinal va celebrar el programa
Noves Oportunitats,  que, va dir,
és el recurs que li calia al repte que
fa quinze anys va entomar Am-

pans per donar suport als joves
que havien deixat els estudis per
fer el trànsit al món laboral.  

Ahir també va ser un dia de re-
coneixement, merescut, a tots els
tècnics que fan possible l’acom-
panyament a aquests joves en el
seu procés de formació. 

Ampans lliura oportunitats en forma de
diplomes a 28 menors no acompanyats
Ha estat el primer curs que el centre gestionat per l’UTE de l’entitat i Intermèdia ha donat suport a joves que arriben sols 
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Els joves amb els seus diplomes acompanyats pels representants de les entitats i institucions lligades al programa i la regidora de l’Ajuntament

ELS PROTAGONISTES

«M’agradaria ser
cuiner. Estic molt
content de ser aquí»
Va arribar a Màlaga amb pastera
després d’un viatge de tres dies pel
mar. «Va ser molt difícil. De Màlaga
vaig anar a Granada i de Granada a
un centre de menors a Barcelona».
Ha après una mica de català i de
castellà i ha fet un curs de perru-
queria. «M’agradaria ser cuiner».
Ahir, Nassddine deia que «estic
molt content de ser aquí perquè al
Marroc no hi ha drets ni hi ha res». 

Nassrddine Ouahbi
MARROC, 17 ANYS

«Volia treballar i al
Marroc no hi ha
feina ni diners»
Va fer el viatge en pastera a Es-
panya tot sol. «Volia treballar i al
Marroc no hi ha feina i no hi ha di-
ners». Va arribar a Algesires, d’on
va passar a Tarragona i Santa Colo-
ma. Ha fet el curs de perruqueria i
de català. «M’agradaria ser perru-
quer». També li agrada la cuina i la
mecànica i té previst fer més for-
mació. Els cursos que ha fet «m’han
agradat, per aprendre i treballar». 

Ardin Oudaaud
MARROC, 17 ANYS

«Vaig venir per
treballar i ajudar 
la meva família»
 «Vaig venir fa un any per treba-
llar i ajudar la meva família». Mar-
van també va fer el viatge des del
seu país amb pastera. «Vaig estar
dos dies al mar». Va aterrar a Jerez i
va buscar paisans que l’ajudessin a
comprar un bitllet per arribar a Bar-
celona. Finalment, va acabar en un
centre de menors de Santa Coloma
de Queralt. Li agradaria ser cuiner i
el setembre farà un curs de cuina. 

Marvan Marbita
MARROC, 17 ANYS

«Vaig arribar amb
pastera a Màlaga des
de la Costa de Marfil»
 «Vaig arribar amb pastera a Mà-
laga des de Costa de Marfil passant
pel Marroc. De Màlaga vaig anar a
Sevilla, on vaig estar en un centre
de menors on no es portaven gaire
bé amb nosaltres». Ara viu en un
centre de menors a Piera, on «estic
molt content». Ha fet el curs de sol-
dadura i català. Li agrada el futbol i
voldria aprendre idomes. Diu que al
seu país no podria fer res.  

Bamba Hamed
COSTA DE MARFIL, 15 ANYS
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INCLUSIÓ Ampans i la fundació Intermèdia gestionen el programa Noves Oportunitats de la Catalunya Central, que s’adreça als joves 
no escolaritzats i que no treballen. Aquest curs, per primer cop, també han portat a terme una part del programa adreçada als MENAs

Fundació Ampans


