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El curs 2014-2015 es va implan-
tar a Tarragona, de la mà de 
l’Associació Quilòmetre zero, 
el projecte Rossinyol, una ini-
ciativa de mentoria entre estu-
diants universitaris voluntaris i 
nois i noies preadolescents, que 
es desenvolupa en l’àmbit del 
lleure i fora de l’escola. Aquest 
projecte Rossinyol, que a Tarra-
gona ja compta amb 46 parelles 
participants, compleix 10 anys a 
Espanya i ahir la xarxa Rossinyol 
va celebrar el dia internacional 
d’un projecte de voluntariat uni-
versitari basat en la mentoria. 

El projecte Rossinyol es va 
iniciar a la Universitat de Girona 
el curs 2005-2006 i actualment 

hi ha a Catalunya i a Espanya 
cinc organitzacions que l’imple-
menten, entre les quals hi ha la 
de Tarragona. En aquests deu 
anys, se n’han beneiciat més 
de 2.000 joves, entre els univer-
sitaris mentors i els joves men-
torats.  En l’actualitat, a més de 
Catalunya, hi ha mentoria social 
a Mallorca, Valladolid, Galícia, 
Navarra, Donosti i Guadalajara.

L’estudi d’impacte del projec-
te Rossinyol mostra que l’alum-
nat que participa en la men-
toria aprèn més ràpidament la 
llengua vehicular, crea xarxes 
d’amistat més àmplies i diver-
ses en els centres, desenvolupa 
unes aspiracions i expectatives 
educatives més elevades, coneix 

millor el context de recepció, i 
millora els estàndards d’auto-
coniança i autoestima. La in-
vestigació també demostra que 
la mentoria destinada als ado-
lescents té un paper clau en la 
seva integració i evita possibles 
radicalismes.

Per als joves universitaris 
aquest projecte els aporta bene-
icis en la seva formació com a 
persones i com a adults respon-
sables, coneixent de primera mà 
realitats diferents a les seves, 
infants d’entorns vulnerables, 
que provenen d’altres cultures 
i religions, que han passat per 
un procés migratori. I a la ve-
gada entrenen competències 
com l’empatia i l’escolta activa, 

o habilitats com la gestió d’un 
petit pressupost o la planiicació 
i organització d’activitats.  

Oriol Amoròs, Secretari 
d’Igualtat, Migracions i Ciuta-
dania del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, valora que 
«el Rossinyol és un bon exem-
ple de com la mentoria social 
pot ajudar a evitar el risc que la 
desigualtat que pateix la pobla-
ció immigrada es transmeti a la 
següent generació. Mentoria per 
aixecar les expectatives que te-
nim sobre els més vulnerables. 
Expectatives altes en tothom 
per assolir la igualtat. Ens calen 
projectes com aquest per a que 
la diversitat mai s’identiiqui 
amb desigualat.».

El projecte Rossinyol compta ja amb  
46 parelles participants a Tarragona
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La iniciativa de mentoria, entre universitaris voluntaris i joves preadolescents, celebra deu anys 

Elena Pedrola

«L’enginyeria també és per a do-
nes». Aquesta és la idea principal 
que el professorat de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria 
(ETSE) i l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Química (ET-
SEQ) de la Universitat Rovira i 
Virgili van voler transmetre a 
les noies que actualment estan 
cursant 3r d’ESO, i que es troben 
a les portes d’haver d’escollir el 
camí que voldran seguir a partir 
de 4t d’ESO, a les jornades Girls’ 
Day.

L’acte, que és el cinquè any 
que s’organitza, va agrupar ahir 
unes 100 alumnes d’instituts 
de la província a l’ETSE. Dilluns 
vinent es repetirà l’acte amb un 
centenar de noies més. «Aquests 
tipus d’actes fa temps que s’or-
ganitzen a països com el Regne 
Unit. I fa cinc anys vam decidir 
aplicar-ho també aquí, perquè 
el nombre de noies que volien 
estudiar enginyeria havia dava-
llat molt», va remarcar Carme 
Olivé, professora de l’ETSE i una 
de les organitzadores de l’acte. 
Però el resultat de les primeres 
jornades no es veurà ins el curs 
vinent, quan les alumnes que el 
2011 feien 3r d’ESO començaran 
el primer curs a la universitat.

A més de xerrades per incen-
tivar les noies, les portes obertes 
també van oferir una sèrie de ta-
llers pràctics que van demostrar 
en què consisteixen els estudis. 
Perquè un dels motius pels quals 
aquest és un món molt masculí, 

segons van puntualitzar el pro-
fessorat, és el desconeixement de 
la matèria i les seves aplicacions 
pel progrés social.

Un camp molt masculinitzat
De moment, les noies que deci-
deixen encarar el seu futur labo-

ral cap a l’enginyeria, encara són 
força poques. Al segon curs d’en-
ginyeria mecànica de la URV, per 
exemple, d’entre una setantena 
d’alumnes, tan sols s’hi troben 
dues noies, l’Alba Almagro i l’Aï-
da Gatell. Les joves van assegurar 
que van voler encaminar-se cap 
a l’enginyeria mecànica perquè 
és una carrera molt global i amb 
moltes sortides professionals. 
«Tenir tants nois al voltant no 
fa tanta por com sembla», va 
destacar l’Alba entre rialles. I 

afegia, «la carrera ha resultat ser 
molt millor del què em pensava». 
D’entre el grup d’amics de l’Aïda, 
ella és l’única noia que estudia 
enginyeria, però va airmar que 
ni amics ni familiars troben pro-
blemes en la seva decisió.

La situació a la universitat és el 
relex del que passa al món labo-
ral. Isabel Puñet, cap de recursos 
humans de l’empresa Lear Cor-
poration de Valls, va destacar que 
dels 43 enginyers nous del 2015, 
tan sols 4 eren dones.

«El desconeixement i 
els estereotips són els 
causants de la poca 
vocació femenina»
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La URV sedueix joves estudiants de 
secundària per cursar enginyeria
La cinquena edició de la jornada Girls’ Day agruparà 200 noies entre ahir i dilluns vinent
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Conjunt de les noies participants de la jornada Girls’ Day. 
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Imatge d’arxiu d’alguns dels seus gegants.

Sant Pere i Sant Pau busca 
portadors per als seus Gegants
L’Associació de Veïns de Sant 
Pere i Sant Pau busca portadors 
per als seus Gegants. Després 
de gairebé un any i mig sense 
activitat, els veïns volen treu-
re la pols a una entitat cultural 
que va néixer fa més de quinze 
anys. Així, una part dels veïns 
estan disposats a revifar l’espe-
rit més popular del barri i fan 
una crida a tot aquell interessat 
a convertir-se en geganter o 
graller. La primera torbada està 
prevista per aquest diumenge 

28 de febrer. Des de l’associa-
ció detallen que «hem organit-
zat un assaig obert davant del 
centre cívic perquè tot aquell 
que tingui dubtes o interès pu-
gui provar què és això de porta 
un gegant». L’assaig es durà a 
terme a partir de les dotze del 
migdia.  El primer objectiu que 
es planteja l’entitat és poder 
formar un grup idel i demos-
trar-ho a les festes del barri. El 
fundador i creador dels gegants 
va ser Ramon Escudero.
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L’acció transcorre en un psiquiàtric.

Grup Escènic Atenea porta 
‘Fuera de quicio’ al Metropol
El Grup Escènic Atenea trepit-
jarà aquest diumenge l’escenari 
del Teatre Metropol amb el seu 
darrer espectacle, Fuera de qui-
cio. La representació tindrà lloc 
a dos quarts de set de la tarda. 
L’obra és original de José Luis 
Alonso i l’encarregada de diri-
gir-la és Francesca Fortuny.

La companyia de teatre ama-
teur fa més de cinquanta anys 
que actua a Tarragona –en ca-
talà i castellà– i ha aconseguit 
consolidar un públic idel, ja 

que estrenen entre dues o tres 
obres cada any. El desembre 
passat ja van estrenar Fuera de 
quicio i, arran de l’èxit que van 
aconseguir i les bones crítiques,  
ara tornaran a repetir-la per-
què ningú es quedi fora. L’acció  
transcorre en un lloc tancat i 
inquietant: un psiquiàtric. Els 
protagonistes es veuran im-
mersos en una aventura d’intri-
ga i misteri, tot quan falten pocs 
dies per la celebració d’unes 
eleccions generals. 


