
XARXA PER L’ACOLLIDA I LA INCLUSIÓ 

DE LES PERSONES  

REFUGIADES (XAIR) AL BAGES 

6 de març de 2019 



Ordre del dia:  

1. Municipis d’Acollida. Distribució actual de les persones refugiades que viuen municipis del 

Bages.  

 

2. Acollida i Inclusió. Recursos per promoure l’autonomia de les persones sol·licitants de 

protecció internacional del Bages. Experiències actuals al Bages. 

3. Actuacions comarcals en marxa i previstes vinculades a la Sensibilització, la Convivència i 

la Cohesió Social al Bages:  Taller: “Dones, Asil i Treball” i altres. 

4. L’Acollida, la Protecció i la Inclusió dels adolescents i joves que migren sols i viuen al 

Bages. Constitució de les taules territorials. Elements en comú entre col·lectius diversos 

especialment vulnerables. El programa de mentoria. 

5. Altres intervencions i recursos: 

5.1.Presentació Servei d’Atenció Integral (SAI) 

5.2. Projecte Apropa Cultura 

6. Torn obert de paraules. 
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1-Municipis d’Acollida: 

     

Facilitar el correu electrònic de la XAIR Bages (acollida@ccbages.cat) a les empreses i a la 

ciutadania del municipi que vulguin col·laborar oferint un habitatge de lloguer o una feina o fer-nos 

arribar l’oferiment a través de l’ajuntament. 

 

Fer difusió d’aquesta pàgina a la web municipal i a les altres xarxes habilitades per tal que aquesta 

informació arribi al màxim de persones dels municipis del Bages. 

 

Ajudar a la ciutadania a incorporar el seu habitatge a l’Inventari de Recursos de la Generalitat. 

 

Participar als Plenaris de la XAIR. 

 

Participar en la Taula d’acollida municipal en el cas que arribi alguna família o persona refugiada al 

municipi. S’han fet taules municipals a: Sallent, Cardona i Santpedor. 

 

 

 

mailto:acollida@ccbages.cat
http://www.ccbages.cat/inclusio-social/servei-acollida-ciutadania/xarxa-per-lacollida-i-la-inclusio-de-les-persones-refugiades-i-sol-licitants-de-proteccio-internacional-al-bages/


     

 

 

 

1- Municipis d’Acollida. Servei de Primera Acollida 

(S1A) 

 



     

 

 

 

 

1- Distribució actual de les persones refugiades que 

viuen municipis del Bages 

 
Comarca Municipi 1a Fase 2ª Fase 3ª Fase Entitat 

Bages Manresa 72 79   FGTC 

Bages Manresa   6   CCAR 

Bages Manresa   3   ACCEM 

Bages Manresa   15   Creu Roja 

Bages Manresa 72 79   Fundació Apip – Acam  

Bages Sallent   5   CCAR 

Bages Sant Vicenç de Castellet   1   Serveis socials 

Dades actualizades Març 2019 

Comitè per a l’acollida de les Persones Refugiades 



     

 

 

 

 

 

 

 

2- Acollida i Inclusió. Recursos per promoure 

l’autonomia de les persones sol·licitants de protecció 

internacional del Bages. Experiències actuals al Bages 

 
1- INSERCIÓ/OCUPACIÓ LABORAL 

1.1. Com contractar persones refugiades? 

 

- Tríptic Com contractar persones refugiades  

- La contractació de persones refugiades és 

igual a la de les persones nacionals.  

- Per incloure persones refugiades en 

processos de selecció de personal, podeu 

contactar amb el servei del 012 per telèfon 

o  per correu electrònic: 

012immigracio@gencat.cat.   

 

1.2.Projecte Mosaic 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/persones_refugiades/contractarrefugiades/
mailto:012immigracio@gencat.cat


     

 

 

 

 

 

 

 

2- Acollida i Inclusió. Recursos per promoure 

l’autonomia de les persones sol·licitants de protecció 

internacional del Bages. Experiències actuals al Bages 

 

2- HABITATGE  

2.1. Municipis Agència Habitatge de Catalunya 

 Callús: 2 ,  Cardona: 1, Castellbell i el Vilar: 1, El Pont de Vilomara: 1,Manresa: 1, Monistrol 

de Montserrat: 1, Navàs: 1, Sallent: 1, Santpedor: 1 i Súria: 2 

2.2.Altres 



     

 

 

 

 

 

 

 

3- Actuacions comarcals en marxa i previstes 

vinculades a la Sensibilització, la Convivència i la 

Cohesió Social 

 Taller, relacionat amb la Campanya del 8 de març.  



     

 

 

 

 

 

 

 

3- Actuacions comarcals en marxa i previstes 

vinculades a la Sensibilització, la Convivència i la 

Cohesió Social  

 Campanya 20 de juny. Dia Internacional de les persones refugiades 

Exposició “Barcelona – Elna. Alep – Mafraq. Refuigades de Lluny i d’aprop”. La 

exposició presenta el paral·lelisme entre dues situacions allunyades en el temps i 

l’espai: les refugiades catalanes que havien de ser mares a la França dels camps 

concentració i les refugiades sirianes que han d’emprendre una nova vida a Jordània 

per fugir de la Guerra. S’oferirà als municipis de l’1 al 30 de juny. 

 

  



     

 

 

 

 

 

 

 

3- Actuacions comarcals en marxa i previstes 

vinculades a la Sensibilització, la Convivència i la 

Cohesió Social 

 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. 5 municipis: Navàs, 

Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages i Navarcles.  

Afavorir que hi participin persones refugiades. PROPOSTES? 

https://youtu.be/Oy62JxPjzr0


     

 

 

 

 

 

 

 

3- Actuacions comarcals en marxa i previstes 

vinculades a la Sensibilització, la Convivència i la 

Cohesió Social 

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

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

• “Les persones refugiades”: 23 tallers entre gener i març a 10 centres educatius 

de 8 municipis: Castellnou de Bages, Castellfollit del Boix, Cardona, Balsareny, 

Avinyó, Sallent, Artés, Sant Fruitós de Bages. Hi han participat un total de 450 

nens i nenes de cicle inicial i mitjà. 

 

 

 

• “ Viu la Diversitat”. Entre novembre i desembre 14 tallers a 6 centres educatius 

de 6 municipis: Castellnou de Bages, Sallent, Monistrol de Montserrat, Sant 

Salvador de Guardiola, Castellfollit del Boix i Balsareny. Hi han participat un total 

de 282 de cicle mitjà i superior. Entre gener i maig hi ha les sol·licituds obertes, 

de moment s’han fet 10 tallers més a 6 centres educatius de 6 municipis: 

Castellbell i el Vilar, Sallent, Navàs, Súria, Sant Fruitós de Bages i Artés.  

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

3- Actuacions comarcals en marxa i previstes 

vinculades a la Sensibilització, la Convivència i la 

Cohesió Social 

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

secundària (4rt d’ESO) del Bages. 31 tallers a 11 municipis a 13 centres 

educatius de 11 municipis: Sant Fruitós de Bages, Súria, Castellbell, Santpedor, Artés, 

Sant Vicenç de Castellet, Sallent, Navàs, Cardona, Sant Joan de Vilatorrada i 

Navarcles. 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

4- l’Acollida, la Protecció i la Inclusió dels adolescents i 

joves que migren sols i viuen al Bages. Constitució 

Taules Territorials. Elements en comú entre col·lectius 

diversos vulnerables. Mentoria. 

Convocatòries de la Taula: 

• 13 de desembre de 2018 

• 28 de febrer de 2019 



     

 

 

 

 

 

 

 

5- Altres intervencions i recursos: 

5.1. Presentació Servei d’Atenció Integral (SAI) 

5.2. Projecte Apropa Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

6- Torn obert de paraules 



     

 

Gràcies 
inclusio@ccbages.cat 

acollida@ccbages.cat 

 

#VolemAcollir 

 

 
 


