
XARXA PER L’ACOLLIDA I LA INCLUSIÓ 
DE LES PERSONES  

SOL.LICITANTS  
DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL 

 AL BAGES 

15 de febrer de 2017 



Justificació I:  
 

• Comitè per l’Acollida de les persones refugiades (CAPR). 
Necessitat de territorialització: 

• A la Catalunya Central: Pla d’Actuació d’Acollida i Integració de 
persones sol.licitants de protecció internacional a la Catalunya Central. 

• Al Bages: Xarxa per l’Acollida i la Inclusió de les persones sol.licitants 
d’asil al Bages. 

 

Antecedents per la creació d’una Xarxa per l’Acollida i la Inclusió de 
les persones sol.licitant d’Asil al Bages. 



Justificació II:  

 

 Es valora el paper cabdal del Consell Comarcal en el suport als municipis per tal 
que puguin garantir l’accés a recursos i serveis imprescindibles per la integració i 
l’autonomia de les persones al Bages, a la reunió del 12 de desembre es 
compromet a crear: Un espai de coordinació comarcal 

 

 Creació d’una Xarxa per l’Acollida i la Inclusió de les persones 
sol.licitant d’Asil al Bages com a òrgan interdepartamental, 
interinstitucional i participatiu, que tindrà l’encàrrec de marcar una estratègia 
comarcal integral en matèria d’acollida i inclusió de les persones refugiades al 
Bages.  



Territorialització del CAPR: 
 
 
 

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS  
SOCIALS I FAMILIES  (DTASF) 

PLA D’ACTUACIÓ D’ACOLLIDA I INTEGRACIÓ DE LES PERSONES SOL.LICITANTS D’ASIL  

 A LA CATALUNYA CENTRAL  (PAI.PSPI.) 

SECRETARIA D’IGUALTAT, 
MIGRACIONS I CIUTADANIA (SIMC) 

COMITÉ PER L’ACOLLIDA DE LES 
PERSONES REFUGIADES  (CAPR) 

XARXA PER L’ACOLLIDA I LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES SOL.LICITANTS D’ASIL AL BAGES  (XAIB) 

CONSELL COMARCAL DEL BAGES 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 

Inclusió Social: Servei d’Acollida i Ciutadania 



Territorialització del CAPR al Bages: 
 
 
 

XARXA PER L’ACOLLIDA I LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES SOL.LICITANTS D’ASIL AL BAGES 

DEPARTAMENTS: 

(Interdepartamentalitat) 

• Inclusió Social: Servei d’Acollida i Ciutadania 

• Serveis Socials Bàsics, Dona i Polítiques d’Igualtat 

• Desenvolupament comarcal i Promoció Econòmica 

• Educació, Cultura, Joventut i Esports 

INSTITUCIONS: 

(Interinstitucionalitat) 

• Generalitat (DTASF i SIMC) 

• Comitè per l’Acollida de les persones Refugiades de 
Catalunya (CAPR) 

• Ajuntaments que Volen Acollir del Bages. 

• Ajuntament amb CPI del Bages: Manresa 

ENTITATS I CIUTADANIA: 

(Participació) 

• Entitat Acollida programa 
Estatal Refugi: Dianova 

• Entitats Sector Empresarial  

• Entitats socials  

• Ciutadania 

• Persones sol.licitants d’asil 

CONSELL COMARCAL DEL BAGES 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 

Inclusió Social: Servei d’Acollida i Ciutadania 



Funcions I:  
 

• Decidir, planificar, executar i coordinar una estratègia integral en matèria 
d’Acollida i Inclusió de les persones sol·licitants d’asil del Bages. 

• Establir instruments de coordinació interinstitucionals,  amb les actuacions 
d’altres òrgans, administracions públiques i institucions. 

• Establir instruments de coordinació interdepartamentals, amb les àrees d’Atenció 
a les persones comarcals, per tal que en formin part. 

• Establir instruments de coordinació participatius, amb entitats empresarials i 
socials de la comarca, per tal que en formin part.  

• Establir instruments de coordinació efectius amb l’entitat encarregada de 
l’Acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades al 
Bages; per tal que en formin part. 

• Fer el seguiment de l’execució i el desplegament de plans i programes en 
matèria d’acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i 
refugiades al Bages, en les seves diferents fases. 

 



Funcions II:  
 

• Informar al CAPR Catalunya Central del treball que es porta a terme a la 
comarca en relació a l’acollida i la inclusió de les per refugiades al Bages. 

• Intercanviar experiències entre els municipis participants. 

• Promoure els espais de coordinació i els grups de treball necessaris per tal de 
garantir una bona acollida i inclusió de les persones sol·licitants d’asil al Bages. 

• Formular propostes i recomanacions per millorar l’acollida, la inclusió, 
l’autonomia i la convivència de les persones sol·licitants de protecció 
internacional i refugiades al Bages. 

• Esdevenir un fòrum de debat per la posada en comú de les qüestions que es 
puguin plantejar en matèria d’acollida, inclusió, autonomia i convivència de les 
persones demandants de protecció internacional al Bages. 

• Assumir qualsevol altra funció en matèria d’acollida, inclusió, autonomia i 
convivència de les persones sol·licitants d’asil Bages. 

 



Línies de treball :   
 

 

La Xarxa per l’Acollida i la Inclusió de les persones sol.licitants d’asil al 
Bages desenvolupa dues línies de treball estratègiques generals, que es 
retroalimenten i són indissociables a l’hora de garantir una actuació 
integral en l’atenció de les persones refugiades al Bages: 

 

1. Acollida i Inclusió 

2. Sensibilització i Convivència 

Sensibilització i Convivència: 

 

 



Línies de treball: Acollida i Inclusió   

 Suport i posada en marxa de Plans d’acollida municipals amb els 
ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del Bages. 

 Desplegament del Servei de Primera Acollida (S1A) amb els ajuntaments 
de l’ABSS comarcal. 

 Seguiment de les diferents fases del Programa Estatal d’Acollida  i 
integració de refugiats al Bages. Suport als ajuntaments del Bages que 
acullin persones refugiades i seguiment del paper de l’entitat encarregada 
de l’Acollida de les persones demandants de protecció internacional  al 
Bages. 

 Suport en la recerca de recursos de primera necessitat, prioritàriament 
laborals i habitacionals, per tal de facilitar la Inclusió i l’Autonomia de les 
persones refugiades al Bages. Suport als ajuntaments de l’ABSS Bages 
que acullin persones refugiades.  

 Suport al desplegament del Programa Català de Refugi al Bages. Suport 
als ajuntaments de l’ABSS Bages en l’avaluació trimestral del Pla Individual 
d’Activitats (PIA) de les persones beneficiàries. 

 Altres que puguin sorgir. 
 



Línies de treball: Sensibilització i Convivència  
 

 Promoure l’Acollida, la Inclusió i la Convivència de les persones sol·licitants 
d’asil a la comarca. 

 Actuacions de sensibilització ciutadana, d’educació per al desenvolupament 
i de convivència intercultural, descentralitzades i territorialitzades als 
municipis del Bages. 

 Suport a les iniciatives i actuacions municipals de sensibilització, d’educació 
per al desenvolupament, convivència intercultural i de solidaritat. 

 Suport a entitats i associacions per tal que promoguin actuacions comarcals 
i municipals de sensibilització, educació per al desenvolupament i 
convivència intercultural. 

 Suport als Grups d’Acollida i als mentors/es, entre d’altres. 
 



Paper dels diferents agents:   
 

• Generalitat de Catalunya (SIMC + CAPR) 

• Consell Comarcal del Bages 

• Ajuntaments de l’ABSS Bages 

• Ajuntaments dels municipis d’acollida 

• Ajuntaments dels municipis amb CPI: Manresa 

• Sector empresarial i sindicats 

• Entitat d’Acollida del programa estatal de Refugi 

• Entitats socials del Bages 

 

 



Gràcies 
 

inclusio@ccbages.cat 
#VolemAcollir 
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