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Obre a Barcelona un nou equipament
per a joves migrants en situació
de vulnerabilitat i de carrer
• Ubicat al barri de Fort Pienc el servei és diürn i serà generador
d’oportunitats per als joves a partir d’una atenció personalitzada per part
d’un equip de professionals multidisciplinari
• La Casa dels Joves actuarà a través de l’acollida i el vincle per acompanyar i facilitar la inclusió dels joves a la societat
• El projecte pilot del Consorci de Serveis Socials de Barcelona és fruit
de la gestió compartida de les entitats Sant Pere Claver - Fundació Serveis
Socials, Suara Cooperativa i Garbet Cooperativa d’Inserció

El proper dimecres 29 de novembre obre a Barcelona un nou equipament per a joves migrants
en situació de vulnerabilitat i de carrer. El servei treballa a partir de l’acollida, l’acompanyament
i la inclusió dels joves, és diürn (de 9 a 21 hores), funcionarà els 365 dies de l’any i té capacitat per atendre 25 joves de manera simultània. L’equipament, que es presenta amb el nom de
Dar Chabab (traduït de l’àrab significa la Casa dels Joves), s’ubica al barri del Fort Pienc de la
capital catalana per ajudar a donar resposta a una situació d’emergència social latent. Des de
l’estiu, es detecta l’arribada constant de prop de 200 joves en situació vulnerable cada mes a
Catalunya. La majoria dels joves arriben a Catalunya després d’iniciar un procés migratori que
comença al nord d’Àfrica. El servei funciona des de principis de mes en què s’ha preparat l’equip
de professionals amb la seva coordinació amb els educadors de carrers i s’han programat sessions informatives per explicar el funcionament de l’equipament al veïnatge.

Atenció personalitzada
L’equipament compta amb un equip de professionals multidisciplinar que portarà a terme una
atenció personalitzada responent a les necessitats de cada jove, fixant uns objectius i establint un seguiment individualitzat. Es compta amb perfils preparats per afrontar les especificitats del projecte (educadors i integradors socials, terapeuta especialitzat, psicòleg, psiquiatre,
infermer/a, talleristes, etc). El servei ofereix una atenció mèdica en la prevenció i tractament
del consum de substàncies tòxiques i els trastorns de salut mental, que sovint es donen entre
els joves a causa de la seva situació de vulnerabilitat i de carrer fruit dels processos migratoris.
La Casa dels Joves ofereix els serveis bàsics d’alimentació i higiene (dutxes, lavabos i servei de
neteja de roba) i ha estat dissenyat a partir d’una estructura àmplia amb espais acollidors per
facilitar el contacte amb els joves en una planta de 360 metres quadrats a peu de carrer.
Treball en xarxa i obert a l’entorn
El servei posa a disposició dels joves la xarxa d’equipaments i serveis públics i privats més
enllà del propi Dar Chabab (centres d’atenció primària, serveis socials de l’Ajuntament, hospitals, entitats que actuen en l’atenció a joves en situació de desprotecció, etc). L’equipament té
una actitud proactiva, és obert a l’entorn i programarà activitats de manera regular perquè els
joves tinguin una relació fluïda amb el veïnatge a través d’accions de voluntariat, d’intercanvi
o de banc de temps. La Casa dels Joves incidirà també en l’educació dels joves a partir de la
fermesa que permetrà establir les bases per a una convivència estable i el bon funcionament
de l’equipament.
Caràcter pilot
El projecte té un caràcter pilot perquè hi intervenen tres entitats en una gestió que ha estat encarregada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona (participat per l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència). Les tres entitats que es fan
càrrec del servei són Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials, Suara Cooperativa i Garbet
Cooperativa d’Inserció. La voluntat de les tres entitats és tenir una actitud proactiva i oberta,
tant amb els joves que faran ús del servei, com amb la relació que s’establirà amb l’entorn més
proper a l’equipament.
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