
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
 

Nou alumnes dels instituts de Salt participen 
aquest curs en la mentoria social del Projecte 
Rossinyol de la UdG  

 

Aquest divendres s’ha celebrat a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros l’acte inicial de 
coneixença entre els mentors i els alumnes dels centres educatius saltencs 

  
Aquest divendres 26 de novembre s’ha donat el tret de sortida a la mentoria social del 

Projecte Rossinyol de la Universitat de Girona (UdG) que, conjuntament amb l’Ajuntament 

de Salt, s’impulsa aquest curs 2021-22 a la ciutat. Els nou alumnes dels instituts saltencs 

que participen en la proposta han conegut avui els que seran els seus mentors durant 

aquest curs escolar. 

  

El curs passat es va fer una prova pilot de mentoria a Salt, impulsada pel Fòrum 

d’Estudiants i les àrees d’Educació i Joventut de l’Ajuntament, amb l’assessorament del 

Projecte Rossinyol. Enguany, s’ha fet un pas més amb la total implicació de la UdG i la seva 

proposta de mentoria social. 

  

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que “estem molt contents de poder participar 

d’una proposta com el Projecte Rossinyol que, a través de les seves mentories, 

comparteix objectius amb les polítiques que conreem en educació, inclusió i 

cohesió”.  

 

Per la seva banda, el director del Projecte Rossinyol, Jordi Feu,  destaca “la satisfacció de 

poder consolidar el Projecte Rossinyol a Salt per la contribució que farà a la tasca 

d’integració que està fent el municipi amb tots els projectes que està portant a terme. 

El Rossinyol, destaca, és un granet més de sorra a tot allò que s’està fent per 

aconseguir majors quotes de benestar i d’entesa entre tota la població”. 

 

El Projecte Rossinyol és una proposta de la UdG que ja està consolidada després de 15 

edicions i que, a partir del contacte entre els mentors universitaris i els alumnes d’origen 

estranger, té com a objectiu millorar les seves competències lingüístiques, les expectatives 

educatives i, al mateix temps, augmentar el seu coneixement de l’entorn i de la ciutat. 

 

En el cas de Salt, les nou parelles es trobaran setmanalment i la proposta s’allargarà fins al 

mes de maig. A l’acte de presentació de l’inici del Projecte hi ha assistit les famílies dels 

alumnes ‘mentorats’, docents i direccions dels instituts participants, així com el personal 

tècnic que participa de la proposta. 

 
 


