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QUI SOM?



LA REGIDORIA DE DRETS 
CIVILS I CIUTADANIA

�En l’anterior legislatura es va crear la 
Regidoria de Drets Civils i Ciutadania a partir 
de les polítiques de:
-Joventut
-Igualtat de gènere
-Nova ciutadania
-Cooperació i solidaritat
-Convivència

�Davant de la crisi econòmica i de la 
retallada de recursos ens va permetre 
mantenir els serveis públics bàsics que 
estàvem desenvolupant fins el moment de 
manera separada. 



LA REGIDORIA DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA



CONFLICTES



Conflictes 
armats: 34

Tensions: 81 Processos 
de Pau: 32

Font: Escola de 
Cultura de Pau



EL CAS DE SÍRIA



La necessitat de posar nom als protagonistes 
d’aquesta onada migratòria ha posat damunt la taula 
l’ús de conceptes com els de:

REFUGIAT

IMMIGRANT

DESPLAÇAT



Segons dades de l'ACNUR 

�53% persones refugiades 
procedeixen de tres països: Síria, 
Afganistan i Somàlia.

�86% de les persones refugiades 
al món són acollides als països 
més empobrits. Principals països 
d'acollida: Turquia, Pakistan i 
Líban, Iran, Etiòpia i Jordània.

Un Exemple

Més de 4 milions de refugiats 
sirians: 

�1,9 milions es troben a Turquia

�1,1 milions estan a Líban

�250 mil a l'Iraq

�630 mil a Jordània

�150 mil a Egipte



Font: TV3
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TRAJECTÒRIA HISTÒRICA 
DE GESTIÓ DE LES 

POLÍTIQUES D’ACOLLIDA





DADES DE L’ANY 2014 A SABADELL:

- 21.403 persones estrangeres residents a Sabadell (població total 207.826 habitants)

- 189 persones participants a les sessions d’acollida, 235 als tallers de coneixement de la 
societat catalana, 77 als tallers d’apropament al món laboral, i 679 als cursos inicials i bàsics 
de llengua catalana (total participants programes d’acollida: 1.180 persones)

- 1.452 persones ateses al servei jurídic d’estrangeria SCAI

- 61 entitats a la Taula de Nova Ciutadania

- 36 persones usuàries dels pisos d’acollida de CCAR

* La darrera previsió és que arribin uns 15.000 refugiats a tota Espanya, dels quals un 20% 
vindrien a Catalunya al llarg de dos anys (unes 3.000 persones). A Catalunya van arribar unes 
117.000 persones immigrades durant tot l'any 2014.

ALGUNES DADES A TENIR EN COMPTE SOBRE L’ACOLLIDA



SERVEIS DE PRIMERA ACOLLIDA 

– Assessorament jurídic: SCAI (Servei Ciutadà d’Acolliment als immigrants)
– Sessions d’acollida
– Tallers de coneixement de la societat catalana
– Apropament al món laboral
– Coneixement de la llengua

ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL DE CCAR

–Empadronament
– Targeta sanitària
– Orientació i inserció laboral (Vapor Llonch)
– Informació sobre procés de regularització

PROGRAMA D’ ACOLLIDA TEMPORAL PER SOLICITANTS D’ASIL



HABITATGES SOCIALS PER A L’ÚS RESIDENCIAL DE PERSON ES SOL·LICITANTS 
D’ASIL I REFUGIADES

- Mitjançant un conveni de col·laboració des de l’any 2001 s’han anat cedint, en règim de 
lloguer, pisos socials per a ús residencial de persones refugiades a Catalunya.

- La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) gestiona 4 pisos d’acollida a Sabadell 
amb capacitat de 10 persones. L’Ajuntament de Sabadell hi col·labora.

- El programa va dirigit a sol·licitants d’asil i a immigrants en situació d'alta vulnerabilitat. 

PROGRAMES DE SENSIBILITZACIÓ

-Ciutat i Escola. Activitat “Compromesos amb els refugiats”: activitat de difusió i 
sensibilització que consisteix en el testimoni directe d'un refugiat que viu a Sabadell i la 
projecció de documentals relacionats amb el seu país d'origen. Va adreçat a alumnes 
d'ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.

- Edició de materials informatius: Monogràfic Editat per l’Oficina de Drets Civils i 
Publicacions de CCAR.



LA CASA D’ACOLLIDA DE MALALTS SAHRAUÍS

És un projecte de col·laboració amb l’entitat Solidaris amb el
Poble Sahrauí que va començar l’any 1981 i sempre ha 
Mantingut dos objectius centrals:

1. El primer, facilitar l’acollida de pacients sahrauís amb 
patologies complexes que viuen en els camps de refugiats de 
Tinduf i en els territoris de l’antic Sàhara Occidental.

2. I per altra banda, es vol conscienciar a la ciutadania de la 
problemàtica del poble sahrauí a través de la convivència.

Han passat per las casa d’acollida un total de 
756 sahrauís durant aquest període de temps



ACCIONS LOCALS 
ACTUALS



QUATRE NIVELLS:

1.- Polític, institucional i associatiu
-El govern de la ciutat i tot el consistori s’han posicionat compromès amb abordar 
la situació mitjançant mocions i altres iniciatives.

- Es vol tenir un paper principal en la coordinació del Vallès Occidental.

- Creació d’una Plataforma Ciutadana per donar respostes unificades i en xarxa.

2.- Cooperació en la ruta
-Informar de totes les entitats a la ciutat que tenen campanyes obertes 
d’emergència.

-Col·laborar amb aquells municipis d’Europa que en aquests moments  tenen els 
refugiats sirians en les seves poblacions.

-Aportació municipal: campanya emergència del Fons Català de Cooperació, 
Creu Roja, CEAR (sensibilització), campanya emergència inundacions camps 
refugiats sahrauís. 



3.- Planificació de l’acollida a la ciutat i acollimen t 
- Es plantejarà a la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal que aquests
serveis es puguin territorialitzar a la Comarca reforçant els grans serveis d’atenció
als nouvinguts que ja existeixen en ciutats com Sabadell i Terrassa i no 
descentralitzant-los a cada poble o ciutat.   

- La Plataforma serà l’espai en el que es coordini tota l’acollida.

4.- Sensibilització de la ciutadania
-Davant de la solidaritat existent no deixar perdre cap energia i alhora saber 
explicar quines són les necessitats de cada moment i quines són les maneres de 
canalitzar aquestes voluntats i reaccions ciutadanes. 

-Però per altra banda també comencen reaccions xenòfobes que cal abordar des 
de l’inici.

-Creació d’un portal web amb la informació corresponent.

-Formar als ciutadans voluntaris en aquesta qüestió.



ACCIONS DESTACADES

CÀPSULES
FORMATIVES
ADREÇADES A

- Professionals 
administració

- Entitats

- Voluntaris

- Membres de la 
Xarxa Antirumors

PÀGINA
WEB

Informació
Mitjançant
Unapàgina
web 

CREACIÓ D’UNA
PLATAFORMA
D’ENTITATS I
AJUNTAMENT

COORDINACIÓ
EN LA
PLANIFICACIÓ
DE L’ACOLLIDA

- La Generalitat de 
Catalunya

- El Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental

- Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament



CÀPSULES FORMATIVES

� Sensibilització i aprofitar l’interès per reorientar en 
altres iniciatives solidàries a la ciutat

� Millor coneixement en:
- Vulneració DDHH
- Legislació d’asil
- Processos d’acollida ja existents a la ciutat
- Pautes per contrarestar els rumors



INICIATIVES 
INTERESSANTS



MADRID 
Acció 
antirumors



OBSERVATORIO
PROXI



Informatius per a nens 
i nenes “El dia a dia 
en una guerra”. TV3



ALGUNES CONCLUSIONS I REFLEXIONS
- Quan parlem de persones refugiades també estem parlant de conflicte i de pobresa: Cal fer 
un abordatge global

- Importància d’escoltar a les entitats
-ONGs
-Entitats especialitzades
-Entitats d’acollida

- Consensuar entre totes i tots un discurs de defensa de la igualtat de drets per a totes les 
persones

- Combatre discursos de discriminació, racisme i xenofòbia

- Reclamar recursos per l’acollida i la integració

- Tenir la capacitat de poder canalitzar la solidaritat ciutadana
-No generar falses expectatives
-Reforçar projectes d’acollida i de solidaritat que ja funcionen a la ciutat



GRÀCIES


