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El Projecte Rossinyol és un projecte 
d’acció  i de sensibilització social que 

aporta als municipis els recursos més va-
luosos de la universitat: coneixement per una banda,  i un 
equip humà al servei de l’acollida, per l’altra.

El Projecte Rossinyol, que actualment  (2016) porta deu edi-
cions (comptant amb l’any de prova pilot), s’ha anat verte-
brant a redós de dues branques en diàleg costant: per una 
banda, el projecte de mentoria basat en l’acció voluntària 
d’estudiants universitaris de totes les facultats de la UdG i 
per l’altra, l’establiment d’una línia de recerca sobre men-

toria que abraça tant l’àmbit nacional com l’internacional. 
Aquesta línia, tal com explicarem més endavant,  compta 
amb un reconeixement notable i té una posició destacada 
en el sí de la Xarxa Europea Nightingale (Nightingale Mento-
ring Network) que gestiona i controla la qualitat del projec-
te “Nightingale” a tot Europa.

Actualment, el Projecte Rossinyol es concep com un pro-
jecte de responsabilitat social de la de la Fundació Girona 
Universitat i Futur adreçat als municipis de les comarques 
gironines. 
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22. El Projecte de mentoria
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2.1 Antecedents
El Projecte Rossinyol té el seu origen en l’innovador model 
de mentoria per a la integració nascut a Israel a mitjan dels 
anys 70. Aquest projecte, denominat PEREACH, tenia com 
objectiu principal establir relacions de companyonia entre 
alumnes universitaris i alumnes de primària amb proble-
mes socioeconòmics o bé de grups ètnics desafavorits. 

Els bons resultats del projecte ben aviat foren coneguts per 
altres països preocupats per treballar per una societat més 
justa i igualitària. A la dècada dels 90 la Universitat de Mal-
mö1 (Suècia) va impulsar el projecte “Nightingale” (“rossin-
yol”) adaptant-lo, és clar, a les característiques de la realitat 
de la ciutat. 

El projecte “Nightingale” de Malmö es va implantar amb la 
voluntat d’establir ponts de diàleg i de relació entre estu-
diants de la Universitat i alumnes de primària de la ciutat 
en situacions econòmiques o socials desafavorides (majori-
tàriament immigrants). L’objectiu del projecte era i continua 
essent que els mentors (nom amb el qual es coneixen els 
alumnes universitaris que porten a terme aquest projecte) 
acompanyin durant una tarda a la setmana un nen/a de les 

1. Malmö és una ciutat que es troba al sud del país, molt a prop d’Estocolm,  i 
que en el moment actual té un 52% de població d’origen estranger. L’origen 
d’aquesta població és molt diversa i en els darrers anys s’ha caracteritzat 
per l’arribada de refugiats des països d’Europa, Àfrica i Àsia on s’han produït 
conflictes bèl·lics. A tota societat amb un nombre important d’immigrants 
es plantegen problemes d’integració, de desigualtat i d’exclusió social que 
afecten el conjunt de la població immigrada i, tot i que en xifres molt inferiors, 
a porcions de la població “autòctona” que arrossega una problemàtica social 
múltiple i diversa. 

característiques descrites (mentorat) per tal que coneguin 
diferents espais de la ciutat, tinguin accés a diferents ofer-
tes d’oci i de diversió, i coneguin àmbits de producció cul-
tural i artística. Tot plegat es va iniciar amb la pretensió que 
els nens i nenes poguessin accelerar el procés d’integració 
social i cultural esdevenint ciutadans de primera.

El febrer del 2004, en el transcurs d’una trobada de dife-
rents persones interessades en aquesta experiència que 
proveníem d’Alemanya (Berlín), Noruega (Oslo), Eslovènia 
(Liubliana) i Catalunya (Girona) ens vàrem plantejar la pos-
sibilitat de desenvolupar-lo en els països participants i es 
va acordar que, des de la Universitat de Malmö, es demana-
ria finançament a la Unió Europea. Mentrestant, i a l’espera 
de la DG Education & Culture de la Comissió Europea, ini-
ciaríem el projecte de manera experimental amb recursos 
propis. 

2.2 El Projecte Rossinyol  
a la Universitat de Girona 
Partint de les finalitats del “Nightingale Project” el curs 
2005-06 la Universitat de Girona va portar a terme una pro-
va pilot a comarques de Girona, concretament a la localitat 
d’Olot. Des d’aleshores es va dissenyar un projecte basat en 
una xarxa innovadora i integrada de relacions, pràctiques 
i dinàmiques entre estudiants de la Universitat de Girona i 
alumnes d’origen estranger de centres educatius amb l’ob-
jectiu d’aportar un suplement als esforços de les entitats i 
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administracions que treballaven per l’atenció a la ciutada-
nia nouvinguda i la cohesió social.

Els objectius estratègics del Projecte eren i continuen es-
sent en la dimensió més concreta: 

• afavorir la integració cultural, social i lingüística 
dels alumnes d’origen estranger (mentorats)

• col·laborar activament en les estratègies d’èxit 
acadèmic dels mentorats

• fer créixer les expectatives formatives i educatives 
dels mentorats

• donar formació en l’àmbit de la diversitat cultural 
als estudiants universitaris (mentors)

• sensibilitzar la comunitat universitària en l’àmbit 
de la diversitat cultural

• dotar a la Fundació de Girona Universitat i Futur 
d’un projecte propi, distingit i reconegut que treba-
lli activament  l’acollida de la població estrangera, 
la igualtat, la cohesió  i la inclusió social.

Tal com s’explica en l’apartat de la memòria que explica 
l’impacte social del Rossinyol, des del curs 2005-06 fins 
el moment actual hi ha hagut un creixement lent, sostin-
gut i sostenible que ha fet possible passar amb èxit de 5 a 
106 mentorats , de 5 a 104 mentors,  de 10 a 19 centres de 
primària atesos, d’1 a 16 IES, de cobrir 1 ciutat a cobrir-ne 12 
i a ser present a totes les comarques gironines. En el trans-
curs d’aquest període, el Projecte Rossinyol ha esdevingut 

un projecte de referència reconegut a Catalunya, Espanya i 
en el context europeu.

2.3. El projecte Rossinyol: de Girona  
a la resta de Catalunya i a Espanya 
Els èxits fressats pel Projecte Rossinyol, el model que s’ha 
anat forjant, el sistema organitzatiu que s’ha dissenyat, 
etc. ha despertat interès en organitzacions universitàries i 
d’altres tipus de Catalunya i Espanya. És a partir d’aquest 
interès que l’equip del Rossinyol ha assessorat aquests or-
ganismes perquè puguin desplegar el projecte en la seva 
àrea d’influència. Els contactes i assessoraments han estat 
els següents: 

• Universitat Ramon LLull, 2008

• Universitat Pompeu Fabra, 2009

• Ajuntament d’Albacete, 2010

• Punt de Referència (Barcelona), 2010

• Fundació Bofill, 2010

• Caixa UNIM, 2010

• Universitat Pública de Navarra, 2011

• Universitat Complutense de Madrid, 2012

• Adhesió a la Xarxa de Coordinadora de Mentoria 
(2013)
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2.4 Àmbits d’actuació
En el mapa que ve tot seguit s’hi pot veure marcades les 
dotze poblacions en les quals s’ha portat a terme el Projec-
te Rossinyol 2015-2016 Les localitats són: Girona, Banyoles, 
Olot, Figueres, Lloret de Mar, Blanes, Palafrugell, La Bisbal 
d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Santa Coloma 
de Farners i Salt.

El projecte és present a sis comarques ( l’Alt i Baix Empordà, 
Gironès,  Pla de l’Estany,  Garrotxa i Selva) i hem de tenir 
en compte que aquest curs hem pogut ampliar a Salt, i 
augmentar les places tot realitzant una prova pilot a Girona 
amb nenes d’ètnia gitana, amb un total de quatre parelles 
més. 

A fi de visualitzar l’impacte territorial del Rossinyol adjun-
tem la  taula2 que ve tot seguit en la que es destaca el per-
centatge d’habitants d’origen estranger de les localitats en 
les que es desenvolupa el projecte.  Tal i com es pot apre-
ciar, aquest percentatges és important a totes les pobla-
cions i s’accentua d’una manera especial ens els municipis 
de Lloret de Mar i Figueres.

2. Dades extretes de IDESCAT en data 12 de Gener de 2016, fan referència a la 
població censada de l’any 2014. 
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LOCALITAT COMARCA HABITANTS EXTENSIÓ
POBLACIÓ 

ESTRANGERA

POBLACIÓ ORÍGEN 
ESTRANGER (%)  

2014 

POBLACIÓ ORÍGEN 
ESTRANGER (%) 

2013

Girona El Gironès 97.227 39,1 km2 18.127 18,64% 20,75%

La Bisbal d’Empordà El Baix Empordà 10.761 20,6 km2 2.211 20,55% 23,21%

Olot La Garrotxa 33.913 29 km2 6.247 18,42% 19,63%

Blanes La Selva 39.293 17,7 km2 5.946 15,13% 16,37%

Lloret de Mar La Selva 38.624 48,7 km2 14.785 38,28% 43,78%

Santa Coloma de Farners La Selva 12.601 70,6 km2 2.395 19,01% 20,03%

Figueres L’Alt Empordà 45.444 19,3 km2 13.499 29,70% 30,33%

Banyoles Pla de l’Estany 19.343 11 km2 3.873 20,02% 20,39%

Palafrugell El Baix Empordà 22.763 26,9 km2 5.358 23,54% 25,60%

Palamós El Baix Empordà 17.805 14 km2 2.479 13,92% 15,05%

Sant Feliu de Guíxols El Baix Empordà 21.810 16,2 km2 3.833 17,57% 18,81%

Salt El Gironès 30.103 6.60 km2 12.185 40,48% 40,48%

En la taula anterior podem observar a la última columna 
els percentatges del curs anterior, podem destacar que en 
totes les localitats hi ha una petita davallada de la pobla-
ció estrangera. La única excepció és la localitat de Salt, que 
es manté amb un percentatge igual. Amb aquestes dades i 

malgrat la petita davallada podem reafirmar que el projecte 
continua essent tant necessari com els cursos anteriors. 

A continuació podem veure a la taula la població distribuïda 
per comarques: 3

3. Dades extretes de IDESCAT en data 12 de Gener de 2016, fan referència a la 
població censada de l’any 2014.

TAULA 1

COMARCA
HABITANTS 

(TOTAL)
POBLACIÓ  

ORÍGEN ESTRANGER
PERCENTATGE POBLACIÓ 

ORÍGEN ESTRANGER
POBLACIÓ IMPACTE  
PÚBLIC OBJECTIU

El Gironès 184.187 38.478 20,89% 19.366

El Baix Empordà 133.754 28.970 21,66% 15.214

La Garrotxa 55.855 8.346 14,94% 6.704

La Selva 173.518 37.493 21,61% 23.871

Alt Empordà 141.517 39.743 28,08% 13.910

Pla de l’Estany 31.463 5.016 15,94% 4.242

TAULA 23
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CENTRES DE PRIMÀRIA (16) CENTRES DE SECUNDÀRIA (20)

 Escola Pere Torrent (Lloret de Mar) Institut Rocagrossa (Lloret de Mar)

Escola Dalmau Carles (Girona) Institut Vicens Vives (Girona)

Escola Santa Eugènia (Girona) Institut Montilivi (Girona)

Escola Carme Auguet (Girona) Institut Santa Eugènia (Girona)

Escola Vilarroja (Girona)* IES Palamós (Palamós)

Escola Mare de Deu del Mont (Girona) IES Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols)

Escola Parc Aigües (Figueres) IES Sant Feliu (Sant Feliu de Guíxols)

Escola Salvador Dalí (Figueres) IES Frederic Martí Carreras (Palafrugell)

Escola Amistat (Figueres) IES La Bisbal (La Bisbal d’Empordà) 

Escola Torres Jonama (Palafrugell) IES Cor de Maria (La Bisbal d’Empordà)

Escola El Carrilet (Palafrugell) Institut Bosc de la Coma (Olot)

Escola Mossèn Joan Batlle (Blanes) Institut Montsacopa (Olot)

Escola Napoleó Soliva (Blanes) Institut La Garrotxa (Olot)

Escola Joan De Margarit (La Bisbal d’Empordà) IES Brugulat (Banyoles)

Escola Cor de Maria (La Bisbal) IES Pla de l’Estany (Banyoles)

Escola Pia (Olot) IES Pere Alsius (Banyoles)*

IES Casa Nostra (Banyoles)*

IES Santa Coloma (Santa Coloma Farners)

IES La Salle (Santa Coloma Farners)

INS La Salle (Girona)*

TAULA 34

Ajuntaments i centres educatius4 

La tasca que porta a terme el Projecte Rossinyol no seria 
possible sense comptar amb el recolzament dels Ajunta-
ments així com dels centres educatius de primària i de se-
cundària que hi participen. Durant el curs 2014-15 hi parti-
cipen, a banda dels 12 municipis ja esmentats,  35 centres 
educatius.

4. Taula d’elaboració pròpia equip Projecte Rossinyol 2016.
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El paper dels Ajuntaments, els enllaços 
territorials i altres figures que fan possible  
el desenvolupament del projecte:  
la coresponsabilitat i el treball en xarxa
Els Ajuntaments col·laboren en l’organització de la Festa 
Inicial i la Festa Final i també en la gestió (i en algunes oca-
sions finançament) de les assegurances dels mentorats. A  
destacar també l’aportació simbòlica (al voltant de 300 € 
per ajuntament) destinada a sufragar una peita part de la 
gestió del projecte així com els viatges i desplaçaments a 
conferències internacionals.

A cada una de les localitats existeix una figura, anomenada 
Enllaç Territorial (ET) que tot i tenir diverses funcions i estar 
ubicada en diferents departaments o àrees  totes són co-
neixedores del món de l’educació. Alguns ET  són Tècnics 
d’Educació dins de l’Àrea d’Educació dels Ajuntaments, 
d’altres són tècnics d’immigració, i també ens trobem amb 
agents LIC (del Departament d’Ensenyament) o assistents 
socials, entre d’altres. 

La tasca fonamental que desenvolupa l’ET és la tria (segons 
criteris i valors ja establerts),el seguiment i el recolzament 
dels mentorats.  Aquestes accions precisen de la visita fre-
qüent dels centres on estan escolaritzats els mentorats i 
en molts casos treballa amb el recolzament dels tutors de 
les aules d’acollida. Aquesta figura també està en contacte 
amb la Secretaria Tècnica del Projecte Rossinyol (STPR) qui 
es responsabilitza de la tria, seguiment i recolzament als 
mentors, a més de ser el punt de connexió amb els enllaços 
territorials i l’equip de direcció i coordinació del Projecte. 

 Actualment,  moment de crisi econòmica, els ajuntaments 
valoren d’una manera important el projecte Rossinyol per-
què consideren que és una mena de servei substitutori de 
l’administració local en l’àmbit de la immigració, serveis 
que, tot sigui dit de passada, han patits nombroses retalla-
des fins pràcticament a desaparèixer.
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33. Activitat científica a redós 
del projecte Rossinyol 
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La segona gran pota del Projecte Rossinyol és l’activitat 
científica objectivada en tres nivells que es complemen-
ten: la investigació pròpiament dita, la divulgació científi-
ca i l’organització de les Conferències Internacionals sobre 
mentoria. 

3.1 La recerca: l’establiment d’una línia 
d’investigació específica sobre mentoria 
liderada per la UdG
Des de l’inici del Projecte Rossinyol ,a la UdG, la recerca fou 
un tema de preocupació i d’interès que es va poder desple-
gar així que el projecte de mentoria tingué un cert rodatge. 

Els curs 2009-2010 l’Agència Catalana de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca (AGAUR) va concedir una ajuda compe-
titiva de 15.000 € per finançar una investigació centrada en el 
disseny de diversos instruments per tal de mesurar, en fases 
posteriors, els efectes del Projecte Rossinyol. Aquest projec-
te, en el qual hi varen participar 4 investigadors i 3 becaris, 
va ser el tret de sortida d’una prolífera línia de recerca que es 
manté fins avui i té la voluntat de créixer i consolidar-se.

L’any 2012 el projecte Rossinyol va desenvolupar una in-
vestigació amb recursos propis que, a tres anys vista, volia 
posar a prova els instruments dissenyats i, un cop validats, 
es passaria una enquesta massiva a mentors, mentorats i 
mestres tutors per veure els avenços objectius que fan els 
mentorats en l’àmbit d’acollida, la inclusió social, cultural i 
lingüística. En el transcurs d’aquest  any 2013 ja s’han acon-

seguit validar uns indicadors que valoraran els avenços dels 
participants en el Rossinyol i també s’han començat a pas-
sar les enquestes als mentors, mentorats i tutors. 

3.2 Divulgació científica 
Els resultats de la investigació del Rossinyol així com tot 
allò que hem desenvolupat en el Projecte i que han esde-
vingut factors d’èxit han estat divulgats en diversos fòrums 
i congressos tant nacionals com internacionals. Tot seguit 
presentem una succinta relació dels principals espais on 
aquesta divulgació s’ha portat a terme: 

• VI Jornada d’Educació en valors. Valors emergents, 
valors de sempre. Universitat de Girona, Senderi, 
Fundació Bofill; Girona, 2010

• Jornades Immigració 2.0, Barcelona, 2010

• Jornada d’immigració, llengua i joventut: “l’acolli-
ment lingüístic i els joves”, Girona, 2011

• Congrés internacional sobre Educació, ECER, Ber-
lín, 2011

• IV Jornada de Recerca i Immigració. Direcció Ge-
neral per a la Recerca  i Direcció General per a la 
Immigració, IEC, Barcelona, 2011 

• Jornades Joventut i immigració: Joves d’origen 
diversos construïm ciutadania”, Barcelona, 2012

• Jornada d’Aprenentatge Servei, Salt, 2012 
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• I Jornades de Mentoria, Barcelona, juny de 2013. 
Organitza: La Coordinadora per a la Mentoria i la 
Inclusió.

• Presentació resultats provisionals d’estudi d’im-
pacte de mentoria. Desembre 2013.

3.3 Organització de les Conferències 
Internacionals sobre mentoria 
 Els membres del Projecte Rossinyol, en tant que membres 
de la direcció de la xarxa Nightingale Mentoring Network 
hem coorganitzat la Primera Conferència Internacional so-

bre mentoria celebrada Malmö el 2010; el 2011  vàrem orga-
nitzar la II Conferència a la Universitat de Girona ampliant 
el radi d’acció tota la comunitat educativa5, i l’octubre del 
2012 vàrem assistir i participar activament en  la Tercera 
Conferència celebrada a Viena.

Enguany el Projecte Rossinyol ha coorganitzat les Jorna-
des sobre mentoria  social “Cosa de dos, cosa de tots” que 
es van celebrara a Barcelona el dia 20 de Juny de 2013 on, 
a banda de presentar el projecte de la UdG, es van avançar 
els resultats preliminars de la recerca de l’estudi anomenat 
“Resultats de l’acció de la mentoria en projectes socials”.

5. Valgui com a exemple l’organització conjunta amb l’Ajuntament de Girona i 
el Departament d’Educació de la conferència “Programes de mentoria i èxit 
educatiu ” impartida per professor Gil Noam (Univ. de Harvard) a la sala d’actes 
de la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona.
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44. Reconeixement 
i visualització
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El reconeixement de la tasca feta pel Projecte Rossin-
yol ha estat, fins el dia d’avui, ampli i divers. Diversos 
mitjans de comunicació, entitats de prestigi com la 
Fundació Carulla, i associacions, Institucions i organis-
mes d’allò més plurals s’han fet ressò de la tasca por-
tada a terme confiant-li accions específiques, donant 
a conèixer accions singulars o bé premiant el projecte. 
Valgui com a testimoni d’aquest reconeixement la rela-
ció que presentem tot seguit:

• Se li confia l’organització de la sisena trobada de la 
Xarxa Europea Mentor-migration, celebrada a Girona 
els dies 16, 17 i 18 d’octubre de 2008

• Se li confia l’elaboració del Manifest “Declaració de 
Girona: argumentari per donar a la xarxa europea 
Nightingale” per a presentar a entitats, associacions 
i corporacions de tots els països de la UE on es porta 
a terme el projecte “Nightingale”. Desembre 2008. 

• Se li confia la producció i realització d’un documen-
tal sobre el Nightingale per presentar-lo a la Comis-
sió Europea. Gener 2009.  

• Se’l convida a formar part de la direcció de la Xarxa 
internacional “Nightingale”. Gener 2010. 

• La Fundació Carulla li atorga el VI premi Francesc 
Candel. 29 de setembre de 2009.

• Se li concedeix un ajut ARAFI per iniciar una recerca 
competitiva. Abril 2010. 

• Se’l convida a fer una ponència al Congrés “Fills i 
filles d’immigrats a Catalunya” organitzat per la Se-
cretaria per a la Immigració. Octubre 2010.

• Se’l convida a presentar l’experiència a les Jornades 
“Aprenentatge i Servei”. Desembre de 2010.

• Se’l convida a presentar l’experiència a les Jornades 
“d’Educació i Valors” organitzades per Senderi. 13 
de març de 2010.

• Se’l convida a explicar l’experiència l’IES a Pablo Ruiz 
Picasso de Ciutat Meridiana. 10 de març de 2010.

• Se’l convida a explicar el projecte a la Universitat 
Ramon Llull. Octubre 2009.

• Se’l  convida a ser Projecte relator del programa  
“Ordit”  (Programa per a la formació de lideratge  i 
transformació social) de la Fundació Bofill, març  
2009 ,2010 i 2011

• TV3 grava el Projecte Rossinyol per al programa “Tot 
un món”, 2010

• RNE emet un programa on explica l’experiència del 
Rossinyol, 2010

• El programa radiofònic de Manuel Fuentes entrevista 
al Director i a un mentor del Rossinyol en motiu dels 
25 anys de la UdG, 2012

• El Projecte Rossinyol, des del seu inici, ha sortit en 
diferents mitjans periodístics com ara: El Punt Diari, 
el Diari de Girona, la Vanguardia i el diari ARA

• Agència catalana de notícies “The ‘Rossinyol’ pro-
ject, example in the fight for equal opportunities and 
social inclusion in Catalonia” (s’adjunta annex)

• Premi Pompeu Fabra 2014, a projectes de mentoria. 
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55. Finançament
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El finançament principal del Rossinyol corre a càrrec 
principalment  del Consell Social de la Universitat qui, 
fins el moment actual, es fa càrrec de les despeses 
dels diners de butxaca (assignació econòmica desti-
nada als mentors) i del pagament d’una part del su-
port tècnic del Projecte. 

La Universitat de Girona finança de forma indirecta 
el projecte mitjançant el rebaix docent del director 
i del coordinador del projecte (6 i 3 crèdits respecti-
vament) i la Oficina de Cooperació al Desenvolupa-
ment, a través del seu personal, assumeix els costos 
indirectes derivats de les tasques de gestió econò-
mica. A banda, el projecte compta amb aportacions 
simbòliques dels Ajuntaments on es desplega el pro-
jecte (entre 300 i  350 € per ajuntament). 

El finançament de la recerca córrer a càrrec de les 
convocatòries públiques que fa la Generalitat de Ca-
talunya o altres administracions i des de la direcció 
del projecte, anualment es busca finançament en 
convocatòries d’ajuts i premis per finançar la contrac-
tació del suport tècnic.

DESPESES IMPORT

Diners de butxaca 32.000,00 €

Formació dels mentors 400,00 €

Desplaçaments i dietes 500,00 €

Suport tècnic (gener a juny) 8.627,90 €

Suport tècnic (setembre a desembre) 5.272,10 €

Suport gestió econòmica 3.000,00 €

Material oficina 600,00 €

Imprevistos 500,00 €

Total pressupostat 50.900,00 €

5.1 Pressupost 2015

PRESSUPOST 2015
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5.2 Fons de finançament

Com es pot apreciar, la gran part del finançament del Pro-
jecte prové de la Universitat de Girona, el qual a més d’apor-
tar l’import total dels diners de butxaca dels mentors tam-
bé ajuda a finançar una part de la contractació de la figura 
del Suport Tècnic del Projecte. En relació a la taula dels in-
gressos del 2014, podem veure com fins al moment no es 
pot complir amb el total pressupostat concretament amb  
la part de contractació del suport tècnic que correspon als 
mesos de Setembre a Desembre de 2015. 

INGRESSOS 2015

INGRESSOS IMPORT

Universitat de Girona  
aportació despesa anual 36.000,00 €

Subvenció Departament  
General per la Immigració 7.000,00 €

Aportacions Ajuntaments 3.850,00 €

Acord Girona (Augment places) 1.500,00 €

Ajut dipuitació de Girona 2.607, 25 €

Total ingressos 50.900,00 €

5.3 Els diners de butxaca
Per poder portar a terme les activitats durant tot el curs 
escolar ( Octubre a Maig), cada parella disposarà de 250 €, 
anomenats diners de butxaca. Aquests seran transferits a 
cada un dels mentors qui seran els responsables del seu ús 
i distribució per a cada una de les activitats. 

La direcció del Projecte Rossinyol demana, al final del pro-
jecte,  a cada un dels mentors que justifiqui la despesa, amb 
algun document on es pugui veure la relació de despesa i 
s’adjuntin tots els tiquets que tinguin per a poder veure la 
despesa realitzada. 

Els diners es podran emprar per a qualsevol activitat que 
estigui emmarcada dins de la mentoria i que el mentor con-
sideri important per a poder desenvolupar la seva tasca. 
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66. L’impacte social del 
Projecte Rossinyol
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Ja fa uns anys que el Projecte Rossinyol ha esdevingut un 
projecte consolidat a comarques de Girona. Un moment 
culminant va ser el curs 2007-08 en que el Projecte Rossin-
yol es va estendre com a Projecte propi, nodrint-se de men-
tors de totes les facultats, i arribant a diferents poblacions 
de les comarques gironines, i ràpidament ha esdevingut un 
bon paradigma de la implicació de la Fundació en temes de 
responsabilitat social. 6

A la següent taula es pot observar en xifres el creixement i 
extensió del Projecte Rossinyol des del primer any de fun-
cionament institucionalitzat fins l’actualitat.

El nombre de beneficiaris directes (mentors i mentorats) 
del Projecte Rossinyol és, en l’actualitat, d’unes dues-cen-
tes persones. Amb tot, quan comptabilitzem els beneficia-

6. Font: Equip tècnic del projecte Rossinyol, 2016.

TAULA 4

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Nombre de mentorats 5 17 35 58 72 95 98 99 106 128

Nombre de mentors 5 17 35 56 68 100 96 97 104 125

Escoles de primària - 10 15 17 17 21 16 16 16 16

Instituts de secundària 1 2 4 7 8 10 12 19 19 20

ris indirectes (fonamentalment famílies), la xifra augmenta 
de manera important.

A banda dels beneficiaris tangibles cal parlar també dels 
beneficis “intangibles” que en aquets moments estem 
en procés d’objectivar. De quins beneficis estem parlant? 
D’increment de l’autoestima en els mentorats, de majors 
quotes de seguretat i de confiança, de millora de la parla 
catalana, d’una més gran inclusió social i cultural i, el que 
és més important: d’un increment de les aspiracions i ex-
pectatives educatives. A EEUU, els estudis realitzats que 
s’han fet en programes similars al Rossinyol demostren que 
l’increment de les aspiracions i expectatives educatives, és 
un fet que sobrepassa al propi mentorat/da. La major cons-
ciència educativa afecta a tota la família i d’una manera 

Nombre absolut de mentorats, mentors i centres 
educatius que participen en el projecte6
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especialment intensa en els germans/nes dels mentorats. 
Feta aquesta consideració, doncs, és obvi que el nombre de 
beneficiaris es dispara. 

Tenint en compte que les famílies d’origen estranger que 
participen en el Rossinyol tenen en taxa de fecunditat d’en-
tre 1,9 i 2,87 fills per dona, podem estimar que el nens/es 
nois/es que indirectament se’n beneficien és, el curs 2012-
2013, de l’ordre de 170. 

Les xifres estimatives de l’impacte del Projecte Rossinyol 
després de les 7 edicions que s’han dut a terme és el se-
güent:

• Nens i nenes/joves beneficiaris directes del projec-
te: 450

• Nens i nenes/joves beneficiaris indirectes del pro-
jecte: 450

• Total nens i nenes d’origen estranger beneficiaris 
en els deu anys del projecte: 900

7. IDESCAT (2011). Taxa de fecunditat de la població de Catalunya. Disponible a: 
http://www.idescat.cat (Web consultada el dia 5 de febrer de 2012).

Pel que fa als estudiants universitaris:

• Estudiants universitaris beneficiaris directes del 
projecte en els set anys: 450

I en relació als centres educatius: 

• Escoles de primària beneficiàries del projecte: 25

• Instituts de secundària beneficiaris del projecte: 25

Un dels aspectes que caracteritza el Projecte Rossinyol 
quan se’l compara amb la resta de projectes portats a ter-
me a diferents llocs d’Europa és la descentralització terri-
torial. Així que el Projecte es va començar a consolidar, va 
ser voluntat del Consell Social, del Rectorat i de la direcció 
del propi Projecte portar-lo a diferents ciutats i viles de les 
comarques de Girona per tal d’escampar el radi d’acció. Ve-
geu tot seguit el recorregut que s’ha seguit:
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CURS 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

LOCALITATS Olot Olot
Banyoles

Olot 
Banyoles 

Girona

Olot 
Banyoles 
Girona, La 

Bisbal 
Blanes

Olot 
Banyoles 

Girona 
La Bisbal 

Blanes 
Palamós 
Figueres 

Lloret

Olot 
Banyoles 

Girona 
La Bisbal 

Blanes 
Palamós 
Figueres 

Lloret  
Sant Feliu 
de Guíxols 
Palafrugell

Olot 
Banyoles 

Girona 
La Bisbal 

Blanes 
Palamós 
Figueres 

Lloret 
Sant Feliu 
de Guíxols 
Palafrugell

Olot 
Banyoles 

Girona 
La Bisbal 

Blanes 
Palamós 
Figueres 

Lloret 
Sant Feliu 
de Guíxols 
Palafrugell 

Santa 
Coloma de 

Farners

Olot 
Banyoles 

Girona 
La Bisbal 

Blanes 
Palamós 
Figueres 

Lloret 
Sant Feliu 
de Guíxols 
Palafrugell 

Santa 
Coloma de 

Farners 
Salt

Olot 
Banyoles 

Girona 
La Bisbal 

Blanes 
Palamós 
Figueres 

Lloret 
Sant Feliu 
de Guíxols 
Palafrugell 

Santa 
Coloma de 

Farners 
Salt

NOMBRE 1 2 3 4 8 10 10 11 12 12

TAULA 5

Evolució de les localitats on es porta 
a terme el projecte Rossinyol8

8

8. Font: Equip tècnic del projecte Rossinyol, 2016.
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77. Sobre els beneficis 
del Projecte Rossinyol
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Tal i com s’ha explicat a la primera part de la memòria, la 
recerca específica sobre el Projecte Rossinyol s’ha centrat 
en qüestions organitzatives i de funcionament i tot just ara 
hem iniciat una línia per veure’n els efectes. Després de 
construir uns instruments expressos per al Projecte prope-
rament els aplicarem per extreure’n resultats objectivables.

A l’espera d’aquests resultats, però, i gràcies a les recerques 
que han tingut per  objecte d’estudi programes similars al 
Rossinyol estem en condicions d’afirmar que aquest tipus 
de programes tenen resultats positius. 

L’objectiu central de les recerques consultades si bé se cen-
tren molt en determinar l’impacte que tenen els programes 
de mentoria en els destinataris finals (end-users, mentorats 
i mentorades) n’hi ha que també tenen en compte els men-
tors i mentores, els centres educatius i tots els actors que 
estan a redós d’aquests.  A continuació destaquem els be-
neficis genèrics segons el col·lectiu a què es fa referència:

Mentorats
Pel que fa als mentorats han estat vàries les recerques que 
han fet palès com aquest tipus de projectes afecten po-
sitivament a les trajectòries educatives i vitals dels nens i 
nenes que hi participen.  Thomson i Kelly-Vance, per exem-
ple, varen posar de relleu que malgrat la mentoria ètnica 
no sigui un programa de reforç escolar, aquesta afecta de 
forma significativa en els resultats acadèmics dels nens i de 
les nenes que hi participen, trobant diferències significati-
ves entre els que hi participaven i els que no9. Aquests au-

9. Thomson, L.A. i Kelly-Vance, L. (2001). The Impact of Mentoring on Academic 
Achievement of At-risk Youth. Children and Youth Services Review, 23(3): 227-242.

tors varen observar com els alumnes mentorats milloraven 
les notes en diferents testos i també varen adonar-se que 
el fet de tenir un mentor/a durant com a mínim nou mesos 
almenys una vegada a la vida, influïa positivament en llurs  
trajectòries biogràfiques.

De forma més concreta, els autors esmentats afirmaven de 
forma fefaent que els nens i nenes d’entorns vulnerables 
que havien participat en programes de mentoria solien fer 
més anys d’escolarització (18 anys de mitjana) que no pas  
els que no hi havien participat (16 anys de mitjana). Aques-
ta diferència encara era major en les noies on la mitjana 
entre unes i altres variava de 3 anys  (18 i 15 anys respecti-
vament).

Per tant, prenent com a base aquest estudis científics i ex-
trapolant-los a la nostra situació és pot estimar que el pro-
jecte Rossinyol està contribuint a:

• Reduir la taxa d’abandonament escolar dels nens i 
nenes d’entorns més vulnerables i d’origen estran-
ger. 

• No només contribueix a que obtinguin l’ESO degut 
a l’augment de les expectatives educatives pro-
mogudes per la interacció amb els seus mentors. 
També ajuda a emprendre estudis post-obligatoris 
de secundària ja sigui de batxillerat o de Formació 
Professional de grau mig. 

• D’una forma significativa a superar el fracàs escolar 
d’aquests nois i noies, a banda que afavoreix l’ad-
quisició del la llengua catalana i el coneixement del 
medi. 
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Mentors
El Projecte Rossinyol posa en contacte a estudiants uni-
versitaris amb nens/es i nois/ noies d’entorns vulnerables 
i d’origen estranger. S’ha demostrat a través de vàries re-
cerques que aquesta tasca fomenta un aprenentatge en 
habilitats interculturals i comunicatives que els formen mi-
llor com a persones i com a professionals del futur10. Com 
destaca Gil Noam, professor de la Harvard Medical School 
en la seva visita a Girona “la mentoria no només els fa “més 
bones persones” sinó també millors treballadors en l’àmbit 
social i en d’altres àmbits11. 

Escola i Institut
Les escoles i els Instituts que participen del projecte es veu-
en beneficiats ja que s’ha demostrat que la participació en 
determinades variants d’aquest tipus programes tendeixen 
a disminuir la identitat oposicional que alguns infants i jo-
ves desenvolupen a l’escola, creant un ambient de conflicte 
i de distància entre aquests i el professorat. Noam i Malti 
varen demostrar en el seu dia que la implementació de pro-
grames de mentoria ètnica, si s’hi  treballa d’una manera 
conscient i reflexiva, pot fomentar una actitud assertiva i 
proactiva en els estudiants, a banda d’estimular un major 
diàleg i convivència en el centre12.

10. Lönroth, C.S. (2007). The Nightingale Scheme: A Song For The Heart. Malmö 
University, Sweden. 

11. Noam, G. & Fiore, N. (2004). Relationships across multiple settings: An overview. 
New Directions of Youth Development, Vol. 103, pp. 9-16.

12.  Noam, G. & Malti, T. (2008). Responding to the crisis: RALLY’s developmental 
and relational approach. New Directions in Youth Development, Vol. 120, pp. 31-
55.

Societat:
El projecte Rossinyol no només té unes compensacions so-
cials en el sentit que millora de les habilitats interculturals, 
major coneixement del medi i de la cultura per part de les 
persones que hi participen, sinó que també té un impacte 
econòmic indirecte considerable. 

Tenint en compte que els alumnes que participen en el Pro-
jecte Rossinyol  s’estima que incrementen el nivell d’esco-
larització i que aquest afavoreix una major inserció laboral 
fins i tot en contextos de crisi, els beneficis econòmics i so-
cials es produeixen en una doble vessant:

1. La societat s’estalvia diners en futures prestaci-
ons d’atur i es compta amb més aportacions a la 
hisenda pública a través dels impostos relacionats 
amb la renda o el treball. Fent una anàlisi estricta-
ment econòmica, doncs, els beneficis que a mig i 
llarg termini aporta el Projecte Rossinyol superen 
de llarg els costos derivats de situacions socials 
precàries o directament conflictives.

 Suposant que cada any d’escolarització té un aug-
ment d’un 10% en el salari que guanya una perso-
na al llarg de la seva vida . El Projecte Rossinyol 
contribueix a que els mentorats/des que segueixen 
itineraris d’èxit, tinguin una elevada probabilitat 
d’incrementar entre un 20% (en el cas dels nois) i un 
30% (en les noies) el seu salari. 
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2. Els beneficis que adquireixen els mentors/es en 
habilitats interculturals i comunicatives esdevenen 
ímputs importants de cara al capital cultural i for-
matiu així que s’incorporin el mercat de treball. Els 
beneficis estimats fins el moment són bàsicament 
tres: 1) posicionament favorable en els processos 
de selecció de personal, 2) coneixements concrets i 
habilitats interioritzades relacionades amb el tema 
que aquí ens ocupa i de rebot en altres, i 3) més 
productivitat i eficiència en els respectius llocs de 
treball.
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88. Reconeixement  
i comunicació a 
la xarxa
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Sense l’ajut i suport que rebem per part de la diputa-
ció de Girona i per part de la Generalitat de Catalunya, 
departament d’Immigració el projecte no es podria 
portar a terme. 

Des de l’aparició de la figura del Suport Tècnic, que ja 
fa 4 anys que es sufraga gràcies als imports dels quals 
es fa càrrec la diputació el projecte ha crescut fins a 
convertir-se en quatre vegades el que era. 

A continuació deixem les imatges de la nostre pàgina 
web, on agraïm l’ajut i suport.

Els nostres mentors cada curs, obren un bloc on es pot 
veure la seva experiència explicada en primera perso-
na i amb fotografies. Per a nosaltres és una eina impor-
tant que també ens serveix per ensenyar a la societat 
què fem i com ho fem. Els blocs es poden consultar a la 
web www.rossinyol2010.wordpress.com

També disposem d’un perfil a facebook: www.face-
book.com/projecterossinyol i d’un al twitter @PRos-
sinyol.



Ajuntament de 
Banyoles

Ajuntament de 
Palamós


