
XARXA PER L’ACOLLIDA I LA INCLUSIÓ 

DE LES PERSONES  

REFUGIADES (XAIR) AL BAGES 

9 de maig de 2018 



Ordre del dia:  

1. Exposició de la situació actual i necessitats més immediates de les 

persones refugiades que viuen a municipis del Bages. 

2. Recursos per promoure l’autonomia (habitatge i ocupació) de les 

persones sol·licitants de protecció internacional del Bages. 

Actualització del Programa Català de Refugi. 

3. Actuacions comarcals en marxa i previstes vinculades a la 

Sensibilització, la Convivència i la Cohesió Social al Bages. 

4. Altres intervencions i recursos. 

5. Torn obert de paraules. 

 



XAIR BAGES: 

 

 

 

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

DEPARTAMENTS: 

(Interdepartamentalitat) 

• Servei d’Inclusió Social 

• Serveis Socials Bàsics, Dona i Polítiques d’Igualtat 

• Desenvolupament comarcal i Promoció Econòmica 

• Educació, Cultura, Joventut i Esports 

INSTITUCIONS: 

(Interinstitucionalitat) 

• Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 

Generalitat (SIMC) 

• Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

• Comitè per l’Acollida de les persones Refugiades de 

Catalunya (CAPR) 

• Ajuntaments de la comarca del Bages 

• Ajuntaments que acullen: Artés, Manresa i Sallent 

ENTITATS I CIUTADANIA: 

(Participació) 

• Entitats que gestionen el 

programa Estatal Refugi 

• Entitats Sector Empresarial  

• Entitats socials  

CONSELL COMARCAL DEL BAGES 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 

Servei d’Inclusió Social 



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 (es 

constitueix el 15 de febrer del 2017): 

 

1. Acollida i Inclusió 

2. Sensibilització i Convivència 

Sensibilització i Convivència: 

 

 



Línies de treball: Acollida i Inclusió  



Actuacions 2018: Acollida i Inclusió  



Actuacions 2018: Acollida i Inclusió  

 Primers Certificats del Servei de Primera Acollida a Artés 

 El dimecres 11 d’abril es va realitzar a Artés un acte per entregar els 17  

 certificats del S1A (16 persones d’Artés i 1 de Sallent) 

 També es va acollir l’exposició del Món Àrab NOS[ALTRES] del 9 al 16 

 d’abril a Cal Sitges. 



Línies de treball: Sensibilització i Convivència  



Actuacions 2018: Sensibilització i Convivència  

 Projecte VINCLES  

Una experiència de convivència intercultural per promoure el coneixement 

mutu, el diàleg, la cohesió i el respecte a la diversitat entre un grup de 

persones, diverses des d’una perspectiva cultural, de gènere, funcional, 

generacional i religiosa, que viuen al mateix municipi.  

Participen 5 municipis: Navàs, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós 

de Bages i Navarcles. Es realitzarà una trobada comarcal amb la participació 

de persones dels 5 municipis, el dissabte 30 de juny. 



Actuacions 2018: Sensibilització i Convivència  



Actuacions 2018: Sensibilització i Convivència  

 Campanya 20 de juny. Dia Internacional de les persones refugiades.  

 - Exposició Persones que es mouen de Metges del Món a diferents 

 municipis del Bages (del 18 de juny al 15 de juliol) 

 - Exposició El Món Àrab NOS[ALTRES] de la Fundació ATLAS a           

 Sant Vicenç de Castellet (del 18 al 25 de juny) 

 - Activitats als centres educatius vinculades als contes Amic meu i El   

 viatge de la Heva i posterior difusió la setmana del 20 de juny amb els 

 hastags: #ViatgeHeva #AmicMeu #20Juny 

  



Actuacions 2018: Sensibilització i Convivència  

 Infància: tallers de diversitat als centres educatius de primària (nens i 

nenes dels 6 als 12 anys), als diferents municipis del Bages.  

 

 Joventut: tallers de racisme i islamofòbia als centres d’educació 

secundària (4rt d’ESO) del Bages. 

 



 

Gràcies 
inclusio@ccbages.cat 

acollida@ccbages.cat 

 

#VolemAcollir 

 

 
 


