
XARXA PER L’ACOLLIDA I LA INCLUSIÓ 
DE LES PERSONES  

REFUGIADES (XAIR) AL BAGES 

29 de novembre de 2017 



Antececedents:   

• S’obre un Centre de Protecció Internacional (CPI) a Manresa al 
setembre de 2017. 

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

• Xarxa per l’Acollida i la Inclusió de les Persones Refugiades (XAIR) 
al Bages:  

 Primera reunió per la creació de la XAIR el 12 de desembre de 2016. 

 Creació de la Xarxa per l’Acollida i la Inclusió de les Persones 
Refugiades (XAIR) al Bages, 15 de febrer  de 2017. 

 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.  

 

 



XAIR BAGES: 
 
 
 

XARXA PER L’ACOLLIDA I LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES REFUGIADES 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 

• 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 



Línies de treball XAIR :   
 

 

La Xarxa per l’Acollida i la Inclusió de les Persones Refugiades 
(XAIR) 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 Acollida amb els ajuntaments de l’Àrea Bàsica de 
Serveis Socials (ABSS) del Desplegament del Servei de Primera Acollida 
(S1A) amb els ajuntaments de l’ABSS comarcal (2017: més de 200 
persones. Sobretot a: Artés, Avinyó, Sant Vicenç de Castellet i Navàs) 

 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 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. Bages 
(2017: Sallent i Cardona) 

 Servei d’Interpretació Lingüística: 12 serveis de traducció/interpretació 

 Suport per la creació de Taules d’Acollida Municipals (Sallent) 

 Seguiment del paper de l’entitat encarregada de l’Acollida de les persones 
demandants de protecció internacional  al Bages. Coordinació tècnica 
mensual. Consell Comarcal del Bages + Ajuntament de Manresa + Entitat 
gestora CPI. 

 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. 
 



Actuacions 2017: Sensibilització i Convivència   

 Campanya 20 de juny. Dia Internacional de les persones refugiades. 
Exposició Refugiats, l’Odissea cap a Europa. 

S’ha exposat a 9 municipis de la comarca, amb la realització de visites escolars, taules 
rodones, activitats familiars, la projecció del documental ASTRAL, etc. Han participat a la 
campanya unes 700 persones. 

- Castellbell i el Vilar (30 maig-4 juny) 

- Cardona (6-12 juny) 

- Santpedor (13-19 juny) 

- El Pont de Vilomara i Rocafort (20-26 juny) 

- Sant Fruitós del Bages (27 juny-3 juliol) 

- Sallent (4-10 juliol) 

- Súria (11-24 juliol) 

- Navàs (25-30 juliol) 

- Castellnou del Bages (31 juliol- 7 agost) 



Actuacions 2017: Sensibilització i Convivència  
 

 Taller Europa davant la situació de les persones refugiades 

Realització de 37 tallers als grups de 4rt d’ESO  

dels Instituts de tots els municipis de la comarca,  

amb un total de 900 alumnes. 

 

 

 Recurs pedagògic de sensibilització centres de primària: Amic meu + 
El viatge d’Heva.  

 
 



Actuacions 2017: Sensibilització i Convivència  
 

 Tallers de diversitat cultural  
 

Realització de 3 tallers diferents a centres de primària de la comarca: 

- «Camino amb les teves sabates» 16 tallers (350 alumnes) 

- «Creixem amb la diversitat» 4 tallers (80 alumnes) 

- «Construïm ponts» 17 tallers (370 alumnes) 

 
 



Actuacions 2017: Sensibilització i Convivència  
 

Formacions per la Convivència: 

- Per a professionals de l’administració: 

Càpsula formativa «Rumors i Convivència» 15 i 22 de novembre 

Càpsula formativa «Stop Islamofòbia» 13 de desembre 

 

- Per a l’alumnat del CFGS d’Animació Sociocultural 

«Diversitat i Convivència» 14 de novembre 

 

- Per al professorat, trobada de delegats/des  

«Diversitat i Convivència» 30 de novembre 
 



 
Propostes 2018… 

 

Gràcies 
inclusio@ccbages.cat 
acollida@ccbages.cat 

 
#VolemAcollir 
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