
Activitat
1

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Accents

Municipi activitat
El Prat de Llobregat

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir a la població autòctona, una visió més propera i quotidiana de la immigració a través dels testimonis i vivències en primera persona sobre el 
fet d’emigrar, l’aprenentatge d’una nova llengua i la convivència amb l’entorn.

Descripció
Llibre de fotografies de persones, provinents de diferents llocs del món, que estan estudiant català al Prat i que són alumnes de les quatre 
institucions que fan formació d’adults a la ciutat. Les fotografies van acompanyades de frases que expressen els seus sentiments i el valor afegit 
que ha suposat, per a la seva adaptació a la ciutat, l’aprenentatge del català.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Consorci per la Normalització Lingüística

Telèfon
93 379 00 50

Email
elprat@cpnl.cat

Web
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlelprat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
2

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
2

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
ACIDA (Assemblea per la Convivència i el Desenvolupament a Arbúcies)

Municipi activitat
Arbúcies

Tipologia
Assamblea

Fase
Coexistència

Objectius
Millorar la convivència entre la població arbucienca. 
Unir esforços entre totes les persones i entitats interessades en la realitat multicultural per tal d’actuar de forma conjunta.
Respondre a les demandes de la població arbucienca vinculades amb el fet migratori.

Descripció
Espai de trobada i de reflexió de totes les persones i entitats de la vila interessades en la multiculturalitat i compromeses en millorar la convivència 
entre tots els arbuciencs i arbucienques, sigui quina sigui la seva raça, religió, cultura i ideologia. L'ACIDA està constituïda per persones 
individuals, representants de col·lectius d'immigrants, representants de l'Ajuntament d'Arbúcies i dels Serveis Socials, i de diferents entitats del 
poble. A les assemblees es reuneixen, cada dos mesos, unes 25-30 persones, força representatives de la societat civil arbucienca (docents, 
sanitaris, partits polítics, serveis socials...) per tal d’intentar respondre les demandes de la societat arbucienca sobre la immigració. S’hi han 
impulsat diferents projectes: elaaboracio de tríptics d’acollida en diferents idiomes, xerrades sobre la llei d’estrangeria, contactes amb el teixit 
empresarial, difusió de la campanya de les parelles lingüístiques o edició de butlletins desmentint certa rumorologia pejorativa sobre el fet migratori.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament d’Arbúcies. Regidoria de Solidaritat i Cooperació

Telèfon
972 86 00 01

Email
informacio@ajarbucies.net

Web
http://www.ajarbucies.net

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
7

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
3

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Acollida i formació de joves de 16 a 18 anys

Municipi activitat
Salt

Tipologia
Curs

Fase
Coexistència

Objectius
Atendre els joves estrangers acabats d’arribar, d’antre 16 i 18 anys, desatesos pel sistema educatiu. 
Oferir el coneixement de l’entorn immediat i els recursos necessaris per comprendre i utilitzar la llengua catalana en les situacions de comunicació, 
oral i escrita, més habituals per les persones estrangeres nouvingudes. Tot això en un espai de comunicació, de coneixement i de respecte mutus 
que els permeti reflexionar sobre els nostres drets i deures com a humans.

Descripció
El projecte, comprén, per una banda l’aprenentatge oral i escrit de la llengua i per l’altra, una orientació formativa i laboral.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació Eina

Telèfon
972 24 65 75

Email
formacio@associacioeina.org

Web
http://www.associacioeina.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
8

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
4

Àmbit
Salut

Nom activitat
Agents comunitaris de salut

Municipi activitat
Pla de l'Estany

Tipologia
Agents

Fase
Coexistència

Objectius
Millorar la informació, formació i prevenció sobre temes de salut per als col·lectius immigrants, per tal de fomentar el bon ús del circuit socio-
sanitari existent.

Descripció
Treball entorn aspectes com els hàbits higiènics, l’alimentació o la prevenció de malalties. Diversos àmbits d'actuació: salut infantil, salut de la 
dona, violència de gènere, alimentació, salut mental. El programa està subvencionat per la Secretaria per la Immigració del Departament de 
Benestar i Família.
Sessions de formació d'un grup de dones de diferents col·lectius de persones nouvingudes (subsaharià, marroquí i xinès). Paral·lelament, es va 
crear la figura d'Agent Comunitari de Salut i es va formar una xarxa comunitària amb l’objectiu millorar el nivell d'educació, informació i prevenció 
sobre els aspectes sociosanitaris.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany

Telèfon
972 58 03 88

Email
consorcibenestar@plaestany.org

Web
http://www.cbsplaestany.cat/comunitat/ciutadania_immigracio.htm

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
5

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Ajuda’m. Guia per a l’acolliment cultural dels estudiants estrangers

Municipi activitat
Cerdanyola del Vallès

Tipologia
Guia

Fase
Coexistència

Objectius
Proporcionar eines i recursos que facilitin la tasca d’acolliment, dirigit a tècnics, professionals i docents que treballen en aquest àmbit d’acollida per 
alumnat estranger universitari.

Descripció
Recull de materials diversos per a l’acollida cultural de l’alumnat estranger que ve a estudiar a les universitats catalanes, adreçat a les persones 
que treballen o col·laboren en la rebuda i integració d’aquest col·lectiu. El material consta de: Consideracions sobre l’ús que es pot fer del material. 
Fitxes de contingut sociocultural, que en són la part més important. Argumentari sobre les llengües d’abast restringit i Bibliografia de recursos per a 
l’aprenentatge del català. Les fitxes estan pensades per a fer conèixer a l’alumnat estranger diversos aspectes sobre els hàbits i el funcionament 
de la societat a Catalunya (horaris, puntualitat, fer-se dos petons per saludar-se, etc.), ja que quan s'està en un país que no és el propi el 
coneixement d'aquestes qüestions és tan important com la llengua mateixa. També estan pensades per a mostrar a aquest col·lectiu la realitat 
catalana des d’una òptica desacomplexada i jove tenint en compte les seves necessitats i els seus gustos. L’argumentari exposa, amb exemples 
concrets de l'àmbit europeu, diferents motius per a protegir les llengües d'àmbit restringit i desmunta alguns dels mites i prejudicis sobre aquesta 
qüestió. Finalment, la bibliografia conté una relació de recursos per a l’aprenentatge del català que poden ser útils a l’alumnat estranger.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Interc@t - Recursos electrònics a la xarxa

Telèfon
93 581 20 17

Email
g.llengua.catalana@uab.es

Web
http://intercat.gencat.es/emrelaciono/ajudam.html

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
6

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Anem al Cinema

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Activitat

Fase
Coexistència

Objectius
Facilitar que les persones nouvingudes, i també determinats col·lectius de persones autòctones, i especialment les dones, tinguin accés a la 
cultura cinematogràfica. Facilitar un espai d’intercanvi i coneixement entre persones de diferents orígens.

Descripció
Sortides mesuals en grup per anar al cinema. L’activitat es dirigeix principalment a dones, que d’altra manera, no anirien soles a veure una 
pel·lícula.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Centre d’Educació d’Adults Concòrdia i Can Puiggener

Telèfon
93 717 20 03

Email
cfaconcordia@xtec.net

Web
http://www.xtec.net/cfaconcordia

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
7

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Apropament de les mares nouvingudes a les escoles

Municipi activitat
Moianès

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Fomentar la participació de les dones nouvingudes en l’àmbit escolar, les relacions entre les famílies nouvingudes i autòctones

Descripció
El projecte s’estructura en tres fases:
La primera fase: Formació i informació als tècnics del Consorci del Moianès, als professionals d´altres serveis municipals i al claustre de 
professors del centre educatiu sobre aspectes culturals i comunicatius de la cultura nouvinguda present al territori. (Xerrada sobre la cultura 
Penjab i la cultura romanesa). La segona fase: Apropament individualitzat a les famílies nouvingudes per introduir-los en aquest projecte i informar-
los i sensibilitzar-los dels objectius que persegueix el mateix. La tercera fase: Tallers de cuina intercultural, on s´implica la participació de mares 
d´alumnes immigrants i les autòctones. Es tracta de crear un espai on les mares puguin fer un intercanvi d¿experiències culinàries a través dels 
plats típics de cada lloc d´origen i, així, crear un espai de comunicació i de interrelació entre les mares. (Taller de cuina sud-americana, Taller de 
cuina andalusa i romanesa i Taller de cuina índia i biològica).

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Consorci per a la promoció dels municipis del moianès

Telèfon
93 820 76 00

Email
cmoianes@diba.es

Web
http://www.moianes.com

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
8

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Apropem-nos!

Municipi activitat
Terrassa

Tipologia
Curs

Fase
Coexistència

Objectius
Millorar el coneixement de la llengua, la cultura catalana i la ciutat de Terrassa de les mares i pares d’infants d’educació infantil i primària.

Descripció
Curs d’introducció al coneixement de la llengua i la cultura catalanes, i també de la ciutat de Terrassa, per  mares i pares de nens que estan en 
educació infantil i primària, que no tenen un nivell bàsic de coneixement de català, amb independència del lloc d’origen, i a l’hora despertar-los 
l’interès pels serveis que ofereix el Consorci de Normalització Lingüistica amb visites als seus locals.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
CNL, SEDEC, Educació Compensatòria, PAME

Telèfon
93 731 79 08

Email
terrassa@cpnl.cat

Web
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlterrassa

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
1

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
9

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Aula d'Acollida

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Donar les eines d´aprenentatge necessàries per l´adquisició de la competència bàsica en llengua catalana. Exercitar les quatre habilitats pròpies 
de tota competència comunicativa: escoltar, parlar, llegir i escriure. Facilitar l’acollida i la integració de l’alumne en el grup classe ordinari i en la 
dinàmica educativa del centre.

Descripció
En l’aula d’acollida es treballa fonamentalment l’aprenentatge de la llengua catalana  en concret, sobre l’enfocament comunicatiu de la llengua. 
Els elements bàsics són: Situacions comunicatives en diferents àmbits de la vida quotidiana, Temes diversos que poden sorgir en les situacions 
comunicatives de l’entorn més immediat (identificació personal i d’altres, relacions familiars, habitatge i lloc de residència, rutines diàries, temps de 
lleure, gustos o preferències, Objectius comunicatius concretats en situacions comunicatives (saludar, presentar-se, acomiadar-se, descriure, 
comparar..) i Habilitats receptives (escoltar i llegir) i productives (parlar i escriure) per poder desenvolupar-se en les situacions comunicatives.
El temps dedicat a l’aula d’acollida va en funció del nivell d’aprenentatge de cada alumne. Cada alumne segueix el seu ritme i el material 
s’adaptarà a les seves necessitats. Per tant, l’aula d’acollida és un grup obert i flexible. A mida que l’alumne progressi adequadament en el seu 
aprenentatge s’anirà incorporant al seu grup-classe. El número màxim d’alumnes dins l’aula d’acollida és de deu.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
IES Miquel Crusafont de Sabadell

Telèfon
93 715 52 67

Email
iesmiquelcrusafont@xtec.cat

Web
-

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
10

Àmbit
Salut

Nom activitat
Aula de Cuidadores assistencials de majors dependents

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Curs de Formació

Fase
Convivència

Objectius
Desenvolupar una formació assistencial i sanitària destinada a persones cuidadores, especialment dones, orientada a la millora de les cures 
proporcionades a gent gran i dependent. Dur a terme atenció i reforç emocional per aquestes cuidadores. Desenvolupar una mínima xarxa entre 
cuidadores per fomentar l’intercanvi d’experiències, coneixements i suport emocional. Afavorir la interrelació entre les parts implicades: familiars, 
cuidadores i equip sanitari del CAP.

Descripció
Curs de formació de sis setmanes, amb sessions de 90 minuts al CAP, per a cuidadores per tal d’oferir competències i habilitats, proporcionar 
coneixements, desenvolupar estratègies d’afrontament i contenció emocional, a través de dinàmiques interactives i participatives. Es tracten temes 
com l’envelliment, la alimentació, la higiene, el moviment, la comunicació i la relació d’ajuda, amb la premissa de cuidar-se per cuidar millor.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
CAP Ca n'Oriac

Telèfon
93 717 25 74

Email
capcanoriac@ajsabadell.es

Web

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
7

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
11

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Aula diversitat. Acció social per a les persones immigrades

Municipi activitat
Lleida

Tipologia
Activitat

Fase
Coexistència

Objectius
Intercanvi de coneixements entre la població d’acollida i la població immigrada, formació lingüística, assessorament jurídic i sensibilització.

Descripció
Organització de diverses activitats: 
Intercanvi de classes en llengua materna dels participants. Assessorament gratuït (sobretot en temes de llei d’estrangeria). Xerrades formatives i 
exposicions sobre relacions nord-sud, sobre la realitat dels països de la població immigrada, per tal de sensibiitzar la població de destí.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Lleida. Immigració, Voluntariat i Drets Civils

Telèfon
97 370 04 57

Email
immigracio@paeria.es

Web
http://www.paeria.es/dcci/Pages/Home.aspx

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
12

Àmbit
Treball

Nom activitat
Barcelona Emprén en Igualtat

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Crear nous mecanismes de suport a la creació d’empreses en els col·lectius més desfavorits. Concretament es pretén assolir la creació de 85 
empreses promogudes per dones amb responsabilitats familiars, persones amb discapacitat, immigrants i persones al llindar de l’exclusió.
Línies d’actuació: Identificar nínxols de mercat i oportunitats de negoci a mida dels col·lectius participants, Difondre les oportunitats d’emprendre 
entre els col·lectius desfavorits, Potenciar les habilitades emprenedores, Dissenyar itineraris a mida per la creació d’empreses, Desenvolupar nous 
mecanismes de mentorització empresarial, Potenciar el microcrèdit com instrument de finançament, Facilitar la instal·lació de les empreses 
creades, Impulsar la consolidació de les noves empreses, Adaptar els materials desenvolupats al llarg del programa.

Descripció
Detecció prèvia de les oportunitats de negoci existents per als col·lectius destinataris del programa a través d’un estudi que coordina la Cambra de 
Comerç; la intensitat i integralitat de l’acompanyament als emprenedors i emprenedores que oferirà Barcelona Activa en tot el procés de creació 
de la seva empresa i fins i tot més enllà del moment de creació per garantir-ne la consolidació; i la posada en marxa per part de la Fundació Un 
Sol Món de Caixa Catalunya, d’un fons de microcrèdit de 331.500€ per a que els emprenedors i les emprenedores participants al programa, amb 
empreses viables i exclosos del sistema financer tradicional, tinguin accés a crèdits sense aval amb una quantia mitja d’uns 8000€ per projecte.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Barcelona Activa

Telèfon
93 401 97 77

Email
barcelonativa@barcelonactiva.es

Web
http://www.barcelonactiva.es

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
13

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Barri Educador

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Transformar els aspectes crítics en l´espai públic mitjançant la mediació. Implicar usuaris, veïns i entitats del barri en intervencions integrals que 
generin millores relacionals, d´ocupació i de promoció d´espais públics concrets. Comprometre a les entitats i grups del barri en la creació de teixit 
social i d´identitat del barri a partir d´accions conjuntes. Tenir un mapa actualitzat dels conflictes de convivència del barri.

Descripció
Després d´un procés d´observació i diagnòstic de la situació de convivència en el barri del Raval, es definí la proposta d’ intervenció d´aquest 
projecte que dintre del marc de la intervenció comunitària global al barri, vetlla per la millora de la convivència a l´espai públic.
El projecte té un seguit d’eixos d’actuació: Treball de carrer: a la plaça Folch i Torres i als Jardins d´Horts de St. Pau. El treball a la plaça Folch i 
Torres s´ha anat consolidant. La taula de mediació s´ha confirmat com a àmbit de presa de decisions de tots els qui es relacionen amb la plaça. 
Als Jardins d´Horts de Sant Pau, per altre banda, s´ha seguit tot un procés de coneixement de la realitat quotidiana de l´ús de l´espai, i s´ha fet un 
diagnòstic de la situació. Treball en xarxa: amb Dones, Joves i amb la Ravalstoltada (implica 27 entitats). Cal destacar, la Festa de la Convivència, 
el llibre de receptes Cuina Casolana de les Dones del Raval i el llibre de la Convivència El Cor del Raval. Elaboració del Diagnòstic de 
Convivència del Barri del Raval: una part de les accions del Barri Educador es van emmarcar dins del projecte europeu anomenat Espai públic, 
espai de convivència, espai de diàleg.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Casal dels Infants del Raval

Telèfon
93 317 00 13

Email
info@casaldelraval.org

Web
http://www.casaldelraval.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
14

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Benvinguts

Municipi activitat
Manlleu

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Potenciar les relacions entre l’escola i la família. Contribuir positivament a l’adaptació dels nens i nenes. Facilitar l’entrada de l’alumat estranger al 
sistema educatiu català. Afavorir l’acolliment de l’alumnat i les famílies. Contribuir al coneixement i les relacions interculturals. Afavorir la tasca i 
donar suport al personal educatiu. Donar resposta als dubtes i angoixes i generar més confiança als pares a l’hora de deixar el seu fill en mans del 
personal educatiu. Treballar amb els pares la comprensió i l’adquisició d’alguns hàbits i normes.

Descripció
Treball de suport als mestres de P3 de tots els centres escolars de Manlleu per tal de donar resposta a la necessitat i  la demanda d’una millor 
acollida, afavorir l’adaptació a les aules i el procés d’escolarització tant dels alumnes com de les famílies.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Inspecció i Regidoria d’Educació de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Manlleu

Telèfon
93 850 66 66

Email
ajuntament@manlleu.cat

Web
http://www.manlleu.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
15

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Biblioteca: un espai obert a la interculturalitat

Municipi activitat
Rubí

Tipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Donar a conèixer la Biblioteca entre la població immigrada, i difondre entre la població autòctona la cultura d’aquestes minories per afavorir la 
diversitat i la convivència.

Descripció
Crear i potenciar un fons documental (amb volums amb altres llengües i cultures, materials per aprendre català i castellà i augmentar el fons 
relacionat amb literatura sobre migracions, multi/interculturalitat, racisme, tolerància) ; Activitats (taller de contes, taller de jocs, concurs de punts 
de llibre, setmana diversitat, expos, conferències, actes amb escriptors o visites programades); Difusió (A part dels canals ja existents, crear guies 
de lectura, exposicions sobre el Ramadà, divulgació de la revista de la biblioteca entre els punt de trobada de la població immigrant); Participació 
en la Mesa de noves migracions, amb altres agents de la ciutat per actuar conjuntament

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Biblioteca Municipal de Rubí

Telèfon
93 699 84 53

Email
b.rubi.mmt@diba.es

Web
http://www.ajrubi.es

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
16

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Calidoscopi: Pla d’Actuació per a la interculturalitat en el lleure

Municipi activitat
Catalunya (àmbit nacional)

Tipologia
Pla d’actuació

Fase
Coexistència

Objectius
Sensibilitzar les famílies immigrades sobre els beneficis de l’educació en el lleure. Promoure la participació d’infants i d’adolescents d’origen 
immigrat en els espais de lleure. Promoure la formació d’educadors i d’educadores en la lògica de la interculturalitat.

Descripció
Calidoscopi és un instrument per a la reflexió entorn a les estratègies i pràctiques de treball intercultural que desenvolupen des de les entitats 
d’educació en el lleure. Conté diferents recursos dirigits a professionals i voluntaris del món de lleure:  
Diversita’t, Tangram, Xarranca, Juga i Aprés, Immigració i lleure, Estudi sobre la immigració en el món del lleure i Qüestionari per a valorar la 
inclusió de la interculturalitat en les entitats de lleure. Tots ells contenen recursos, fitxes pedagògiques i línies i recomanacions a seguir per tal 
d’incloure i treballar la interculturalitat en el món del lleure.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Fundació Jaume Bofill

Telèfon
93 458 87 00 (FJB)

Email
calidoscopi@fbofill.org i entrecultures@fbofill.org

Web
http://www.entrecultures.org/home.htm

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
7

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
17

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Casal - escola Llengua d'estiu Xia Tian

Municipi activitat
Santa Coloma de Gramanet

Tipologia
Casal - Escola d’Estiu

Fase
Coexistència

Objectius
Aquest casal d’estiu, iniciat al 2003, pretén cobrir les necessitats lingüístiques i de coneixença de la societat d’acollida d’infants i joves xinesos i 
d’altres orígens a Santa Coloma de Gramanet.

Descripció
Santa Coloma de Gramenet acull una elevada població xinesa i immigrada d’altres orígens. En aquest casal es combina l'ensenyament del català 
amb activitats lúdiques tractant transversalment l’aprenentatge d’habilitats socials i pautes culturals de la societat d’acollida. Els alumnes són  
infants i joves nouvinguts, majoritàriament xinesos/es però també de Marroc, Bangladesh, Pakistan o països llatinoamericans, amb necessitat 
d’aprenentatge de la llengua per a la seva entrada a l’escola. Les activitats són: 1. Formació en llengua catalana tenint en compte l’edat i el seu 
nivell de comprensió i expressió oral i escrita. 2. Realització d’activitats lúdiques i d'oci, dins i fora del casal, que tenen com a centre d’interès 
implícit l’aprenentatge de la llengua, com a element natural de joc, amb monitors catalanoparlants. 3. Activitats familiars. El primer dia del casal es 
fa una sessió informativa amb les famílies per explicar-los el funcionament del casal, la normativa, la importància de l’aprenentatge de la llengua i 
les activitats d’oci, etc. Es compta amb un persona xinesa per a traducció.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació Sociocultural La Formiga

Telèfon
93 443 82 07 i 661 9

Email
info@laformiga.org

Web
http://www.laformiga.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
18

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Catalunya terra d'acollida, Castellar, poble d'acollida

Municipi activitat
Castellar del Vallès

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Treballar el fet migratori a les aules, Fomentar el respecte a altes cultures i procedències. Evitar actituds racistes i xenòfobes entre l’alumnat.

Descripció
Elaboració d’un document audiovisual realitzat a partir d’entrevistes a la població immigrada actual i del passat recent, on es mostra la realitat del 
fenomen migratori en tant que procés històric que es reprodueix al llarg del temps, la connexió entre la migració actual i la dels seixanta.
Activitats en què s’emmarca el projecte: Festa de les Cultures, Xerrades de sensibilització, Revista i Aula d’acollida.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
IES Castellar

Telèfon
93 714 43 44

Email
ies-castellar@xtec.cat

Web
http://www.xtec.es/centres/a8046682

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
19

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Centre Informació i Assessorament per temes d’Estrangeria (CIAPE)

Municipi activitat
Santa Coloma de Gramenet

Tipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Atenció a persones estrangeres. Promoció del coneixement i l'ús de les llengües del territori. Promoció del drets i deures ciutadans.

Descripció
Acollida, informació, orientació, mediació i derivació als serveis i recursos adequats fent un seguiment de les derivacions. Informació i 
assessorament a professionals de recursos, tant públics com privats. Servei de traducció i interpretació oral i escrita en àrab, xinès i anglès. 
Assessoria Jurídica que ofereix informació, assessorament i tramitació de permisos de residència i treball, reagrupació familiar i nacionalitat. 
Informació i assessorament a professionals i empresaris interessats en la contractació de treballadors estrangers. Classes de català i castellà per 
a estrangers. Aquestes activitats es realitzen en conveni amb el Centre d'Acolliment per a Estrangers de Santa Rosa i SOS Racisme. Servei inclòs 
dins del Mapa de Recursos i Serveis per a la Inclusió Social de Santa Coloma de Gramanet.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Telèfon
93 466 39 40

Email
-

Web
http://oiac.grame.net/oiac/cercador/serveiscat.aspx?lngIdFitxa=7270

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
2

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
20

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Centre Municipal de Mediació Ciutadana

Municipi activitat
Sant Boi de Llobregat

Tipologia
Servei de Mediació

Fase
Convivència

Objectius
Ajudar a resoldre conflictes entre la ciutadania (a la comunitat de veïns, a l'escola, a la via pública, al barri...) mitjançant la intervenció de persones 
expertes en tasques de mediació. El CMMC reflecteix l'aposta de l'Ajuntament per explorar les vies de la conciliació i el diàleg com a fórmules per 
minimitzar la conflictivitat social i afermar les bases de la convivència.

Descripció
Les persones que volen fer ús d’aquest servei per tal de resoldre un conflicte són les que es posen en contacte amb les persones que el 
condueixen. Seguidament, es valora la naturalesa del conflicte i es decideix la fórmula més idònia per fer-li front, la qual sovint consisteix en citar 
les parts per tal que, de manera voluntària, en parlin en un lloc neutral i un clima de respecte recíproc.

La fórmula escollida per aquest servei, però, consisteix preferentment a treballar els problemes de convivència abans que aquests es materialitzin. 
Per aquest motiu, els mediadors dediquen bona part del seu temps a tasques de mediació comunitària. També es promou la col·laboració de 
persones voluntàries per treballar en l'àmbit de la comediació i, en especial, en temes de mediació intercultural.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sant Boi

Telèfon
93 652 98 40

Email
mediaciociutadana@santboi.cat

Web
http://www.stboi.net

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
21

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Cercles de conversa

Municipi activitat
Salt

Tipologia
Curs

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir a les persones adultes estrangeres la possibilitat d'entrar en contacte i practicar la llengua catalana, coneixent alhora el context d'arribada a 
través de les relacions establertes amb joves de la població.

Descripció
Els joves actuen com a facilitadors dels Cercles, que esdevenen, a més, un espai per al coneixement mutu que pot modificar els possibles 
estereotips i prejudicis de les dues parts. Els Cercles es poden oferir trimestralment durant l'any acadèmic i en horari de matins, tardes o vespres. 
Cada Cercle està format per unes 12 persones adultes estrangeres acabades d'arribar i 2 facilitadors, i es realitzen almenys tres sessions 
setmanals de conversa, d'una hora de durada aproximadament. Els facilitadors de cada franja horària, a més, assisteixen junts i periòdicament a 
una hora d'avaluació amb la persona coordinadora del projecte.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació Eina

Telèfon
972 24 65 70

Email
info@associacioeina.org

Web
http://www.recursosdesalt.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
22

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Cicle Politeia

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Cicles de conferències

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir informació teòrica i crítica sobre diverses qüestions relacionades amb el món de la política. En les dues últimes edicions, el cicle ha tractat 
temes relatius a la immigració i la interculturalitat. Donar coneixements i arguments que permetin qüestionar la pròpia visió sobre la qüestió 
migratòria, a nivell local i a nivell global. Afavorir i potenciar una visió positiva i beneficiosa dels processos migratoris per facilitar en segon terme, 
la interculturalitat i les relacions interculturals entre els ciutadans i ciutadanes.

Descripció
Cicle de conferències anuals, basat en tres o quatre sessions d’una hora i mitja cadascuna. Les sessions es basen en les intervencions d’experts 
en les qüestions es que tracten i finalment, es deixa temps pel debat i la reflexió entre el públic. 
Els dos últims cicles s’han centrat en: Ciutadania i societats multiculturals. Amb Reyes Mate, Javier Muguerza, CARLOS Thiebaut, Àngel Puyol 
(Cicle Politeia 2006) i Interculturalitat i Immigració: reptes del segle XXI. Amb Alain Touraine, Josep Ramoneda, Joan Subirats i Carlota Solé (Cicle 
Politeia 2007)

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Lliga dels Drets dels Pobles i Ajuntament de Sabadell. Departament de Cultura

Telèfon
93 723 71 02

Email
info@dretsdelspobles.org

Web
http://www.dretsdelspobles.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
23

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Compartim converses. Projecte en xarxa de les Aules d’Acollida dels dos IES del municipi

Municipi activitat
Esparraguera

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Formació de parelles de conversa en català entre l’alumnat d’incorporació tardana (IT) que necessita aprendre la llengua i fer amics en el país 
d’acollida i l’alumnat catalanoparlant voluntari.

Descripció
Compta amb dos programes diferenciats:
El primer: Dins de l’institut, en horari escolar, a l’hora de l’esbarjo, per a tot l’alumnat dels IES (12-18 anys). Les converses es desenvolupen en el 
context de l’institut: a les Aules d’Acollida, a la biblioteca, a la sala d’informàtica, etc. Els voluntaris reben el suport dels tutors de l’aula d’acollida 
per als temes de conversa, procurant que tinguin relació amb les activitats escolars, projectes de l’escola, etc..
El segon: Extensió del programa Voluntaris per la Llengua del Consorci per a la Normalització Lingüística a la franja d’edat de 16-18 anys, 
mitjançant un projecte en xarxa entre els dos IES i el Servei Local d’Esparraguerra. Aquest programa es basa en el compromís que les parelles es 
trobin una hora a la setmana per parlar en català. Així, les converses es desenvolupen fora de l’institut i els temes són lliures en aquest cas. Tant 
en un projecte com en l’altre es fa una formació als voluntaris perquè les converses estiguin correctament dirigides.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament d’Esparraguera i Servei Local de Català

Telèfon
93 777 18 01

Email
esparreguera@cpnl.org

Web
http://www.esparreguera.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
8

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
24

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Contes portats pel vent

Municipi activitatTipologia
Activitat

Fase
Coexistència

Objectius
Augmentar el coneixement i l’ús social del català entre la població d’origen africà resident a Catalunya. Fer protagonistes les dones subsaharianes 
d’accions que fomentin l’ús del català i el coneixement de la cultura catalana entre la població nouvinguda, com a via d’integració i arrelament a 
Catalunya. Promoure, entre els infants i els adults, la riquesa que genera la convivència de diferents llengües i cultures. Potenciar l’ús de les noves 
tecnologies com a eina facilitadora de la inclusió social i l’educació. Incloure les actuacions que proposem dins d’actuacions més globals com els 
plans educatius d’entorn. Potenciar que els catalanoparlants no canviïn de llengua quan es dirigeixen a persones procedents d’altres països.

Descripció
Aplicació multimèdia basada en contes interactius de Gàmbia, Senegal i Catalunya explicats per dones subsaharianes en català i en els idiomes 
originals: wolof, pular i soniké.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació E-Kre@

Telèfon
686 609 111

Email
Associació E-Kre@

Web
http://www.ekrea.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
25

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Crèdit de Síntesi, Igualtat per viure, Diversitat per conviure

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Crèdit de Síntesi

Fase
Coexistència

Objectius
Treballar l’educació intercultural a través de: 
Qüestionament de tòpics, estereotips i ideologies racistes. Reflexió sobre les pròpies actituds i opinions sobre la immigració i el racisme. Conèixer 
l’opinió de l’entorn més proper (centre i barri) sobre la immigració i el racisme. Comprendre la importància d’analitzar la realitat i com interpretar-la. 
Enfortir els lligams entre tot l’alumnat, tant l’autòcton com l’estranger, fomentant el contacte entre ells i el desig de conèixer l’altre per les seves 
diferències (Ressaltar la part positiva de cadascú). Enfortir valors com el respecte a l’altre, l’empatia o l’esperit crític.

Descripció
Realització de diverses activitats amb els alumnes com ara: 
Realització d’una petita recerca i estudi d’opinió entre els veïns del barri, amb la tècnica de l’enquesta, per conèixer l’estat d’opinió sobre la 
immigració i el racisme i com es percep aquesta realitat. Activitats de reflexió: Cine-fòrums amb films que aborden la immigració. Treball contra els 
prejudicis: la publicitat positivaActivitats lúdiques: tallers de percussió, teatre, mandalas, capoeria.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
IES Arraona

Telèfon
93 723 23 99

Email
ies-arraona@xtec.net

Web
http://www.arraona.net

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
26

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Cultura àrab a través de la seva cal·ligrafia

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Taller

Fase
Coexistència

Objectius
Donar a conèixer una part de la cultura àrab, a través de l’explicació a seva cal·ligrafia. Fomentar l’aproximació per part dels infants a aquesta 
cultura, despertant la curiositat per conèixer la seves peculiaritats.

Descripció
Taller, en català, per a grups de 20 infants basat en contes i relats sobre cal·ligrafia àrab. Són sessions puntuals d’una hora de durada, 
aproximadament.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sabadell. Departament de Cultura, Secció de Biblioteques i Cultura Cívica

Telèfon
93 745 31 50

Email
pcruells@ajsabadell.cat

Web
http://www.sabadell.net

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
27

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Curs per obtenir el carnet de conduir

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Curs

Fase
Coexistència

Objectius
Facilitar l’obtenció del carnet de conduir a les persones amb dificultats d’aprenentatge de la llengua castellana. Orientat principalment a persones 
immigrades, amb necessitat d’obtenir l’acreditació per poder conduir.

Descripció
Realització d’un curs de formació d'ajuda i suport a al'obtenció del carnet B de conducció, amb 4 hores lectives setmanals. Seguiment en 
profunditat dels alumnes amb necessitats específiques.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Centre d’Educació d’Adults Concòrdia i Can Puiggener

Telèfon
93 717 20 03

Email
cfaconcordia@xtec.net

Web
http://www.xtec.net/cfaconcordia

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
28

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Curs: Gestió Multicultural i Intervenció en Immigració

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Curs

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir informació transversal en temes d’immigració. Donar eines, instruments i coneixements necessaris a les persones, especialment les que 
formen part d’entitats i col•lectius de barri (com és el cas de les AAVV, ONG, professors, administració local i tècnics municipals...) amb la finalitat 
de poder exercir un treball multicultural amb experiència.

Descripció
Curs teòric i pràctic de formació, de 90 hores. El contingut s’estructura en tres blocs: 1. Estereotips i nou enfocament. 2. Tècniques de gestió en 
àmbits diversos i 3. Cultures de les minories ètniques. Cada bloc conté diverses temàtiques: Des del concepte migració, què implica aquest procés 
per a les persones; prejudicis, estereotips o nou racisme i com acabar amb aquestes creences; models de polítiques migratòries a diversos països 
europeus i americans; experiències migratòries personals; com gestionar la cohesió social des de diversos àmbits: serveis socials, gestió veïnal, 
educació, sanitat, gènere...; Coneixements bàsics sobre la llei d’estrangeria i eines per a treballar amb minories ètniques.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Fedaració d’Associacions de Veïns de Sabadell

Telèfon
93 726 09 04

Email
federacio@favsabadell.org

Web
-

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
29

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Cursos de català

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Curs

Fase
Coexistència

Objectius
Afavorir l’aprenentatge de la llengua catalana i castellana, especialment per a persones nouvingudes, alfabetitzades i no alfabetitzades, ja sigui 
per manca de coneixement o per procedència de cultures i llengües no escrites. Proporcionar una formació de base àmplia que permeti adaptar-se 
a les noves situacions que la societat demana. Augmentar els nivells d’integració: laboral, social, intercultural. Potenciar la participació social i 
cultural. Proporcionar un aprenentatge continuat i participatiu.

Descripció
Els cursos de llengua catalana i castellana que s’ofereixen tenen diversos nivells: Zero, Basic, Inicial i Llindar. Els cursos de nivell zero es 
dirigeixen específicament per a persones estrangeres analfabetes i persones procedents de cultures no escrites, les quals són una realitat dins del 
centre. En tots els nivells, els cursos són flexibles i es divideixen en dues parts: una part enfocada a l’aprenantge oral i l’altra a l’aprenetatge escrit, 
ja que es donen molts casos de persones que tenen coneixements orals, però no escrits de a llengua, i viceversa

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Centre d’Educació d’Adults Concòrdia i Can Puiggener

Telèfon
93 717 20 03

Email
cfaconcordia@xtec.net

Web
http://www.xtec.net/cfaconcordia

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
30

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Cursos de Llengua Catalana

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Curs

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir coneixement bàsics de llengua catalana. Afavorir l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana entre les persones nouvingudes. (entenent la 
llengua catalana com una via d’integració a la societat).

Descripció
Realització de cursos inicials de català (nivells Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3) adreçats principalment a persones acabades d’arribar i que gairebé 
desconeixen la nostra llengua. Els cursos s’ofereixen en una gran varietat d’horaris (matins, tardes, vespres i dissabtes al matí) amb la finalitat 
d’adaptar-se a les jornades laborals de bona part de l’alumnat.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Consorci per la Normalització Lingüística

Telèfon
93 727 83 40

Email
sabadell@cpnl.cat

Web
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlsabadell

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
31

Àmbit
Salut

Nom activitat
De compatriota a compatriota

Municipi activitatTipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Atendre les necessitats bàsiques de salut, incidint en l’atenció i  promoció de la salut materno-infantil. Acollida, orientació i derivació.
Objectius específics:
Generar un espai d’escolta i contenció per als immigrants nouvinguts. Facilitar la inserció dels immigrants nouvinguts a les xarxes sanitàries i 
socials de Catalunya. Millorar l’accessibilitat als serveis sanitaris del col.lectiu d’immigrants nouvinguts, amb especial èmfasi en l’atenció primària i 
la salut materno-infantil. Millorar la disponibilitat dels serveis sanitaris i socials que tenen un potencial d’atenció cap els immigrants nouvinguts i 
estimular sinèrgies entre els serveis  existents. Millorar l’acceptabilitat cultural dels serveis sanitaris disponibles per a immigrants nouvinguts que 
no tenen cobertura sanitària.

Descripció
Oferiment d’informació i atenció sanitària, tant preventiva com curativa, proporcionemt d’una atenció global a l'immigrant. Oferiment d’ un espai 
d’escolta i mediació per orientar, informar i derivar als pacients a aquells recursos que poden millorar diferents aspectes de la vida d’una persona 
nouvinguda (informació sobre aspectes legals, associacions de compatriotes, informació sobre recursos educatius, socials...).

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació Salut i Família

Telèfon
93 268 24 53

Email
misla@saludyfamilia.es

Web
http://www.saludyfamilia.es

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
32

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
De Tots Colors

Municipi activitat
Comarca d’Osona

Tipologia
Programa de TV

Fase
Coexistència

Objectius
Programa televisiu que té com a finalitat donar a conèixer la diversitat cultural a Catalunya i sobretot acostar costums, tradicions i pràctiques de 
societats i de cultures d’arreu del món, poc conegudes entre la població catalana.

Descripció
Programa de conversa entre diferents osonencs que tenen en comú que han nascut i viscut part de la seva vida a l’estranger. No és només un 
programa sobre immigració, sinó una oportunitat per conèixer de primera mà quin paper tenen en altres societats qüestions com la infància, 
l’esport, l’escola o la sexualitat.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
El 9 TV (Televisió Local Osona)

Telèfon
93 889 49 49

Email
direccio@vic.el9nou.com

Web
http://www.xtvl.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
2

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
33

Àmbit
Salut

Nom activitat
De vacances amb la família

Municipi activitatTipologia
CD Rom interactiu

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir informació sobre temes de salut relacionats amb les vacances als països d’origen: documentació, salut, i, molt especialment, informació 
dirigida a la prevenció de la mutilació genital femenina.

Descripció
Material multimèdia dirigit al col·lectiu de dones subsaharianes. L’aplicació està realitzada amb il·lustracions, fotografies i vídeo i els idiomes 
emprats són el català, el castellà, el pular, el sarahole i el mandinka.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació e-kre@: Les TIC al servei de la inclusió social, l’educació i la cultura.

Telèfon
686 609 111

Email
ekrea@ekrea.org

Web
http://www.ekrea.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
8

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
34

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Dia de l’Intercanvi

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Activitat

Fase
Coexistència

Objectius
Promoure i afavorir una xarxa social i d’ajuda mútua entre les persones assistents al centre de formació. Facilitar el contacte i les relacions entre 
persones, ja siguin autòctones com immigrants.

Descripció
L’escola d’adults, com a centre de referència, sovint rep, de manera espontània, donatius com roba, sabates, estris i joguines per a nens i nenes... 
Tot i que en un primer moment es repartia entre els participants, es va proposar que organitzar un servei d’intercanvi: les persones podien endur-
se coses a canvi del compromís de la seva assistència a les classes, d’oferir serveis al banc de temps del CFA o altres serveis a la comunitat. En 
aquest intercanvi es poden oferir coses i béns materials i també serveis com l’ajuda per seguir els tràmits i gestions dels permisos de residència i/o 
treball o ensenyar altres idiomes.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Centre d’Educació d’Adults Concòrdia i Can Puiggener

Telèfon
93 717 20 03

Email
cfaconcordia@xtec.net

Web
http://www.xtec.net/cfaconcordia

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
35

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Diccionari de la Diversitat

Municipi activitat
Catalunya (àmbit nacional)

Tipologia
Programa de TV

Fase
Coexistència

Objectius
Reflexionar sobre el fet migratori, el valor de la diversitat i la pluralitat cultural. Partir de la base que la diversitat és una de les principals fonts de 
riquesa de què disposa una societat.

Descripció
Sèrie documental setmanal de 26 capítols, cada un d’ells correspon a una lletra de l’abecedari. Així, s’usen lletres com B de barri, D de 
democràcia o E.  d’escola amb la finalitat de promoure els valors de la diversitat i la pluralitat entre els espectadors. El programa compta amb la 
participació d’experts i estudiosos dels camps de la sociologia, la història o la llengua, que aporten la seva opinió, com ara Judith Astelarra, 
Salvador Cardús, Eliseu Aja, Manel Delgado, Rafael Crespo, Mary Nash i Oriol Nel·lo, entre altres. El programa s’emetrà a través de la Xarxa de 
Televisions Locals i també s’oferirà als Ajuntaments que el demanin perquè el puguin utilitzar com a eina de treball en els programes de cohesió 
social.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Xarxa de Televisions Locals

Telèfon
93 507 02 50

Email
webxtvl@xtvl.tv

Web
http://www.xtvl.tv

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
36

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Dinamització comunitària Intercultural

Municipi activitat
Girona

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Donar suport a l’expansió i consolidació de les associacions d’immigrats com a estratègia per a la participació i integració social d’aquests 
col·lectius en la societat d’acollida. Concretament es pretén:
Formar als i les membres d’associacions d’immigrats, per tal que puguin respondre a les necessitats de cada entitat de manera autònoma. Crear 
els mecanismes de suport i seguiment per assegurar l’assoliment dels objectius i projectes de cada entitat i una bona marxa d’aquestes 
associacions cap a l’autonomia plena. Establir relacions d’intercanvi i cooperació entre les diferents associacions d’immigrats per poder fer front de 
forma coherent i eficaç a les necessitats i problemàtiques existents.

Descripció
Formació en matèria de creació, funcionament, gestió, comptabilitat… per associacions; acompanyament i suport per facilitar el desenvolupament 
de projectes i iniciatives de cada associació.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Fundació SER-GI

Telèfon
972 21 30 50

Email
info@fundaciosergi.org

Web
http://www.fundaciosergi.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
37

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Diversió diversa

Municipi activitat
Reus

Tipologia
Programa d’oci alternatiu

Fase
Convivència

Objectius
Oferir eines, espais i mecanismes per tal que els joves s’organitzin i realitzin activitats i iniciatives, destinades a ells mateixos, al propi grup, o 
obertes a tots els joves de la ciutat. Considerar la diversitat d’orígens i situacions de Reus. Treballar entorn als valors de tolerància, cooperació i 
solidaritat. Treballar entorn el tema de l’educació per a la salut.

Descripció
Programa d’oci alternatiu on els propis joves són els qui decideixen i organitzen les activitats, comptant, en tot moment, amb el suport dels tècnics 
de l’Ajuntament i, al mateixt temps, amb la cessió d’espais municipals en franges horaries flexibles. El programa va orientat tan als joves que 
formen part de xarxes formals (organitzats en entitats o associacions) com els què pertanyen a xarxes informals, no associaciats. En el seu sí s’hi 
realitzaen activitats diverses, tals com jornades i tornejos d’esports, concerts, exposicions, celebracions de diferents tipus, etc.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Reus

Telèfon
97 701 00 10

Email
info.ajuntament@reus.cat

Web
http://www.reus.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
38

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Dones com nosaltres

Municipi activitat
Terrassa

Tipologia
Programa

Fase
Coexistència

Objectius
Treballar la sensibilització de la població, per mitjà de les dones com a ens socialitzador, respecte dels moviments poblacionals, la història dels 
barris, les desigualtats socials, de gènere i culturals, i el respecte de les persones dins la multiculturalitat. Sensibilitzar vers la solidaritat i la 
cooperació.

Descripció
Programa format diverses etapes. 1ª Fase: DONES COM NOSALTRES, activitat conjunta entre els diferents grups de dones de la ciutat que té 
com a objectiu apropar-les a la diversitat multicultural de la ciutat per tal que coneguin la realitat de la dona a altres països, i concretament quatre 
cultures tan llunyanes, i a l’hora tan properes, com les del Senegal, el Marroc, Algèria i Colòmbia. 2ª Fase: TERRASENQUES COM NOSALTRES, 
activitat conjunta entre els grups de dones de la ciutat amb el fi de conèixer la història dels diferents barris de Terrassa per mitjà de la veu directa 
de les seves dones. 3ª Fase: SOLIDARITAT, TENS NOM DE DONA, associació de desenvolupament local constituïda amb dones participants 
dels dos anteriors projectes del programa, amb la finalitat d’executar microprojectes mitjançant programes de cooperació descentralitzada i com a 
mitjà de sensibilització de la ciutadania terrassenca.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Terrassa

Telèfon
93 739 70 00

Email
casa.galeria@terrassa.cat

Web
http://www.terrassa.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
39

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
El món a casa nostra

Municipi activitat
Tortosa

Tipologia
Programa

Fase
Coexistència

Objectius
El món a Casa Nostra té com a objectiu conèixer i apropar cultures que viuen dintre les nostres societats, mostrant diferents aspectes bàsics i 
quotidians sobre diferents cultures presents a Catalunya arrel dels nous processos migratoris.

Descripció
Aquestes activitats són impartides per persones de diferents països que mostren a la població autòctona les característiques del país que van 
deixar enrere. 
Com a continguts, al llarg de quinze trobades, es tracta la llengua, els costums, la geografia, la societat, l’economia i la cultura dels països 
d’origen. Es finalitzen les activitats amb una trobada intercultural i festiva que pretendrà portar a casa nostra el país en qüestió apropant-nos-el a 
través dels sentits.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació Atzavara - Arrels

Telèfon
977 44 05 58

Email
atzavara-arrels@hotmail.com

Web
http://webfacil.tinet.cat/atzavar

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
40

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Els Nous Catalans

Municipi activitat
Catalunya (àmbit nacional)

Tipologia
Programa de TV

Fase
Coexistència

Objectius
L'espai de TVE Catalunya no és tant un programa sobre immigració, sinó un programa sobre la realitat catalana del segle XXI. "Els nous catalans", 
que té una periodicitat setmanal, pretén ser una finestra a la vida quotidiana i la diversitat de la nova Catalunya i vol establir vies de contacte entre 
comunitats per facilitar la convivència. El programa mostra com viuen al nostre país els principals col·lectius d'immigrants; la seva feina, les formes 
d'oci, la seva cultura... L'objectiu és descobrir com són els nous ciutadans i que tothom es pugui enriquir amb la diversitat de cultures. Val a dir 
també que no sols parlem dels grups amb més dificultats econòmiques, sinó que per evitar l'estigmatització de l'immigrant pobre també expliquem 
històries de ciutadans que han decidit venir a viure i treballar a Catalunya per gust ja que en els seus països d'origen disposaven d'una bona 
posició econòmica.

Descripció
El programa té una durada de mitja hora i s'estructura al voltant de quatre reportatges que en són els eixos vertebradors; els tres primers tenen 
una durada de cinc minuts i el quart en dura dos. Tots tenen com a protagonistes les persones immigrades mateixes que, amb els seus testimonis, 
ens expliquen en primera persona els diversos esdeveniments.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
TV Espanyola a Catalunya - TV2

Telèfon
93 499 93 33

Email
elsnouscatalans.tve@rtve.es

Web
http://www.rtve.es/tve/b/ elsnouscatalans/index.htm

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
2

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
41

Àmbit
Treball

Nom activitat
Emergim

Municipi activitat
Igualada, entre altres

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Visibilitzar i fer aflorar el treball del mercat negre o submergit, especialment les tasques relacionades amb els serveis de neteja, atenció i cura de 
la llar, especialment feminitzats.

Descripció
Experimentar fòrmules per fer emergir, aflorar el treball de l’economia submergida. Potenciar canvis legislatius i normatius. Proporcionar formació 
per a les persones empleades en el treball domèstic. El projecte es desenvolupa a diferents ciutats, entre elles Igualada, Manresa, Vilafranca del 
Penendès i Vilanova i la Geltrú.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Projecte EQUAL (Fons Social Europeu), CCOO, UGT i Associació Catalana d’Empresàries i Executives (ACEE)

Telèfon
-

Email
ajuntament@vilafranca.org

Web
http://www.emergim.net

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
42

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Ens trobem i en parlem. Espai de relació.

Municipi activitat
Terrassa

Tipologia
Espais de relació

Fase
Convivència

Objectius
Oferir un espai de relació a on la pròpia dinàmica del grup faciliti un procés de creixement personal sense pèrdua d’identitat cultural i facilitant la 
integració en la societat catalana. Facilitar informació, respecte a l’accés a recursos de la ciutat i altres aspectes que puguin sorgir.

Descripció
S’ofereix un espai quinzenal de dues hores on es puguin dur a terme els objectius plantejats. Amb activitats flexibles que s’adapten a les 
necessitats que van sorgint.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Cáritas Terrassa

Telèfon
93 780 87 88

Email
terrassa@caritasbcn.org

Web
http://www.caritasbcn.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
43

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Equip de futbol

Municipi activitat
Terrassa

Tipologia
Equip de futbol

Fase
Convivència

Objectius
Oferir un espai de lleure per al treball d’habilitats socials bàsiques (puntualitat, fórmules d’autocontrol, cooperació i treball en equip). Sensibilització 
a partir del contacte i activitats conjuntes entre equips diversos. Difondre el projecte entre la població autòctona i immigrada.

Descripció
L’Equip de futbol és una eina d’educació en el lleure dirigida als alumnes dels cursos de llengua castellana de Creu Roja. A través de l’esport es 
treballen diferents habilitats socials i es sensibilitza a la població a través del contacte entre persones de diferents cultures.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Creu Roja de Terrassa

Telèfon
93 733 12 44

Email
-

Web
http://www.creuroja.org/index.htm

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
44

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Equip de Mediació i Intervenció Immediata en el Territori

Municipi activitat
Santa Coloma de Gramenet

Tipologia
Servei de Mediació

Fase
Convivència

Objectius
Facilitar la comunicació i el coneixement mutu, per prevenir l’aparició de situacions de conflicte en la vida quotidiana. L’objectiu final és que 
aquesta actuació de mediació faciliti, a curt i mig termini, una convivència tranquil·la  i es millori la sensació de satisfacció de tots els veïns i veïnes 
de Santa Coloma de Gramenet.

Descripció
Equip multidisciplinar format per 9 professionals que realitza tasques de prevenció, mediació i intervenció. Desenvolupa la seva activitat en els 
diferents territoris de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. La seva funció és intervenir, àgilment en qualsevol lloc i moment, en conflictes o 
incidents localitzats relacionats amb la diversitat cultural i que puguin incidir directa o indirectament, en la convivència ciutadana. Aquesta acció 
està emmarcada dins del Pla de la Convivència.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Telèfon
93 462 40 55

Email
equipmediacio@gramenet.diba.es

Web
http://www.grame.net

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
45

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Escola Pont de Dones Magribines

Municipi activitat
Terrassa

Tipologia
Curs

Fase
Coexistència

Objectius
Facilitar a les dones magrebines nouvingudes que es troben en una situació d'aïllament social considerable, un primer coneixement oral de la 
llengua i cultura d'acollida, així com un coneixement bàsic sobre els costums i serveis fonamentals. L'objectiu final és que aquestes dones tinguin 
accés als serveis normalitzats.

Descripció
Formació "pont" al grup de dones prèviament format per l'actuació de la mediadora i per l’escola d’aduts, donar un coneixement bàsic a nivell oral 
de les llengües habituals (català i castellà), així com sobre els costums i serveis fonamentals (sanitat, educació, comerç, etc..), que els hi facilitin 
un millor coneixement del nou entorn per a que puguin relacionar-se de forma normalitzada i accedir als serveis normalitzats (formació, inserció 
laboral, etc.).

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Patronat Municipal d’Educació i Escoles d’Adults de Terrassa

Telèfon
93 780 35 11

Email
educacio@terrassa.cat

Web
http://www.terrassa.cat/educacio

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
46

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Espai d'Acollida Lingüística

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Curs

Fase
Coexistència

Objectius
Coneixement de la llengua (comprensió oral i escrita per afavorir la comunicació en el dia a dia), de la informàtica bàsica i del coneixement de 
l’entorn social (coneixement de pautes culturals i aspectes pràctics de la vida quotidiana a Catalunya), afavorir les relacions interculturals entre la 
població de diferents origens i la població d’arrels autòctones per tal d’afavorir el coneixement mutu i la convivència). També s'inclouen sortides 
socioculturals.

Descripció
Cursos de català, castellà i informàtica bàsica per a persones immigrades.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Fundació Migra-Studium

Telèfon
93 412 09 34

Email
info@migrastudium.org

Web
http://www.migrastudium.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
47

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Espai de recursos i acollida

Municipi activitat
Salt

Tipologia
Oficina local d’acollida

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir informació, orientació i acompanyament en el coneixement dels recursos propis del territori, en temes com: educació, formació, treball, 
atenció social, salut, habitatge, cultura, associacionisme, i, especialment, assessorament legal i suport jurídic per tal de resoldre qüestions 
relacionades amb temes d'estrangeria. Al mateix temps, tamabé es pretén recollir propostes i oferir suport a entitats en el desenvolupament de les 
seves activitats.

Descripció
Oficina d'àmbit local destinada a oferir informació, orientació i acompanyament en el coneixement dels recursos propis del territori, en temes com: 
educació, formació, treball, atenció social, salut, habitatge, cultura, associacionisme, etc. En el cas de persones que acaben d'arribar al muncipi, 
es desenvolupa un protocol d'accions d'acollida. També és un espai de recull de propostes i de suport a entitats en el desenvolupament de les 
seves activitats. El Servei d'Assessorament Jurídic pretén oferir als nous veïns i veïnes de Salt, que volen informació, assessorament legal i el 
suport jurídic necessari per resoldre qüestions relacionades amb temes d'estrangeria.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació Eina

Telèfon
972 24 65 70

Email
-

Web
http://www.recursosdesalt.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
2

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
48

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Espai de Trobada

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Espai de relació

Fase
Convivència

Objectius
Crear un espai de relacions horitzontals (coneixement mutu) entre persones autòctones i immigrades, amb la finalitat de fomentar accions 
comunitàries d’educació en la diversitat i de foment de la cohesió social.

Descripció
Espai d’encontre setmanal on persones de diferents orígens es relacionen i comparteixen interessos i necessitats que faciliten el coneixement 
mutu. Es realitzen activitats que fomenten la participació, la interrelació i el diàleg en condicions d’igualtat.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Fundació Migra-Studium

Telèfon
93 412 09 34

Email
info@migrastudium.org

Web
http://www.migrastudium.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
49

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Esport en xarxa

Municipi activitat
Reus

Tipologia
Activitats esportives

Fase
Convivència

Objectius
L'objectiu general és promoure la socialització, participació i acomodació dels col·lectius de joves d’origen divers a través de la pràctica esportiva.
Els objectius específics corresponen a: Promoure les activitats i projectes esportius en les zones de la ciutat on hi ha més joves. Donar suport a 
les accions existents relacionades amb esport i immigració aplicant els tres eixos bàsics de treball: esportiu, socioeducatiu i el treball en xarxa. 
Proporcionar als professionals que treballin en l’àmbit una eina de suport a través de la formació.

Descripció
Es parteix de la següent premissa: la pràctica formal de l’esport com a eina eficient de participació, convivència i igualtat d’oportunitats”. Mitjançant 
l’esport es treballen els següents aspectes: socialització i convivència, valors educatius i pedagògics, sensibilització, tolerància i respecte, 
educació intercultural, resolució de conflictes, hàbits higiènics, igualtat de gènere, participació en la promoció de l’esport i en les activitats. La 
metodologia d'aquestes activitats es basa en la tranversalitat i el treball en xarxa. La transversabilitat, per al desenvolupament de projectes 
relacionats amb l’esport conjuntament entre les regidories implicades: Serveis Socials, Relacions Cíviques, Esports i Educació i Família. I el treball 
en xarxa, com a existència d’un grup de treball que dóna suport al  conjunt de projectes relacionats amb l’esport amb dos nous aspectes: criteris 
homogenis de treball per garantirla qualitat dels eixos de treball, treball en xarxa amb les entitats de l’entorn. Treball conjunt i de suport a les 
associacions i foment de la seva autonomia i participació en el conjunt de la ciutat.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Reus. Serveis Socials

Telèfon
97 701 00 34

Email
ssocials@reus.cat

Web
http://www.reus.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
10

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
50

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Exposició Parlem-nos

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Exposició Itinerant

Fase
Coexistència

Objectius
Donar a conèixer l’esforç de les persones nouvingudes per aprendre la llengua catalana. Promoure que les persones catalanoparlants ajudin a les 
persones nouvingudes a usar la llengua catalana, oferint els espais i les oportunitats per fer-ho. Promoure el contacte entre entitats locals de barri 
amb persones nouvingues. Sensibilitzar en la importància de la llengua com a factor per la integració social de les persones immigrades i en 
definitiva, per la cohesió social.

Descripció
Exhibició de l’exposició itinerant en els centres cívics de la ciutat per tal de cercar la vinculació d’associacions i entitats de cada barri en aquesta 
activitat. Així, s'organitza conjuntament amb les entitats dels barris, actes en paral·lel que reforcin els aspectes d’acolliment com ara xerrades, 
conferències o activitats de caràcter lúdic sobre la rellevància de l’ús del català.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Consorci per la Normalització Lingüística

Telèfon
93 727 83 40

Email
sabadell@cpnl.cat

Web
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlsabadell

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
51

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Fes clic!

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Cursos de formació

Fase
Coexistència

Objectius
Apropar les noves tecnologies i el coneixement de la informàtica a la població general, i en aquest cas concret a la població estrangera.

Descripció
Formació en noves Tecnologies i Cursos d’informàtica de nivell inicial. Cursos adaptats al públic específic (dones immigrades). Adaptació de 
continguts, necessitats dels usuaris, horaris i de temps de durada del curs: 5 mesos de durada, més curt del què és habitual. S'estableix 
coordinació amb entitats que atenen al col·lectiu de persones estrangeres a la ciutat, com ara Càritas, SCAI o l'Associació Africana, per a la 
realització dels cursos i per facilitar l’apropament amb la població immigrant.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sabadell. Oficina  per l'impuls de la Ciutat del Coneixement

Telèfon
93 745 31 59

Email
fesclic@ajsabadell.cat

Web
http://www.sabadell.cat/FesClic/p/colectius_cat.asp

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
52

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Festa de la Diversitat

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Actes de reflexió i lúdics

Fase
Coexistència

Objectius
Facilitar un espai on poder reflexionar sobre la diversitat a la ciutat, la immigració i la necessitat de cohesió social als barris. Trencar tòpics, 
estereotips i lluitar contra l’augment d’actituds racistes i xenòfobes. Facilitar un espai on les diverses entitats de la ciutat, de diversos àmbits de 
treball i orígens (també associacions de persones immigrants) puguin organitzar-se conjuntament en un acte d’aquest tipus. Oferir a la ciutadania 
un espai on poder relacionar-se en un context lúdic i festiu.

Descripció
La Festa de la diversitat s’estructura normalment durant tota una setmana de dilluns a dissabte, entre el mes d'abril o maig. Durant la setmana 
s’organitzen diversos actes enfocats a la reflexió i al debat com poden ser cinefòrums, xerrades i també exposicions, tallers o representacions 
teatrals crítiques i de reflexió sobre la diferència. La setmana acaba amb una festa final el dissabte, on al llarg de tot aquest dia se celebren 
diverses activitats festives i culturals (xerrades divulgtives, lectura del manifest, dinar popular, espectacles folklòrics de diferents països, 
espectacles diversos i concerts de música).

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Coordinadora de la Festa de la Diversitat de Sabadell

Telèfon
93 726 09 04

Email
federacio@favsabadell.org

Web
-

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
53

Àmbit
Treball

Nom activitat
Forma’t i participa

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Programa

Fase
Convivència

Objectius
Afavorir la inserció laboral de joves estrangers, entre 16 i 18 i en situació de reagrupació, en el camp del lleure i l’educació en el lleure. Contribuir a 
llarg termini a la normalització de la presència de joves d’origen immigrant com a educador en el lleure.

Descripció
El programa ofereix una formació bàsica com ajudant de monitor en activitats de temps de lleure en un sentit ampli. Els continguts del programa 
ofereixen formació sobre lleure socioeducatiu, formació d’habilitats, aptituds i coneixements en diverses branques i especialitats del lleure com  
animador del lleure, ajudant de cuina, cuiner/a o manteniment de cases de colònies. També s’oferiran nocions sobre coneixement de l'entorn 
(centrat als espais de Sabadell) i aproximació al món laboral en general. El programa contempla un període de pràctiques professionals a espais 
de lleure amb empreses que treballen ja amb l'Ajuntament, com podria ser el cas d’empreses de menjadors i altres serveis a les escoles. Amb 
aquestes pràctiques seria possible obtenir l'autorització de treball i una possible inserció si l'empresa ho considera.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sabadell. Oficina per la Nova Ciutadania

Telèfon
93 745 19 57

Email
novaciutadania@ajsabadell.cat

Web
http://www.sabadell.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
8

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
54

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Fòrum Intercultural de Vic

Municipi activitat
Vic

Tipologia
Fòrum

Fase
Convivència

Objectius
Promoure la integració mútua en una realitat respectuosa, interactiva i compartida. Oferir un marc formatiu sobre qüestions interculturals. Oferir un 
marc de reflexió  i debat sobre el fet migratori.

Descripció
El Fòrum acull representants de gran part de les entitats del municipi. S’hi realitzen exposicions, xerrades sobre l’educació, l’habitatge, la salut, les 
prestacions socials, el treball i la participació política. El Fòrum s'organitza a través de grups de treball sobre diferents àmbits: acollida, 
sensibilització cívicocultural, lleure, activitats extraescolars..., Tots ells van encaminats a consensuar i impulsar propostes, promoure plans 
transversals que afavoreixin la inclusió de les persones nouvingudes i crear canals de comunicació entre els professionals de diferents àmbits.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Vic

Telèfon
93 886 21 00

Email
serveisgenerals@vic.cat

Web
http://www.ajvic.net

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
7

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
55

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Guia d'acolida

Municipi activitat
Terrassa

Tipologia
Guia d'acollida

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir informació i orientació sobre el municipi a persones nouvingudes.

Descripció
Guia d'acollida a la ciutat que contempla diversos àmbits com ara els valors de la societat receptora, els drets i deures de les persones 
immigrades, els serveis i recursos de la ciutat o normes de conducta i civisme en relació a les persones i el patrimoni ciutadà. Disponible en 
diferents idiomes.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Terrassa

Telèfon
93 739 70 00

Email
ciutadania@terrassa.cat

Web
http://www.terrassa.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
56

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Guia per a la convivència a les comunitats de veïns i veïnes

Municipi activitat
Terrassa

Tipologia
Guia

Fase
Convivència

Objectius
Proporcionar informació sobre aspectes bàsics de la llei de la propietat horitzontal i de normes bàsiques de convivència per prevenir possibles 
problemes de convivència entre els veïns i veïnes. Detectar les comunitats de veïns no constituïdes i aquelles que tenen problemes de 
funcionament.

Descripció
La guia, destinada a tots els veïns i veïnes de la zona, recull les normes i recomanacions bàsiques que cal tenir en compte per a mantenir una 
bona relació entre tots les persones que formen part d’una comunitat de veïns i veïnes. Per exemple, es recorda aquelles actuacions i conductes 
que s’han d’evitar per què poden ser molestes per a la resta dels/les veïns/veïnes, s’hi expliquen el funcionament i el reglament de les juntes de 
propietaris, els bons usos dels espais comuns i el deure de mantenir en bon estat els habitatges i els edificis. 
Aquesta guia ha estat editada en català i castellà i consta d’un annex en àrab. L’equip d’informadors del Programa l’entrega i l’explica en castellà, 
català, francès o àrab-darija a tots els veïns i veïnes, porta per porta. La guia està inclosa en el Programa de Foment de la Convivència, un dels 
eixos del Pla de Barris que s’està implementat en el Districte II de la ciutat de Terrassa.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Terrassa. Servei de Ciutadania i Drets Civils

Telèfon
93 784 82 14 i 648 0

Email
pladebarris@terrassa.org

Web
http://www.terrassa.org/ciutadania

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
57

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Guia pràctica d’acollida lingüística. Guia de recursos per a l'acollida en llengua catalana destinada als agents educatius i soci

Municipi activitatTipologia
Guia

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir reflexions i alguns recursos pràctics als professionals que treballen en l’àmbit de la immigració, per tal de fomentar l’ús de la llengua 
catalana en la tasca d’acompanyament i d’inclusió social de les persones nouvingudes, especialment els infants i joves en edat escolar, i les seves 
famílies.

Descripció
Recull d’estratègies i propostes amb una orientació lingüística, recomanades per professionals de diversos àmbits, amb l’objectiu de ser 
practicables per totes les persones que d’una manera o altra són els primers referents lingüístics d’aquesta població. La guia s’estructura en 
quatre blocs. En els primers tres blocs, els continguts s’articulen considerant els tres processos bàsics de l’acollida lingüística: l’acollida inicial, 
l’aprenentatge de la llengua i les relacions socials. El quart bloc presenta un conjunt de bones pràctiques circumscrites a l’àmbit de l’acollida 
lingüística.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Plataforma per la Llengua

Telèfon
93 321 18 03

Email
info@plataforma-llengua.cat

Web
http://www.plataforma-llengua.cat/doc/guia_acollida.pdf

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
58

Àmbit
Habitatge

Nom activitat
Guia pràctica per llogar un pis a Barcelona

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Guia

Fase
Coexistència

Objectius
Assessorar i informar la població sobre els drets i deures a l’hora de llogar un habitatge a Barcelona.

Descripció
Tríptic que contempla els següents apartats: Mercat de lloguer (breu descripció de la situació del lloguer d’habitatge a Barcelona). On buscar 
pisos. La publicitat enganyosa (advertències per tal d’evitar estafes). Requisits per llogar un pis. Ajudes socials i econòmiques. Denúncies. 
Consells.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVVB)

Telèfon
93 412 76 00

Email
servei@favb.cat i favb@favb.cat

Web
http://favb.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
59

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
II Jornades Interculturals

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Jornades

Fase
Convivència

Objectius
Fomentar l’acollida de les persones nouvingudes a l’escola, els alumnes i les seves famílies. Reconeixement de la seva presència a la comunitat. 
Afavorir espais de comunicació i d’intercanvi entre les famílies, de diversos orígens, que formen part de la comunitat educativa. Donar a conèixer 
les diferents cultures i tradicions diverses presents a l’escola,  des d’una vessant també  festiva, lúdica i relacional.

Descripció
Al llarg de dos dies consecutius, normalment a final de curs, es celebren diversos actes i activitats amb pares i alumnes. Les activitats poden ser 
des de concerts de música de diferents països (amb representació a l’escola), àpats populars, on cada família aporta un plat típic del seu país, o 
bé una presentació per a tot l’alumnat i les seves famílies on diverses persones (pares i alumnes) de diferents països parlen de la seva migració 
(sobre com és el seu país, què enyoren, què els hi agrada més el nou país, quin menjar prefereixen, quantes llengües saben parlar...) i també 
actuacions de diferents grups o classes (danses, cançons, contes dels seus països....). La finalitat és descobrir altres cultures, perdre la por a allò 
desconegut i facilitar un primer contacte entre famílies d’orígens diversos, per tal de  potenciar la relació entre les diverses famílies i orígens.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
CEIP Agnès Armengol

Telèfon
93 725 79 31

Email
ceiparmengol@xtec.cat

Web
http://www.xtec.cat/ceiparmengol

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
60

Àmbit
Habitatge

Nom activitat
Immobiliària social

Municipi activitat
Barcelona i Balears

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Facilitar l’accès a l’habitatge entre les persones amb major dificultats (no només la població immigrada, tot i que aquesta és, de moment, el sector 
que hi acudeix de forma majoritària). Sensibilitzar els veïns i veïnes i els propietaris per tal de millorar la convivència. Coordinar l’actuació dels 
diferents agents socials implicats en el tema de l’habitatge.

Descripció
Les demandes venen derivades dels serveis socials de Barcelona o de l’àrea metropolitana. S’atén a persones que estan buscant pis: 
assessorament sobre com començar el procés; quins documents, avals i diners són necessaris per complimentar els tràmits. Esporàdicament 
s’atén a persones que viuen en pisos que no compleixien les condicions mínimes d’habitabilitat o persones que no poden llogar un pis perquè no 
arriben a un acord amb la immobiliària.
A Mallorca hi tenen una oficina d’atenció al client i de mediació entre propietaris i posibles usuaris . A Eivissa s’està rehabilitant un bloc de pisos 
per posar-lo al servei de les persones més necessitades.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
PROBENS  (Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social)

Telèfon
93 441 41 05

Email
probens@probens.org

Web
http://www.probens.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
8

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
61

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Institut: un espai acollidor i integrador

Municipi activitat
Lleida

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Responsabilitzar l'alumnat i implicar-los en la dinàmica del centre. Millorar la convivència i la intergació de nouvinguts a l'institut, especialment 
l'alumnta de 1er d'ESO. Contribuir a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres, la cooperació i el treball en equip. Apropar dues 
franges d’edats diferents i de vegades distants. Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’institució educativa i en especial entre 
l’alumnat dels diferents pobles adscrits i Lleida. Evitar la marginació i/o abusos entre alumnes. Dinamitzar i crear activitats de lleure en els 
esbarjos. Aplicar l’aprenentatge entre iguals i fomentar el voluntariat, creant grups de lleure en el centre i en els pobles adscrits. Per treballar 
l’entorn (famílies, pobles, grups de joves,...) destaquen objectius com: Formació en voluntariat. Coordinació amb els serveis socials per evitar la 
marginació juvenil. Organització d'activitats de lleure als pobles durant els caps de setmana i estiu. Implicació de les famílies en el lleure. 
Organització de xerrades sobre el lleure i contactes mensuals amb l’Oficina de Joventut de l’Ajuntament per actualitzar la cartellera d’oci de 
l’institut
Descripció
Pel que fa al context i la justificació, aquest és un centre de secundària que rep alumnes de centres adscrits d’altres municipis del voltant i nous 
alumnes immigrants. En aquest marc, s'hi constata l’existència de conflictes intergeneracionals, on s'hi detecten casos d'alumnes més grans que 
tenen comportaments excessius amb els alumnes que acaben d’arribar, i també s'hi detecten alguns casos de conflictes interculturals, entre 
l'alumnat autòcton i l'alumnat nouvingut. Es reslitzen diverses activitats d’acollida orientades als alumnes de 1r d’ESO, organitzades pels de 1r de 
Batxillerat, i posades en pràctica per voluntaris de 4rt d’ESO.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
IES Manuel de Montsuar

Telèfon
973.233.556

Email
c5006513@xtec.cat

Web
http://iesmontsuar.xtec.net

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
62

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Intecanvi trilateral - Clandestino-ilegal

Municipi activitat
Barcelona, Viladecans i El Ejido

Tipologia
Projecte d’Intercanvi

Fase
Coexistència

Objectius
Sensibilitzar els participants de la situació dels immigrats i en especial d'aquells que resideixen a Europa sense tenir la documentació exigida. 
Crear, com a resultat de l'intercanvi, un producte que es pogués difondre en forma d'exposició.

Descripció
Intercanvi juvenil de 35 joves, de 18 a 25 anys, per conèixer la realitat de la immigració irregular a Europa, que va tenir lloc a Barcelona, El Ejido i 
Viladecans, del 8 al 21 d'abril de l'any 2001. Durant l'intercanvi es contactar amb persones que pateixen la situació en els diferents municipis de 
l'intercanvi. Es van visitar associacions, poblacions i entorns, per conèixer la realitat de les persones immigrades en situació irregular. L'estratègia 
es basava en recollir el màxim d'informació per elaborar conclusions i arguments de sensibilització sobre aquest tema, buscant i potenciant la 
implicació personal i tenint en compte la dimensió europea. Es va treballar en tres grups que vehiculaven tota la informació recollida a través de 
gravacions de vídeo, fotografia i diverses manifestacions artístiques. Aquest material s'ha convertit en una exposició itinerant anomenada: Mind 
the Gap!!! Immigrants living in the underground. L'exposició exposa diferents aspectes, tots ells acompanyats d’un text complementari. S’aborden 
temes com els mitjans de comunicació, les condicions de vida i treball, el "comerç" d'immigrats, el paper de l'economia i dels polítics, entre d’altres.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
SOS Racisme Catalunya, Associació Projektwerstak i Associació Ausser

Telèfon
93 412 00 34 i 93 30

Email
sosracisme@sosracisme.org

Web
http://www.sosracisme.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
63

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Intervenció educativa en l’àmbit de justícia juvenil. Programa de formació per agressions racistes

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Programa

Fase
Coexistència

Objectius
Provocar dissonàncies cognitives a partir del coneixement de diferents realitats tenint com a punt de partença els seus propis interessos i 
motivacions. Treballar habilitats socials a partir del coneixement de les activitats de SOS Racisme i la realitat social. Els objectius específics són: 
Promoure el canvi d'actituds, tenint en compte i coneixent altres valors, opinions i punts de vista. Establir compromisos mínims de convivència 
respectuosos amb els Drets Humans fonamentals. Donar visions positives de la societat multicultural, la diversitat, el pluralisme, des de visions 
diferents entenent la societat de forma crítica. Reflexionar sobre la responsabilitat personal en la presa de decisions. Determinar com el racisme i 
la xenofòbia són comportaments discriminatoris incompatibles amb els Drets Humans. Acceptació de la diferència per establir models socials de 
convivència. Comprovar com el respecte als altres assegura la nostra pròpia dignitat com a persones. Treballar els conceptes entorn la 
interculturalitat.

Descripció
Projecte sorgit de la demanda del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, concretament la Direcció General de Mesures Penals 
Alternatives i de Justícia Juvenil. La col·laboració amb S.O.S Racisme es concretava en l'organització i gestió d'un programa formatiu específic per 
a un grup de joves que havien estat implicats en una agressió racista. El programa formatiu serveix, per una banda, com a mitjà d'execució de la 
mesura penal alternativa, i per altra banda, com un recurs social adient a les necessitats que la mesura proposa per una població determinada. Els 
continguts treballats per tal d'assolir els objectius plantejats són: Conceptualització al voltant de la immigració i la interculturalitat. Racisme i 
discriminació. Identitat i grup social. La influència de l'entorn en el desenvolupament personal i social. La immigració com a enriquiment cultural. 
Prejudicis i estereotips. Canvi d'actituds i coneixement de l'altre. Ús d'una metodologia vivencial, a través d'activitats i individualitzada, potenciant 
el diàleg, la participació i la verbalització d'emocions i sentiments que condicionen la manera de pensar individual.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
SOS Racisme

Telèfon
93 412 00 34 i 93 30

Email
sosracisme@sosracisme.org

Web
http://www.sosracisme.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
64

Àmbit
Treball

Nom activitat
Itineraris d’Inserció Sociolaboral Integrats

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Programa

Fase
Coexistència

Objectius
Objectiu principal és atendre les demandes laborals de treballadors/es immigrants de països extracomunitaris i enfortir les xarxes d’informació en 
matèria laboral per a millorar l’accés al mercat de treball d'aquests treballadors/es. Es realitza un itinerari d’Inserció Personalitzat que va des de 
l’inscripció en el programa fins l’orientació i formació amb l’objectiu final de la inserció efectiva en el mercat laboral. Les línies de treball principals 
són: Assessorament en matèria formativa i laboral. Disseny d’Itineraris d’Inserció sociolaboral Integrats. Conscienciació de l'empresariat per 
facilitar que els usuaris accedeixin al mercat laboral. Borsa de treball.

Descripció
Realització de diverses activitats dirigides específicament a la integració laboral dels treballadors immigrades amb permís de residència i treball o 
en tràmit, que no pertanyin als països membres de la Comunitat Econòmica Europea, excepte en el cas de rumanesos i búlgars que tenen una 
moratòria de 2 anys per a poder dur a terme qualsevol treball. Les activitats dutes a terme, de forma personlaitzada per a cada usuari, són: 
Orientació i informació general sobre el mercat laboral. Informació i orientació per a la incorporació a sistemes de formació ocupacional, prelaboral, 
etc. Disseny de perfil professional de cada usuari. Disseny del currículum vitae. Curs d’ensenyament de l’idioma (castellà). Curs d’informàtica. 
Captació d’ofertes de treball. Realització de tallers per a conscienciar a l’usuari de les necessitats detectades per a fer efectiva la seva inserció 
laboral. Seguiment posterior a la inserció laboral. Borsa de treball i intermediació entre empresa i treballador. Sensibilització del teixit empresarial. 
Entitat amb seus a Múrcia, Jaén, Barcelona i Madrid.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME)

Telèfon
91 744 00 70

Email
atime@atime.es

Web
http://www.atime.es

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
2

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
65

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Jove Intercultural 2007

Municipi activitat
Tortosa

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Aquest projecte té com a finalitat promoure el coneixement mutu entre joves autòctons i joves immigrants, partint de la realitat multicultural existent 
a la ciutat de Tortosa.

Descripció
Aquest intercanvi cultural es produirà a partir de la realització de tres proves simbòliques que seran enregistrades amb càmera de vídeo pels 
propis participants. Aquestes proves consistiran en la presentació d’una entitat juvenil per part dels joves autòctons al joves immigrants; la 
presentació de la cultura i la realitat del col·lectiu immigrant a Tortosa per part dels joves immigrants als joves autòctons i, finalment, la presentació 
de la ciutat de Tortosa amb el lema "Com xalo a Tortosa!" per part dels dos col·lectius de joves, autòctons i immigrants. Finalment, s’elaborarà un 
vídeo, d’entre 10 i 15 minuts de durada, que donarà com a resultat la opinió dels joves d’ambdues parts, i que serà presentat en una festa de 
cloenda de l’activitat en la qual es repartiran obsequis a tots els participants. Algunes de les comunitats d'immigrants que poden formar part del 
projecte en aquesta edició 2007 són porfcedents del Marroc, Paquistan, Romania, Equador, Argentina, Xina, Anglaterra, Senegal, Malí o Rússia.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Tortosa. Regidoria de Joventut

Telèfon
977 58 58 00

Email
aj.tortosa@tortosa.altanet.org

Web
http://www.tortosa.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
66

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Joves Guia

Municipi activitat
Mataró

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Afavorir la integració dels adolescents i joves. Formar als joves que vulguin orientar i acompanyar a alumnes nouvinguts en el procés d’integració 
als IES, i que es concreta amb la figura del guia. Crear espais d’intercanvi per a relacions interpersonals i d’autoconeixement. Motivar als joves per 
tal que s’involucrin en el procés d’acompanyament i ajuda vers els seus companys. Cultivar l’empatia com a actitud socialitzadora. Informar als 
pares del projecte Joves Guia.

Descripció
Durant el curs es faran 7 sessions fora de l’horari lectiu, flexibles i en funció de les necessitats de l’institut. La metodologia utilitzada seran 
dinàmiques de grup, debats, tallers, etc. Els continguts, basats en l’educació en valors, són diversos en funció de les prioritats i/o necessitats del 
centre: resolució de conflictes, els drets humans, la mediació, etc. Els principals indicadors d’avaluació del curs seran l’assistència, l’actitud i la 
participació dels alumnes. El treball conjunt amb un membre de l’equip pedagògic del centre serà el fil conductor durant tot el projecte. El treball 
que es pretén dur a terme amb els joves es centra bàsicament en el treball en grup, tot i que no es descarta el poder treballar individualment amb 
aquells joves que sigui necessari o que així ho demanin. Al final del curs, de cara el mes de juny, es té previst un acte de cloenda amb tots els 
participants en el qual l’alcalde els fa entrega d’un diploma per tal de reconèixer la iniciativa dels joves.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Mataró. Àrea de Presidència. Servei de Nova Ciutadania.

Telèfon
93 758 22 81

Email
ajmataro@ajmataro.cat

Web
http://www.mataro.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
67

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Karakia

Municipi activitat
Catalunya (àmbit nacional)

Tipologia
Programa de TV

Fase
Coexistència

Objectius
Sensibilitzar la població autòctona sobre el fet migratori i la diversitat cultural a partir de donar a conèixer i apropar les diferents cultures que 
existeixen actualment a Catalunya a la resta de la població, emprant com a fil conductor la gastronomia. S’introdueixen altes aspectes com la 
integració a la societat catalana o la convivència entre dues cultures.

Descripció
El fil conductor del programa Karakia és gastronòmic. Al llarg de mitja hora el discurs narratiu enllaça ingredients culinaris i humans. Aprenem com 
és la vida quotidiana dels nostres veïns, com s'integren a la vida social catalana, com són els costums tradicionals que han portat dels seus països 
i com els transmeten als fills. Aprenem també a cuinar els seus plats, coneixem els fonaments de la seva cuina, parlem dels ingredients, dels 
àpats més representatius i dels més desconeguts.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
TV Catalunya - Canal 33

Telèfon
93 499 93 33

Email
karakia@tv3.cat

Web
http://www.tv3.cat/karakia/presentacio.htm

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
2

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
68

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
L’hora del Te

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Sessions de debat

Fase
Coexistència

Objectius
Facilitar el contacte i la relació entre persones de procedències diverses i motivar la seva participació en activitats socials i culturals.

Descripció
Sessions de debat sobre diverses qüestions, com ara la família, l’habitatge o el treball, entre d’altres, i que puguin interessar a les persones 
assistents. En les sessions es motiva la participació de tothom per tal que s’exposin els diferents punts de vista de cada tema. S’usen dinàmiques 
de grup i d’un guió de debat per tal que el professorat pugui guiar i conduir la sessió. El te s’utilitza com a reclam per organitzar aquestes trobades 
informals.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Centre d’Educació d’Adults Concòrdia i Can Puiggener

Telèfon
93 717 20 03

Email
cfaconcordia@xtec.net

Web
http://www.xtec.net/cfaconcordia

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
2

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
69

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
La immigració amb ulls de dona - Banyoles Yakaru

Municipi activitatTipologia
Exposició itinerant

Fase
Convivència

Objectius
Donar a conèixer la forma com les vivències i reflexions de les dones subsaharianes poden aportar noves claus per a interpretar un fet històric tan 
rellevant en l’actualitat com és la immigració d’Àfrica cap a Europa, i contribuir així en un procés de transformació social basat en el diàleg, el 
respecte i la igualtat.

Descripció
Exposició itinerant que recull moments quotidians, sentiments, vivències personals i de convivència entre dones subsaharianes i la societat 
catalana, que mostra la immigració des d’una perspectiva de gènere.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació e-Kre@

Telèfon
686 609 111

Email
associacio@ekrea.org

Web
http://www.ekrea.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
70

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Llengües del món

Municipi activitat
Barcelona (Barri del Raval)

Tipologia
Web

Fase
Coexistència

Objectius
Donar testimoni de la varietat lingüística i cultural de la que gaudeix la nostra societat actual, posant com a exemple el propi alumnat d´aquest 
institut d´educació secundària.

Descripció
La pàgina web titulada "Llengües del món" (http://www.ravalnet.org/iestarradell/lm/) s’hi troba una relació de les diferents llengües que parlen els 
alumnes de l´Institut. De cada llengua hi ha traduïdes unes vuitanta paraules que han estat agrupades en categories: frases curtes, colors, 
nombres i operacions, situació, contrastos, natura i persones. Al costat de la paraula en català hi ha la traducció manuscrita feta per l´alumne. Fent 
clic damunt d´ella es pot escoltar la seva pronunciació. A més, es pot escoltar la presentació que fa l´alumne d´ell mateix si fas clic en la seva 
fotografia. El llistat de llengües disponibles és el següent: alemany, anglès, àrab, armeni, bengalí, berber, búlgar, català, espanyol, francès, gallec, 
hindi, ilocano, italià, pahari, paixto, pangasinan, panjabi, portuguès, quítxua, romanès, rus, tagalog, urdú i xinès. També hi ha una sessió de 
passatemps, on el visitant pot demostrar quin grau de coneixement té sobre cadascun dels diferents idiomes.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
IES Miquel Tarradell

Telèfon
93 441 23 80

Email
a8052581@centres.xtec.es

Web
http://www.ravalnet.org/iestarradell/lm

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
71

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Lluïm diferències, vestim il·lusions

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Taller

Fase
Convivència

Objectius
Facilitar un espai d’intercanvi cultural i coneixement mutu entre dones de diferents cultures (autòctones, gitanes i paies, i dones d’origen estranger) 
a través de la costura. Contribuir a qüestionar i trencar estereotips. Reconèixer socialment d’una tasca femenina, com la costura, i del treball 
particular de les dones participants. Desenvolupar un projecte intercultural de cultura de proximitat que promogui el coneixement, la interrelació i la 
construcció d’un projecte comú entre les persones de diferents orígens culturals que conviuen a Torre Romeu.

Descripció
Taller de costura destinat a dones autòctones i dones d’origen estranger, on cada una de les participants elabora un vestit, no de caire folklòric 
sinó que d’ús diari i quotidià. El resultat final és una exposició de vestits de diversos orígens fets als tallers, que serà exhibida als diferents centres 
cívics i espais de la ciutats. Per a l’exposició, es compta amb la participació de l’Escola Illa, escola de disseny local, a on es fa el traspàs 
d'informació per al disseny d'una col·lecció de moda fusió entre el seu alumnat. L'exposició va acompanyada de conferències-taller en les que 
s’explica com es vesteix la gent a diferents països del món i permet emprovar-se vestimentes, i també una exposició de fotografies "Un Món de 
cultures" que mostra diferents maneres de vestir al món. L’espai compartit durant el taller ha de motivar el contacte entre les dones i la superació 
de tòpics i imatges preconcebudes.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sabadell. Oficina per la Nova Ciutadania

Telèfon
93 745 19 57

Email
novaciutadania@ajsabadell.cat

Web
http://www.sabadell.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
72

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Ludoètnia: Jocs d'arreu del món

Municipi activitat
Salt

Tipologia
Activitat

Fase
Coexistència

Objectius
Reflexionar sobre els valors de la tolerància i la diversitat cultural mitjançant el joc. Fer una aproximació a la tradició intercultural a través del joc i 
les joguines.
Complementar la tasca educativa de mestres i educador@s en els valors de l’acceptació i coneixement de l’altre. Acostar-nos als entorns culturals 
i territorials llunyans mitjançant les diferents formes de jugar.

Descripció
La Ludoètnia és una recopilació de jocs d’arreu del món, uns 40 aproximadament, amb els quals es pretén complementar la tasca educativa que 
mestres i educador@s duen a terme en la prevenció d’actituds de racisme i intolerància. Mitjançant l’apropament a la varietat de jocs i formes de 
jugar d’altres països, es reflexiona sobre la riquesa de la diversitat cultural. Aquesta activitat s'adreça a infants de primària i secundària (1er i 2on). 
La Ludoteca de Salt - Les Bernardes és una servei per infants i joves de sis a catorze anys, que incideix en l’educació a través del joc. Va ser 
creada l’any 1984 i depèn del Departament. de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Servei Públic de la Generalitat de Catalunya i Ludoteca Municipal de Salt - Les Bernardes

Telèfon
972 24 52 33

Email
ludo_salt.benestar@gencat.net

Web
http://www.webgipal.net/Salt/download/30_ludoetnia.pdf

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
73

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Mediació i dinamització comunitària

Municipi activitat
Salt

Tipologia
Servei de Mediació

Fase
Convivència

Objectius
Facilitar la convivència ciutadana, prevenir conflictes i resoldre’ls de forma dialogant i sense violència.

Descripció
L'àmbit comunitari és un espai on sovint apareixen conflictes per malentesos, desinformació de drets i deures, manca o dificultats de comunicació. 
Quan les parts implicades no troben la manera d'arribar a un acord o consens, comença una escalada del conflicte que deteriora les relacions. 
Aquesta situació la viuen alguns veïns de Salt des de fa temps i és per això que aquest projecte du a terme accions com:  facilitar la comunicació 
entre les parts implicades; intervenir adequadament per posar d’acord; conciliar i reconciliar a partir de la negociació; cercar un interès comú; crear 
espais d’apropament i ajudar al reconeixement mutu; fer seguiment i crear estratègies per evitar el ressorgiment del conflicte.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació Eina

Telèfon
972 24 65 70

Email
info@associacioeina.org

Web
http://www.associacioeina.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
74

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Mediadors de suport educatiu per a projectes adreçats a infants i joves

Municipi activitat
Terrassa

Tipologia
Mediació

Fase
Convivència

Objectius
Proporcionar recolzament educatiu als projectes adreçats a infants i joves que es coordinen des de les àrees de Joventut i Lleure Infantil de 
l’Ajuntament de Terrassa, per abordar dificultats de convivència que tinguin la seva arrel en mancances informatives per part dels col·lectius 
nouvinguts respecte a normes de convivència sobre el funcionament quotidià a la societat d’acollida.

Descripció
Servei està destinat a facilitar la comunicació, a establir ponts de comunicació entre l’usuari i el professional en la tasca quotidiana dels projectes 
adreçats a infants i joves.També, contempla l’assessorament respecte a aspectes de la cultura de la societat d’origen dels nous ciutadans i/o del 
fet migratori. Finalment, es concreta en la tasca d’informació i de sensibilització dels col·lectius nouvinguts envers aspectes quotidians i 
significatius a través d’accions individuals i grupals. Activitat inclosa al PGID (Pla de Gestió per la Immigració, la Diversitat i la Convivència de 
Terrassa)

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Terrassa. Departament de Servei de Joventut i Lleure infantil. PGID

Telèfon
93 739 70 00

Email
ciutadania@terrassa.cat

Web
http://www.terrassa.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
75

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Mou la Llengua

Municipi activitat
Santa Maria de Palautordera

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Aturar el rebuig envers l’alumnat nouvingut. Millorar la integració mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’aproximació a la cultura.

Descripció
A través del voluntariat lingüístic, s’ofereix acompanyament lingüístic als nous alumnes nouvinguts.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
IES Reguissol

Telèfon
93 848 26 25

Email
iechever@ense.gencat.es

Web
http://iesreguissol.xtec.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets
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Indicadors de Desigualtat



Activitat
76

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Murs: trenquem tòpics per la convivència

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Campanya

Fase
Coexistència

Objectius
La campanya "Murs: trenquem tòpics per la convivència" vol oferir  una mirada crítica i transformadora als prejudicis envers la població immigrada 
i les actituds discriminatòries que se’n deriven. La campanya busca la complicitat del tots els ciutadans en ser actius en la lluita contra el racisme.

Descripció
La campanya està formada per diferents elements i continguts en els que es pot participar a través de: Adherir-se al manifest "Ni un totxo més al 
mur del racisme!". Visitar l’exposició que combina vídeos i fotografies. Participar en el concurs fotogràfic. Opinar i omplir una enquesta electrònica. 
Possibilitat d’organitzar xerrades a les entitats i municipis interessats.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
SOS Racisme

Telèfon
93 412 00 34 i 93 30

Email
sosracisme@sosracisme.org

Web
http://www.sosracisme.org/accions/ campanya.php?doc=1

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals
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3
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Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
77

Àmbit
Salut

Nom activitat
Mutilación Genital Femenina: prevención y atención. Guía para profesionales

Municipi activitatTipologia
Guia de formació

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir formació i suport als professionals de l’àmbit de la salut, l’educació i el camp social entorn al fenomen de les mutilacions genitals femenines, 
al mateix temps que se’ls hi proporciona un marc teòric sobre el tema. Concretament es pretén proporcionar coneixements antropològics, 
sanitaris, socials i jurídics sobre la MGF per tal que els professionals dels diferents camps puguin intervenir de manera efectiva, reflexiva i 
professional en la prevenció de la MGF amb la població africana resident a Espanya. Al mateix temps, es pretén facilitar la formació, la divulgació i 
la sensibilització dirigida a la població immigrada, en els enclavaments amb més presència residencial d’aquestes comunitats.

Descripció
Guia per a professionals sobre la prevenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF) emmarca dins el Projecte IDIL: Instruments to develop the 
integrity of lasses (Instruments per protegir la integritat de les nenes) que forma part del programa DAPHNE 2000-03 de la Direcció General de 
Justícia i Afers Socials de la Comissió Europea Es realitza un abordatge de la MGF des de diferents perspectives, enriquint la comprensió i 
propostes d’intervenció així com la implementació d’estratègies per a la prevenció d’aquesta pràctica.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació Catalana de Llevadores

Telèfon
93 310 15 64

Email
llevadores@llevadores.org

Web
http://www.llevadores.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
78

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Nou Barris Acull, més de 50 entitats

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Servei i xarxa ciutadana

Fase
Coexistència

Objectius
Servei d’acollida per a la població nouvinguda. Fomentar la convivència i facilitar la incorporació en els barris dels nous veïns i veïnes que 
procedeixen de la immigració. Promoure el debat sobre la nova immigració i sensibilitzar la població.

Descripció
Realització d'activitats per fomentar que les entitats locals incloguin la convivència com àmbit de treball. Foment del treball en xarxa per debatre la 
nova realitat del districte i sensibilitzar de la població, facilitant el coneixement mutu, trencant estereotips i prevenint actituds xenòfobes i racistes. 
S'ofereixen tres punts d'informació i assessoria legal per a nouvinguts i altres serveis com: Classes de castellà. Derivació a Normalització 
Lingüística i altres entitats de la xarxa o municipals. Acompanyament (en accés a l'habitatge, serveis socials, salut, educació, coneixement del 
barri i altres necessitats). Tallers de formació per a integrants de la xarxa en temes de legislació, cultura o tòpics. Activitats de sensibilització com 
la Festa major dels barri, festival de sopes del món, festes pròpies dels països i zones de origen dels nous veïns i veïnes, xerrades, debats o 
trobades. Xarxa d’Intercanvi de Coneixements (banc del temps) i a altres entitats de formació o serveis que no són de la xarxa. Mediació. Treball 
amb joves i educació (treball amb els Casal de Joves amb la realització d'activitats amb les aules d'acollida en els instituts.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
9Barris Acull

Telèfon
93 276 16 08

Email
9bacull@telefonica.net

Web
http://www.9bacull.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
9

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
79

Àmbit
Treball

Nom activitat
Observatori  de la Immigració, Consell Comarcal del Baix Llobregat

Municipi activitat
Sant Feliu del Llobregat

Tipologia
Observatori

Fase
Convivència

Objectius
Promoure la millora de la qualitat de vida de les persones estrangeres a través de polítiques actives per afavorir la seva plena ocupació.

Descripció
Conèixer la situació actual en matèria d’ocupació del col·lectiu d’immigrants del Baix Llobregat i les actuacions de la zona ja existents al respecte. 
Crear, afavorir i potenciar la coordinació entre els agents relacionats amb la immigració. Oferir periòdicament informació actualitzada sobre el 
tema. Oferir propostes d’actuació que garanteixin l’accés del col·lectiu als itineraris ocupacionals normalitzats. Fomentar la formació i 
assessorament per a professionals. Oferir difusió interna i externa de tot el procés i de les conclusions finals. Realitzar l’avaluació continuada i final 
dels productes realitzats en el sí d’aquest observatori en el matèria d’ocupació.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Consell Comarcal del Baix Llobregat. Àrea de Promoció Econòmica

Telèfon
93 685 24 00

Email
observatori.immigracio@elbaixllobregat.net

Web
http://www.elbaixllobregat.net

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
80

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Owaré: assessorament, orientació i acompanyaments individualitzats

Municipi activitat
Terrassa

Tipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Contribuir a la integració social i laboral de les persones immigrades. Donar a conèixer a les persones immigrades els recursos de la ciutat. 
Solventar les dificultats amb les que s’enfrontin. Potenciar les habilitats socials suficients per desenvolupar-se de forma autònoma.

Descripció
Projecte d’atenció les persones nouvingudes per tal d’assessorar, orientar i derivar-les als recursos més adients, tot creant un espai de relació que 
permet el recolzament i l’acompanyament. Activitat inclosa al PGID (Pla de Gestió per la Immigració, la Diversitat i la Convivència de Terrassa)

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Creu Roja Terrassa

Telèfon
93 733 12 44

Email
-

Web
http://www.creuroja.org/index.htm

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
2

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
81

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Parlant la gent s’entén: projecte veïnal

Municipi activitat
Reus

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Crear un grup de treball per tractar i diagnosticar la convivència veïnal i les relacions interculturals al barri Gaudí, de Reus.

Descripció
Anàlisi de la situació i l’evolució de les relacions interculturals; preveure i proposar iniciatives d’intervenció sociocomunitària per atendre 
mancances en aquest sentit. Creació i dinamització d’un procés de treball que permeti diagnosticar la situació actual i l’evolució de la convivència 
veïnal al barri, fent una especial atenció a la incidència de les recents dinàmiques de contacte multicultural. Els resultats d’aquest treball han de 
permetre preveure i proposar iniciatives d’intervenció sociocomunitària que parteixin del diagnòstic consensuat prèviament, atenguin les 
mancances detectades en la convivència veïnal, i optimitzin les potencialitats existents.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Reus

Telèfon
97 701 00 34

Email
-

Web
http://www.reus.cat/politiques_socials/immigracio

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
82

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Prevenció i mediació en casos de conflictivitat latent o manifesta al barri

Municipi activitat
Vic

Tipologia
Servei de Mediació

Fase
Convivència

Objectius
Evitar i/o solucionar possibles conflictes en l’àmbit veïnal originats per diferències culturals.

Descripció
L’acció consisteix en el tractament dels conflictes veïnals que tinguin la seva arrel en diferències culturals, amb un plantejament preventiu i/o 
ressolutiu en el cas que es doni una situació que explícitament pugui trencar l’equilibri convivencial al barri. També comporta la creació d’un equip 
de primera línia d’intervenció al territori, format per agents d’intermediació comunitària.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Vic

Telèfon
93 886 21 00

Email
pladebarris@vic.cat

Web
http://www.pladebarris.vic.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
83

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Programa d’Educació i Cultura

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Programa

Fase
Coexistència

Objectius
L'objectiu principal és assolir un procés de comunicació i interacció entre les diferents cultures basat sobre la igualtat i el repecte recíprocs. Els 
objectius específics són garantir l’accés i permanència en el Sistema Educació Espanyol dels alumnes d’origen immigrant. Diagnosticar, investigar 
i lluitar contra tot allò que pot dificultar una escolarització adaptada al Sistema Educatiu Espanyol. Ensenyar i mantenir la llengua i cultura d’origen. 
Emplear recursos educatius per a facilitar una inserció sociolaboral dels immigrants.

Descripció
En les seus on s’executa el programa d’Educació i Cultura (Comunitats Autònomes de Madrid, Andalusia, Catalunya i Múrcia), a més de les 
classes de llengua i cultura àrab s’ofereixen una sèrie de serveis elaborats en relació amb el tipus de necessitats que es plantegen. Aquestes són: 
Assessorament en quan a tot allò referent al Sistema Eduatiu Espanyol (matrícula, beques, mapes, drets i deures). Assesorament sobre 
l’homologació de títols estrangers. Mediació entre els centres docents i les famílies dels alumnes inmigrants amb la finalitat de trobar un canal de 
comunicació entre ambdues parts. Campanyes de sensibilització dirigides a la població autòctona sobre la convivència en el crisol cultural que és 
Espanya avui en dia. Campanyes de sensibilització dirigides a la població immigrants sobre els valors de respecte i convivència pacífica en la 
societat d’acollida on es troben ubicats. Trobada entre dues cultures: servei plantejat per a propiciar un major apropament entre les cultures i basat 
sobre activitats de diferent índole (exposicions, xerrades, etc.).

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME)

Telèfon
91 744 00 70

Email
atime@atime.es

Web
http://www.atime.es

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
2

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
84

Àmbit
Salut

Nom activitat
Programa de promoció de la salut en general i més específicament en temes ginecològics i de salud sexual, adreçats a dones

Municipi activitat
Terrassa

Tipologia
Programa

Fase
Coexistència

Objectius
Promoure les revisions ginecològiques de caràcter preventiu. Millorar els hàbits de salut en general i en especial els de salut ginecològica. Facilitar 
l’adquisició de nous coneixements pel que fa a la salut i als recursos sanitaris.

Descripció
Organització i realització de tallers de promoció de la salut i més concretament de salut ginecològica. Realització dels controls ginecològics 
preventius. Atenció immediata a consultes urgents. Derivació als circuits assistencials. Activitat inclosa al PGID (Pla de Gestió per la Immigració, la 
Diversitat i la Convivència de Terrassa)

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Institut Municipal de Salut i Benestar Social (IMSABS) de Terrassa

Telèfon
93 731 59 82

Email
imsabs@terrassa.cat

Web
http://www2.terrassa.cat/ajuntament/imsabs/index.htm

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
85

Àmbit
Habitatge

Nom activitat
Programa de Vivenda per a Immigrants

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Programa

Fase
Coexistència

Objectius
Facilitar l’accés a la vivenda en nuclis urbans i rurals als immigrants. Concretament, es pretén facilitar l’accés a la vivenda de lloguer a les 
persones immigrades mitjançant la cerca, captació i intermediació amb propietaris. Possibilitar l’accés a la vivenda a immigrats amb rendes per 
sota de la mitjana mitjançant xarxes d’ajuda i de suport mutu. Afavorir la ressolució de problemes i conflictes entre inquilins/es immigrants i 
propietaris/àries. Oferir informació en matèria de vivenda, vivenda de protecció oficial i recursos d’allotjament d’emergència.

Descripció
El programa s’executa en les seus d’ATIME a Almeria, Barcelona, Madird, Múrcia i Sevilla. En totes les seus es troben punts d’informació i 
assessorament per a l’accés a la vivenda per a immigrants. L’objectiu principal del Programa es duu a terme a través de les següents activitats:
Captació de vivendes en règim de lloguer (renda baixa i mitjana). Formació de grups per a compartir vivenda en règim de lloguer (per aquells que 
pel seu baix nivell de renda no poden accedir-hi individualment). Mediació en conflictes entre inquilins immigrants i propietaris de vivendes. 
Assessorament i informació general per a l’accés a la vivenda i a la vivenda de protecció oficial. Orientació i intervenció per a l’allotjament 
d’emergència i allotjaments alternatius. Poden accedir al Programa de Vivenda per a Immigrants totes aquelles persones inmigrants procedents de 
països extracomunitaris.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME)

Telèfon
91 744 00 70

Email
atime@atime.es

Web
http://www.atime.es

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
2

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
86

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Programa Immigració i Universitat. Recursos per a la informació i l’assessorament de la població immigrada

Municipi activitat
Cerdanyola del Vallès

Tipologia
Programa

Fase
Convivència

Objectius
Crear, juntament amb altres organismes, mecanismes d´orientació, informació i assessorament en relació a la oferta d´estudis i els requisits i 
normatives d´accés a la UAB per a persones immigrades. Adequar els serveis d´informació i orientació als alumnes de la UAB a les necessitats 
informatives i d´assessorament específiques en relació a l´accés als estudis universitaris per part de persones immigrades residents a Catalunya. 
Facilitar, mitjançant la dotació d´un nombre determinat d´ajuts econòmics per a l´estudi, l´accés a programes de formació continuada de la UAB, a 
aquelles persones d´origen extracomunitari que presentin un alt grau de preparació acadèmica i professional i condicions objectives 
d´aprofitament i possibilitats d´aplicació. Crear vincles de cooperació, de treball conjunt i amb objectius comuns entre la Universitat, les 
administracions locals i altres agents socials en temes d´immigració. Portar a terme recerques que puguin contribuir al coneixement de la realitat 
social de Catalunya i a caracteritzar els processos d´incorporació social i estratègies d´acomodació.

Descripció
Línies d’actuació principals són: 
Acció: Oferir informació, canals, mecanismes per orientar i assessorar a persones immigrants per tal que tinguin accés als estudis universitaris. 
Promoció social: Creació d’ajuts econòmics per facilitar l’accés de persones immigrants a estudis universitaris. Formació i recerca social aplicada: 
Treballs de recerca aplicada per millorar el funcionament del propi programa i també d’altes recerques per analitzar els processos d’incorporació i 
acomodació social de la població immigrant.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària

Telèfon
93 581 45 07

Email
fas.immigracio@uab.cat

Web
http://magno.uab.es/fas/immigracio

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
87

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Programa Joves Guia

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Programa

Fase
Coexistència

Objectius
Fomentar la integració de l’alumnat d’origen immigrant, a través d’un procés d’acompanyament per part d’altres estudiants nascuts a Sabadell o 
que ja fa temps que viuen a la ciutat. Incentivar les relacions interculturals i el coneixement mutu entre col·lectius autòctons i nouvinguts, gràcies a 
la comunicació i l’intercanvi. Contribuir a eliminar tòpics i estereotips per part dels participants.

Descripció
El programa compta amb dues parts diferenciades, de formació i d’actuació. En la part formativa, els alumnes interessats en participar, tant el 
joves guies com els joves guiats, en el programa reben vuit sessions formatives on s’aborden temes com els recursos a l’abast del ciutadà i 
concretament per a joves, el coneixement de l’IES, el protocol d’acollida del centre o nocions bàsiques sobre el fenomen migratori. També es 
tracten aspectes com els orígens i les vivències de les persones immigrants i a l’apropament al nou company, amb la finalitat de prendre 
consciència sobre els propis estereotips i prejudicis. També s’ofereixen eines sobre mediació i resolució de conflictes i estratègies comunicatives. 
En la segona part, en l’execució de l’acompanyament, els joves guies inicien la seva tasca amb el suport del professorat i dels professionals de 
programa. Cada centre gestiona el programa adaptant-lo a la seva realitat. La durada de l’acompanyament s’acorda entre els mateixos joves 
implicats i serà en funció de les necessitats dels joves nouvinguts. Al llarg de l’acompanyament es poden realitzar diverses activitats com visites o 
sortides recreatives. Les activitats i les hores de dedicació al programa es fan sempre fora de l’horari escolar per tal de potenciar i donar suport a 
les tasques de voluntariat reforçant així el compromís dels alumnes tant dins com fora del centre educatiu

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sabadell. Oficina per la Nova Ciutadania

Telèfon
93 745 19 57

Email
novaciutadania@ajsabadell.cat

Web
http://www.sabadell.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
8

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
88

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Programa superbàsquet. Prevenció mitjançant el bàsquet a tres IES

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Programa

Fase
Convivència

Objectius
Actuar de forma preventiva per tal d’evitar el creixement i la proliferació de bandes juvenils d’origen llatinamericà a Sabadell, tot entomant el 
problema abans de que prengui un volum preocupant. Al mateix temps es pretén evitar els comportaments violents (amb caràcter individual) per 
part dels joves; evitar la seva incorporació a grups violents; reduir la conflictivitat (com a grup i a espais públics); millorar la percepció de 
convivència pública pacífica.

Descripció
Creació de noves activitats extraescolars de caràcter esportiu adreçades als alumnes de secundària d’origen llatinoamericà, susceptibles de 
convertir-se en membres d’una banda, posant l’accent en els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, és a dir, entre 12 i 16 anys. 
El Consell Esportiu del Vallès Occidental Sabadell (CEVOS) s’encarrega de la concreció del projecte. Des del CEVOS es busca una entitat de 
reconegut prestigi en l’àmbit del bàsquet local, el club esportiu BQ Creu Alta que és qui s’encarregarà de dinamitzar l’activitat. Els 3 IES 
seleccionats són l’IES Ribot i Serra, l’IES Les Termes i l’IES Arraona (3 centres docents sense pràcticament oferta esportiva extraescolar) La 
col·laboració de la comunitat educativa dels centres ha vingut per part de la direcció, que ha donat el vist-i-plau a l’actuació, així com la 
col·laboració del professorat respectiu d’educació física. Finalment, l’activitat es concreta en entrenaments de bàsquet dos dies a la setmana 
(dimarts i dijous) a les instal·lacions pròpies dels IES i/o en instal·lacions municipals colindants, així com en la participació de tornejos competitius.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sabadell. Oficina per la Nova Ciutadania

Telèfon
93 745 19 57

Email
jsaumoy@ajsabadell.cat

Web
http://www.sabadell.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
8

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
89

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Projecte d’alfabetització de Granollers. Formació per a joves nouvinguts

Municipi activitat
Granollers

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Augmentar la competència comunicativa d’aquests joves per tal que puguin desenvolupar-se en la seva diària. Augmentar el seu coneixement de 
l’entorn i la relació amb ells mateixos. Aportar totes les eines necessàries de socialització i autonomia en el nou àmbit relacional i comunicatiu en 
el qual es troben. Promoure el coneixement i l’apropament a la cultura del país d’acollida perquè siguin capaços d’interpretar la nova realitat 
socioeducativa en la que es troben. Fomentar la capacitat de desenvolupar estratègies d’ensenyament-aprenentatge al voltant de les diferents 
àrees educatives. Fomentar el coneixement de les noves tecnologies vers l’alfabetització.

Descripció
Sorgeix com a proposta en les trobades entre diferents entitats que imparteixen formació per a les persones nouvingudes a Granollers, Les 
Franqueses i Canovelles. Es constata la necessitat de consensuar i ordenar les accions formatives de cada una d’elles per tal d’oferir formació a 
tots els col•lectius. Es percep que els joves entre 16 i 18 anys sense formació prèvia queden al marge del procés formatiu en no poder accedir a 
cap activitat formativa donada la seva situació legal, per la seva edat, per la seva formació personal, etc. El curs té com a màxim 15 alumnes i es 
realitza en horari de matí. L'objectiu principal és l'aprenentatge de la llengua, però també el coneixement de l’entorn, donar a conèixer itineraris 
formatius o professionals.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Granollers. Servei d’Educació. Gestió a càrrec de Gedi Consop

Telèfon
93 842 66 10

Email
gedi@gedi.org

Web
http://www.granollers.cat/AjGra

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
8

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
90

Àmbit
Habitatge

Nom activitat
Projecte d’habitatge

Municipi activitat
Barcelonès

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Proporcionar una primera acollida a les persones que tenen dificultats per trobar un habitatge que s'adeqüi a les seves possibilitats familiars, 
econòmiques o legals (donat que la majoria no tenen papers i els és impossible llogar un pis) actuant com a mitjancers.

Descripció
Segons les necessitats que presentin les persones que arriben, se'ls deriva a altres entitats o se'ls informa d’allò que pot oferir Benallar i quin és el 
seu funcionament. Si necessiten un habitatge, entren a formar part de la base de dades, per valorar el seu cas en el moment en què la Fundació 
llogui un pis. La majoria dels pisos que lloga Benallar són per a una sola família, doncs es prioritzen les famílies amb nens, però en alguns casos, 
per circumstàncies especials, alguns d’aquests pisos són compartits en diverses unitats familiars. El pis d'Emergències és un recurs de Benallar 
per donar suport a les persones immigrants que acaben d'arribar a Barcelona, i no tenen encara els recursos necessaris per moure's en aquesta 
societat o per a persones que en un moment puntual hagin tingut algun problema urgent en el tema de l'habitatge, tenint l'oportunitat de solucionar 
la seva situació a curt termini. En ell hi poden estar temporalment, de 15 dies a un mes. A la fi d'aquest període, han d'haver buscat una solució, 
encara que sigui parcial, a la seva situació.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Fundació Benallar

Telèfon
93 268 80 15

Email
info@benallar.org

Web
http://www.benallar.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
91

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Projecte ENKI

Municipi activitat
Reus

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Promoure la interrelació entre les diferents cultures mitjançant el treball amb les entitats ciutadanes del districte del Barri del Carme. Fomentar la 
sensibilització de la població autòctona respecte al fenomen migratori.

Descripció
En el curs 2007-2008 es posen en marxa les accions de convivència, intercanvi cultural i acollida proposades en els grups de treball dels anys 
anteriors on hi participen  les entitats autòctones, associacions d’immigrants i persones individuals del barri, facilitant la seva implicació en la 
planificació i l’execució. Les accions que es desenvolupen destinades a tota la població de la zona són: Taller d’intercanvi de danses, acció 
d’intercanvi cultural. Ludoetnia, acció d’intercanvi cultural. Cine - Fòrum, acció convivència. Futbol i bàsquet per adults i joves, acció convivència i 
acollida. Concurs fotogràfic, acció convivència i acollida. Taller de cuina Mediterrània, acció d’acollida. Durant el projecte es realitzarà un 
seguiment setmanal durant el període d’execució del projecte, per tal de realitzar amb els professionals executors del mateix, una avaluació 
continua dels resultats així com establir les estratègies a seguir. L'avaluació final conjunta amb els grups participants i proposta de continuïtat o 
noves accions per la pròxima anualitat.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Reus. Serveis Socials

Telèfon
97 701 00 34

Email
ssocials@reus.cat

Web
http://www.reus.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
92

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Projecte esport al Barri. Dinamització del barri de Can Puiggener a través de l’esport

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Promoure la pràctica esportiva al barri de Can Puiggener, especialment dirigit a l’alumnat de primària i secundària (de 5 a 12 anys, principalment) 
com activitat extraescolar; i també dirigit a joves i adults, de forma secundària, en temps de lleure. Dinamitzar la població el barri de Can 
Puiggener, a través de l’esport, localitzat al Centre Cívic. Potenciar i fomentar la cohesió social, el sentiment de pertinença al barri i l’equitat. 
Millorar la salut de la població. Promocionar l’esport i els valors positius associats. Potenciar l’esport femení.

Descripció
El projecte contempla diverses accions: Diada esportiva al barri: amb diverses activitats esportives que seran ofertes en els centres educatius, per 
difondre les activitats entre els veïns. Programa esportiu a les escoles de primària durant tot el curs escolar. Es presenta una l’oferta d'activitats 
esportives (futbol, bàsquet, karate...) als centres com a activitats extraescolars als dos CEIPs del barri. Es compta amb la implicació dels centres, 
els equips docents i les AMPAs. Programa esportiu al Centre Cívic, al llarg del curs escolar. Programació d'activitats esportives i recreatives per a 
infants i joves, des de futbol, bàsquet, handbol, voleibol, beisbol o hip-hop. Lliga d’esport juvenil i lliga d’esport adult: Organització de campionats 
de futbol 7 masculins i femenins (l’esport més popular), als vespres durant 2 dies a la setmana al llarg del període escolar. La Lliga compta amb la 
implicació de l’Escola d’Adults i el grup Zitzània. El cost per jugar és molt reduït per promoure una major participació. El projecte contempla una 
avaluació contínua a través d’una Comissió de Seguiment que segueix la seva tasca i també una avaluació final.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sabadell. Departament d'Esports

Telèfon
93 745 31 50

Email
jbaraldes@ajsabadell.cat

Web
http://www.sabadell.net

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
10

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
93

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Projecte Interprofessions

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Oferir el contacte humà i el diàleg, donant a conèixer possibles xarxes de relació social i professional. Ajudar a la millora dels seus itineraris 
professionals.
Donar elements per la millora de la seva formació, pel que fa a la llengua i cultura. Ajudar a superar les dificultats existents per al reconeixement 
de les titulacions, homologacions. Afavorir la seva inserció a la societat d’acollida. Els objectius són: Establint un espai de primera acollida, 
seguiment i acompanyaments, a càrrec de la treballadora social que coordina el projecte. Obrir vies de relació amb el món laboral, de formació, 
sectors professionals organitzats i el món associatiu de la immigració. Creant un espai grupal de trobada, posant en comú experiències i intercanvi 
de sabers.

Descripció
El projecte Interprofessions té la finalitat de reforçar el capital humà i social que porten els professionals nou vinguts, professionals titulats i/o amb 
una certa formació, procedents del Marroc, ajudant a valorar els seus coneixements i els seus sabers en interacció amb la societat d’acollida. És a 
dir, a través del seguiment personalitzat, orientem, informem a la persona en el procés d’homologació o la iniciació de qualsevol estudi universitari 
o no. En una primera etapa d’aquest projecte, s’està contactant amb totes les entitats, associacions i serveis dirigits als immigrants i més 
específicament al col·lectiu marroquí de Barcelona i la seva àrea metropolitana. En aquests contactes, informem del projecte i acordem un treball 
de derivació i cooperació bidireccional amb les entitats i serveis.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació Atlàntida

Telèfon
93 423 42 04

Email
atlantida58@hotmail.com

Web
http://www.atlantida-migra.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
94

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Projecte Residencial Drapaires d'Emaús

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Donar acollida a les persones, preferentment d’origen immigrant de recent arribada a la ciutat i en situacions de gran precarietat material.

Descripció
Acollida i suport per a persones amb greus mancances a tots nivells i en situació de risc d’exclusió social, oferint allotjament, manutenció i serveis 
bàsics de forma temporal (3 mesos). Durant l’estada a la comunitat de Drapaires, les persones procuren regularització la seva situació legal al 
país, busquen feina per poder ser autònoms i assisteixen a classes de castellà/català. Totes elles són activitats conjuntament amb l’SCAI. El 
projecte compta amb el suport i les derivacions del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sabadell.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Drapaires d'Emaús

Telèfon
93 727 27 16

Email
emaus@emaus.es

Web
http://www.emaus.es

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
95

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Projecte XAM, Xarxa d'Acompanyament al Municipi

Municipi activitat
Municipis del Garraf

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Combatre els problemes d’aprenentatge, desmotivació escolar i poc sentiment d’identitat i pertinença als territoris de referència que pateixen bona 
part dels joves estudiants de1er i 2on d’ESO d’aquestes poblacions. Integrar els joves al seu municipi perquè són pobles molt petits, sense 
recursos i formats per urbanitzacions que entre sí no es relacionen. Implicar als joves amb el seu poble i fomentar la cohesió entre ells a través 
d’activitats lúdiques i educatives, que moltes vegades surten d’ells mateixos i que l’educador canalitza.

Descripció
Oferir suport i acompanayment per als alumnes nouvinguts, entre 1er i 2on d’ESO. Ofert pels mateixos alumnes autòctons de cursos superiors, 
que els ajudarà a fer el pas de primària a secundària, i que els motivi a participar en les activitats del seu municipi. Voluntaris de 4rt d’ESO fan de 
mentors de nois i noies del seu poble que comencen 1er d’ESO, per ajudar-los i orientar-los en el nou context acadèmic, i per motivar-los a 
participar en les activitats que es fan el seu municipi i proposar-ne de noves. Reunions i trobades dos cops a la setmana en un local del poble cedit 
per l’ajuntament, on compten també amb el suport d’un educador que genera dinàmiques de grup i de participació, a partir dels interessos dels 
joves. Activitats com: l’equip de futbol XAM de Canyelles, Ràdio Cubelles, la realització del cartell dels Reis d’Olivella, campanya Una joguina, un 
somriure de Cubelles o la creació d’un premi en el 3er Open Slot d’Olivella. EL projecte es desenvolupa a diferents municipis del Garraf, entre ells, 
Canyelles, Cubelles, Olivella i Vilanova i la Geltrú.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Gestionat per Consell Comarcal del Garraf

Telèfon
93 810 04 00

Email
ccgarraf@ccgarraf.cat

Web
http://www.ccgarraf.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
96

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Punt d’informació per als Immigrants

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir i facilitar informació, orientació bàsica i coneixement de l’entorn (recursos i serveis de la ciutat) per a la població immigrada per solucionar 
les seves necessitats. Contribuir a la inclusió de la població immigrada a la societat receptora, a través d’aquesta actuació.

Descripció
Oferir informació directa sobre coneixement de l´entorn, com ara: Oferiri informació sobre els serveis i recursos de la ciutat: l’empadronament, 
l’educació, el sistema sanitari, la justícia entre altres aspectes o oferir informació i orientació per a realitzar gestions diverses.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Creu Roja Sabadell (Vallès Sud)

Telèfon
93 726 55 55

Email
informacio@sabadell.creuroja.org

Web
http://www.creuroja.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
97

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Quedem?

Municipi activitat
Catalunya (àmbit nacional)

Tipologia
Programa

Fase
Coexistència

Objectius
L'objectiu general del programa és promoure la cohesió social de Catalunya a través de la llengua i el descobriment del país tal com és actualment 
per part de tots els qui hi vivim. Oferir un espai de convivència i coneixement de Catalunya, incloent-hi la seva societat actual. Aprofitar i reforçar el 
paper del català en la cohesió social. La llengua esdevé una eina privilegiada de comunicació gràcies a la seva capacitat de dissoldre, ni que sigui 
d’entrada, la percepció de distància entre les persones que s’hi comuniquen. Promoure la interrelació entre catalanoparlants habituals i persones 
que comencen a ser-ho. Apropar els participants a les entitats del teixit associatiu català per promoure la generació de noves relacions socials i 
vies de participació activa en la societat catalana. Donar a conèixer els recursos socials, culturals i de lleure disponibles per a tots els ciutadans de 
Catalunya. Oferir una referència positiva de reconeixement i el respecte entre totes les persones que constitueixen la societat catalana actual.

Descripció
Programa de llengua, lleure i cohesió social que ofereix, de manera gratuïta, una gran varietat d’activitats perquè totes les persones de la societat 
catalana, sense que importi la seva procedència, puguin conèixer-se i relacionar-se, alhora que participen d’activitats que, com a ciutadans de 
Catalunya, tenen al seu abast.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Òmnium Cultural

Telèfon
93 319 80 50

Email
oc@omnium.cat

Web
http://www.omnium.cat/quedem.php

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
98

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Qui  Som, els ciutadans de Terrassa del segle XXI

Municipi activitat
Terrassa

Tipologia
Exposició

Fase
Convivència

Objectius
Reflexionar sobre les característiques del particular model de creixement demogràfic, basat, en bona part, en la immigració, propi de la ciutat de 
Terrassa i del conjunt de Catalunya. Concebre la identitat i interpretar qui som els uns i qui són «els altres». Fer pensar als visitants sobre els 
prejudicis i la manera d’entendre la ciutat i el país. Exposar experiències humanes i fenòmens socials sorgits, al llarg dels anys, a la ciutat de 
Terrassa.

Descripció
Exposició creada amb la voluntat d’explicar la història de la immigració a Terrassa durant el segle XX. Es proposa construir una narració en la qual 
els ciutadans es reconeguin com a actors de la transformació que ha viscut la ciutat durant el segle XX i, sobretot, que els descobreixi com a 
protagonistes de la Terrassa dels segle XXI. L’ajuntament de Terrassa ha dissenyat l’exposició amb la finalitat d’explicar amb claredat les 
característiques del particular model de creixement demogràfic de la ciutat, basat, en bona part, en la immigració. A partir d’aquí, es busca donar 
resposta a la pregunta «Qui som?» mitjançant els diferents espais que articulen l’exposició: 1. Entrada i presentació de nens,de diferents orígens. 
2. El viatge: Les migracions humanes i el creixement demogràfic. 3. Els records del país/regió d’origen. 4. Els prejudicis i noves formes de racisme. 
5. Immigració i Gènere. Procés migratori per a les dones i situació a terrassa. 6. L’idioma. 7. Els avantpassats, i descobrir que tothom, en un 
moment o altre és immigrant. 8. La casa. 9. Transformació urbana de Terrassa paral·lela al creixement demogràfic i a l’èxit de la integració gràcies 
a l’esforç col·lectiu.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Terrassa

Telèfon
93 739 70 00

Email
ciutadania@terrassa.cat

Web
http://www.lacreativa.com/quisom

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
99

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Ràdio Ullà

Municipi activitat
Ullà

Tipologia
Ràdio

Fase
Convivència

Objectius
Relacionar l’elevada població immigrant d’Ullà, que es concentra al barri de la Roqueta, i l’autòctona, creant un espai que ho possibiliti.

Descripció
Projecte pilot intercultural basat en la participació, les noves tecnologies i la cohesió social, que es materialitza amb la creació d’una ràdio digital i 
una exposició multimèdia, que ha comptat amb el 10% dels joves del municipi, concretament vint-i-cinc nois i noies de 13 a 26 anys, els quals han 
treballat junts en aquest projecte pilot els últims 9 mesos. Per una altra banda, aquests joves que hi han participat han intervingut tant en 
l´elaboració de continguts com en l´aplicació de tècniques multimèdia, que han après durant aquests nou mesos. El programa de ràdio digital 
d´Ullà s´ha emès els dilluns a la tarda. El portal d´aquesta emissora a Internet s´obre donant a conèixer els locutors de l´emissora digital, mostrant 
fotografies, informant del nom i l´edat dels joves que han participat en el projecte i permetent accedir a entrevistes. En un espai destacat també es 
poden veure alguns dels treballs multimèdia fets durant el curs, com ara dibuixos amb ordinador o muntatges d´animació. El web també reserva 
espai per a l´intercanvi de missatges i recull les enquestes fetes durant el treball de ràdio. Finalment, els visitants poden veure un muntatge 
multimèdia, visual i musical que dóna protagonisme a les persones entrevistades pels joves.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Consell Comarcal del Baix Empordà i Associació e-kre@

Telèfon
972 75 84 42

Email
ajuntament@ajulla.org

Web
http://www.ekrea.org/radioulla

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
6

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
100

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Sacapi (Servei de mainadera)

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir un servei de canguratge per a les mares alumnes assistents al CFA, per tal de facilitar la seva assistència a les classes i les seves tasques 
domèstiques i de cura als infants.

Descripció
Aquest és un servei sense cost econòmic per a les persones, alumnes del CFA, amb infants en edat no escolar. Els principals usuaris solen ser 
dones, i especialment estrangeres. El funcionament del servei és per cada 10 hores d’ús, cal que la persona es comprometi a fer de suport de la 
responsable del servei de mainadera. El servei compta amb el suport i les derivacions del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Sabadell.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Centre d’Educació d’Adults Concòrdia i Can Puiggener

Telèfon
93 717 20 03

Email
cfaconcordia@xtec.net

Web
http://www.xtec.net/cfaconcordia

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
101

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Servei Ciutadà d'Atenció a l'Immigrant (SCAI)

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir ajuda i atenció al col·lectiu immigrant per afavorir el seu desenvolupament i integració. Coordinació de recursos i iniciatives de les entitats 
compromeses amb l’SCAI. Potenciar activitats que fomentin els valors de la interculturalitat i la igualtat contra la xenofòbia i el racisme. Donar 
suport a les organitzacions d’immigrants. Iniciativa que va sorgir de l’impuls d’entitats ciutadanes i sindicats, rep el suport de l’Ajuntament de 
Sabadell a través de convenis anuals.

Descripció
Informació i assessorament legal i laboral, acompanyament en tràmits d’estrangeria, cursos de llengua, projecte residencial (6 places amb 
Drapaires d’Emaús) i projecte de sensibilització SCAI cap enfora. El servei compta amb el suport i les derivacions del Departament de Serveis 
Socials, específicament i també de l'Ajuntament de Sabadell.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
SCAI. Coordinadora d’entitats

Telèfon
93 727 29 75

Email
infoscai@sabadellsolidari.org

Web
http://www.sabadellsolidari.org/sabadel lsolidari/scai.htm

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
7

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
102

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Servei d’Atenció al Nouvingut (SAN)

Municipi activitat
Sitges

Tipologia
Servei d’acollida

Fase
Coexistència

Objectius
Informar i assessorar a les persones nouvingudes i a les persones vinculades amb aquestes sobre els diferents serveis que ofereix la ciutat, així 
com sobre els diferents tràmits legals que afecten aquest sector de població.

Descripció
Servei gratuït d'assessorament per a persones nouvingudes a Sitges. El servei ofereix assessorament sobre: Autorització de treball i residència, 
reagrupament familiar, obtenció de la nacionalitat, llei d'estrangeria i el seu reglament o temes laborals. A més, el servei ofereix informació sobre 
drets civils i laborals, accés a espais de trobada amb altres persones i informació sobre recursos socials.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sitges

Telèfon
93 811 76 00

Email
ajuntament@sitges.cat

Web
http://www.sitges.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
103

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Servei d’Atenció als Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER)

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Servei d’acollida

Fase
Coexistència

Objectius
El SAIER és un servei municipal constituït per un conjunt d'actuacions específiques en estrangeria i asil que ofereixen diferents entitats, les quals 
treballen de manera coordinada segons un model de servei integrat, entenent-se com a tal que tots els serveis que s'hi presten, encara que les 
temàtiques siguin diverses, responen a objectius comuns i a un funcionament coordinat. Els seus objectius són atendre persones immigrants 
estrangeres i sol.licitants d'asil i refugi que a causa de l'especificitat de la seva demanda i/o per no tenir vinculació territorial, és convenient que 
siguin atesos des d'un servei de ciutat.

Descripció
Els serveis que s'ofereixen són: Servei de recepció d'usuaris i derivació. Servei d'informació sobre recursos i prestacions del SAIER i de la resta de 
la xarxa de ciutat. Assessorament i defensa jurídica per asilats i refugiats. Programes d'inserció social i laboral. Servei de traducció. Atenció social 
a immigrants estrangers sense domicili. Atenció social a sol·licitants d'asil i refugi. Assessorament i tramitació de permisos. Assessorament jurídic, 
informació, estudi i inici de la tramitació de recursos relacionats amb estrangeria. Informació i orientació per la inserció laboral i derivació. 
Realització d'un diagnòstic personalitzat de coneixement de la llengua catalana i formalització de la inscripció dels usuaris als cursos bàsics. 
Impartir cursos bàsics d'immersió a la llengua catalana. Lliurament a cada alumne, en acabar el curs de català, d'un certificat d'assistència i 
aprofitament, si és el cas, així com una recomanació per inscriure's al curs bàsic de currículum.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Barcelona

Telèfon
93 256 27 00

Email
-

Web
http://www.bcn.es/diversa/saiercat.htm

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
104

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Servei d'Atenció Integral per a la Nova Ciutadania (SAINC)

Municipi activitat
Sitges

Tipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Atenció a la nova ciutadania a diferents nivells.

Descripció
S’ofereix servei d’acollida, formació, capacitació i cursos,  servei d’atenció a la dona, servei de psicologia (dol, dificultats d’integració...) i borsa de 
treball, sobretot hostaleria i atenció domiciliària.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sitges

Telèfon
93 811 96 51

Email
sitges@fundacionmorin.org

Web
http://www.sitges.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
105

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Servei de mediació i convivència

Municipi activitat
Vilafranca del Penedès

Tipologia
Servei de Mediació

Fase
Convivència

Objectius
L’objectiu és que les parts assoleixin per si mateixes un acord, aclareixin malentesos o que, tan sols, reprenguin la comunicació trencada.

Descripció
Servei públic que l’Ajuntament posa a disposició de tota la ciutadania per tal d’ajudar a trobar una solució de consens en els conflictes entre 
persones. Amb l’ajuda de la mediació es vol contribuir a resoldre, de manera ràpida, pacífica i gratuïta, els conflictes derivats de la relació personal 
que exigeix la convivència: sorolls, neteja, molèsties produïdes per animals domèstics, comportaments incívics, obres, aires condicionats, 
desacords dins la comunitat o malentesos.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Telèfon
93 892 03 58

Email
placonvivencia@vilafranca.org

Web
http://www.vilafranca.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
106

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Servei de mediació, informació i orientació a persones immigrades de la Xina

Municipi activitat
Santa Coloma de Gramenet

Tipologia
Servei de Mediació

Fase
Coexistència

Objectius
Intervenir en conflictes a través de la mediació i la resolució de conflictes amb el diàleg.

Descripció
Servei de mediació entre comunitats i dins de l'àmbit laboral. Cursos de llengua xinesa. Servei inclòs dins del Mapa de Recursos i Serveis per a la 
Inclusió Social de Santa Coloma de Gramanet.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació d’empresaris i treballadores xinesos de Catalunya

Telèfon
-

Email
-

Web
http://oiac.grame.net/oiac/cercador/serveiscat.aspx?lngIdFitxa=7267

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
107

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Servei de mediació, informació i orientació a persones immigrades marroquines

Municipi activitat
Santa Coloma de Gramenet

Tipologia
Servei de Mediació

Fase
Convivència

Objectius
Intervenir en conflictes a través de la mediació i la resolució de conflictes amb el diàleg.

Descripció
Servei de Mediació. Cursos de llengua castellana. Accions i activitats de sensibilització social. Servei inclòs dins del Mapa de Recursos i Serveis 
per a la Inclusió Social de Santa Coloma de Gramanet.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Associació ATTAUBA

Telèfon
-

Email
-

Web
http://oiac.grame.net/oiac/cercador/serveiscat.aspx?lngIdFitxa=7261

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
108

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Servei de primera acollida

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir acollida i escolta a persones sense recursos i no ateses en d'altres serveis i recursos municipals, a través de sessions d’acollida i escolta 
individuals o grupals.

Descripció
Entre altres programes i projectes de l'entitat, destaca el programa de Formació i Inserció adreçat a persones immigrades en procés de 
regularització que no són ateses per altres entitats o institucions i que es troben en una situació de precarietat i amb risc d'exclusió social. 
S'ofereixen diversos cursos de formació com ara cursos bàsics per a dones en atur: de costura, iniciació laboral, formació global , suport materno-
infantil, cursos de català.  A més d’altres programes i serveis, destaquen també el servei d'acollida. Individual, grupal i per a persones Sense Llar o 
el servei d'intermediació laboral (borsa de treball).

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Càritas Sabadell

Telèfon
93 725 35 00

Email
sabadell@caritasbcn.org

Web
http://www.caritasbcn.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
109

Àmbit
Habitatge

Nom activitat
Servei de suport a la recerca d’habitatge de lloguer per a persones immigrades

Municipi activitat
Barcelona

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Orientar les persones immigrades en la cerca d’un habitatge de lloguer i denunciar les pràctiques discriminatòries en aquest àmbit.

Descripció
Servei gratuït que realitza activitats de: Acollida: Atenció a les demandes de recerca d’habitatge de lloguer o les diverses situacions com a 
llogaters. Informació: Informació i assessorament sobre els habitatges de lloguer, els processos a seguir per llogar, drets i deures, despeses 
derivades, possibles ajudes institucionals. Assessorament: Informació i assessorament sobre els recursos municipals, així com els llocs on poden 
obtenir respostes a qüestions concretes i generals que deriven de la immigració. Derivació: Es realitzen convenis de derivació amb entitats i 
institucions per a possibles ajudes (rehabilitació d’habitatges, per exemple). Acompanyament: per casos en que s’escau (problemes linguístics, 
discriminació...) s’acompanya a les persones durant el període de negociació i contractació de l’habitatge. Informes i denúncies: Anualment es 
realitzen informes i memòries que recullen les diverses situacions que s’observen en la quotidianitat del servei: discriminació en l’accés a 
l’habitatge, desnonaments irregulars, mobbing immobiliari, situacions abusives del mercat privat de lloguer (avals abusius, demandes 
econòmiques discriminatòries, "agències estafa"...).

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
SODEPAU i Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

Telèfon
93 412 76 00

Email
servei@favb.cat

Web
http://www.favb.cat/Recerca-habitatge-per-a-persones-immigrades

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
110

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Servei de Suport i Orientació a l'Immigrant

Municipi activitat
Santa Coloma de Gramanet

Tipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir un servei de suport i de promoció integral de les persones procedents d'altres països a través de l' assessorament i la orientació 
persontalitzada en temes relatius a l'àmbit legal, laboral, lingüístic i social. Afavorir relacions i intercanvis culturals entre autòctons i nouvinguts. 
Promoure la sensibilització de la societat respecte a la diversitat cultural.

Descripció
El servei ofereix diverses activitats, projectes i programes sobre: Inserció laboral i capacitació professional. Formació lingüística (cursos de catellà, 
català i àrab). Activitats d'integració i sensibilització diverses com Festes Interculturals, Jornades, Xerrades i Conferències, Sortides i Visites, 
Tertúlies..., etc. Servei inclòs dins del Mapa de Recursos i Serveis per a la Inclusió Social de Santa Coloma de Gramanet.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Gestionat per Fundació Privada Integramanet

Telèfon
93 466 84 08

Email
fundaciointegramenet@yahoo.es

Web
http://oiac.grame.net/oiac/cercador/serveiscat.aspx?lngIdFitxa=7275

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
111

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Sessions d’acollida

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Sessions

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir a les persones acabades d’arribar, una primera presa de contacte amb l’entorn on es troben i en la societat on viuen. Facilitar que aquest 
primer contacte sigui un incentiu per tal de promoure la seva assistència en cursos regulars de català. Afavorir que l’aprenentatge i l’ús de la 
llengua catalana entre les persones nouvingudes, entenent la llengua catalana com una via d’integració a la societat. Més enllà de ser classes de 
llengua, són un primer pas per entrar en contacte i conèixer la societat on viuen, i un incentiu perquè més endavant s’animin a assistir als cursos 
regulars de català.

Descripció
Sessions teòriques i pràctiques, d’unes 20 hores de durada, destinades específicament a persones acabades d’arribar, sense  cap coneixement 
de llengües romàniques, i de vegades amb una alfabetització deficient. Els continguts exposen breument conceptes bàsics sobre cultura catalana, 
coneixement de l’entorn més proper, la ciutat de Sabadell, el seu entorn, costums i recursos de la ciutat.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Consorci per la Normalització Lingüística

Telèfon
93 727 83 40

Email
sabadell@cpnl.cat

Web
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlsabadell

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
112

Àmbit
Assessorament

Nom activitat
Sessions d'acollida per a persones nouvingudes

Municipi activitat
Reus

Tipologia
Sessió d'acollida

Fase
Coexistència

Objectius
Aconseguir la plena convivència i integració social del col·lectiu immigrant.

Descripció
Partint de les altes en el Padró, s’organitzen aquestes sessions per oferir la informació necessària sobre serveis i recursos municipals, els drets i 
deures i fomentar la participació social. Aquesta activitat està inclosa dins el Pla Municipal d’Immigració, Convivència i Ciutadania. Els assistents 
de les sessions reben diversos materials com el díptic informatiu per empadronar-se, Empadrona’t, i el manual d’acollida a la ciutat que conté els 
recursos i serveis que disposa el municipi per a tots els ciutadans/es.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Reus

Telèfon
97 701 00 10

Email
oac@reus.net

Web
http://www.reus.cat/politiques_socials/immigracio

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
2

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
113

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Setmana per l’eliminació de la Discriminació Racial

Municipi activitat
Reus

Tipologia
Activitats

Fase
Coexistència

Objectius
Conscienciació de la ciutadania de Reus sobre la discriminació existent per qüestions racials, de les seves formes d’expressió i dels problemes 
individuals i col·lectius que se’n deriven.

Descripció
Conjunt d'activitats de caràcter artístic, festiu i informatiu sobre aquestes qüestions. Es compta amb la participació del instituts de secundària de la 
ciutat, els Plans Comunitaris, les associacions de veïns, d'immigrants, els col·lectius artístics i la xarxa de centres cívics.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Reus i Diversió Diversa

Telèfon
97 701 00 10

Email
oac@reus.cat

Web
http://www.reus.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
114

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Shabab Al-Gad, projecte de suport a la integració educativa, social i cultural

Municipi activitat
Mataró

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Aquest projecte cerca aportar informació perquè en el futur les noies d’origen magribí i d’altres procedències, sovint amb índexs d’absentisme 
elevats, segueixin algun tipus de formació que els pugui ser útil sobretot a l'hora de trobar una feina. S’incentiva desenvolupar processos d’inclusió 
positius de les noies tant a nivell individual com grupal.

Descripció
El projecte té en compte dues vessants:
La vessant preventiva: dirigida a noies de 6è de primària i d'ESO, perquè siguin conscients que la formació és necessària per a la transició escola-
treball, així com també l’ús de la llengua pròpia. I la vessant compensadora, dirigida a noies que han deixat el circuit educatiu, amb la finalitat 
d'aportar informació orientada a la formació i l'ocupació, i de reconduir-les cap al circuit educatiu. 
A través d’un conveni amb la delegació de Mataró d’Òmnium Cultural, es fan cursos de català a aquestes alumnes. Els professionals que treballen 
en aquest projecte són: una coordinadora del projecte, una educadora social i un mediador intercultural. Totes les activitats es fan en horari 
extraescolar. També es fa assessorament jurídic a les famílies de les noies i acompanyaments amb el suport del servei de mediació intercultural. 
Es treballa en l'àmbit educatiu de l'educació no formal i l'administració pública.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Mataró. Servei de Nova Ciutadania

Telèfon
93 758 22 79

Email
ajmataro@ajmataro.cat

Web
http://www.mataro.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
9

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
115

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Som Amigues

Municipi activitat
Mataró

Tipologia
Projecte

Fase
Convivència

Objectius
Crear lligams de coneixença i amistat entre dones de diferents procedències culturals. Incrementar l’ús de la llengua catalana com a llengua 
vehicular entre les dones dels nostres barris. Ajudar a parlar en català les dones que fa anys que viuen a Catalunya, però que no s’atreveixen a fer-
ho. Fer d’enllaç entre les dones que participen en els diversos projectes de la Vocalia de Dones però que potser no es coneixen entre si.

Descripció
Arran del projecte que portava a terme la Vocalia de Dones anomenat "Totes plegades", de descoberta de l’entorn, alfabetització jurídica i llengua 
catalana per a dones nouvingudes, va sorgir la necessitat de crear lligams entre aquestes dones i les que ja vivien al barri. Prenent la idea del 
programa Voluntaris per la Llengua (Secretaria de Política Lingüística), es crear aquest projecte orientat a crear lligams entre les dones de 
diferents cultures que conviuen en un mateix barri. Les dones de parla habitual catalana actuen d’acollidores de les dones que encara no parlen 
català, sent un dels objectius principal la coneixença i l’amistat entre totes dues. Inicialment, es fa una reunió informal per explicar a les dones 
autòctones com relacionar-se en català. Posteriorment, en les activitats que organitza la Vocalia de Dones en el marc d’aquesta pràctica, també 
s’estableix el català com a llengua vehicular.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Vocalia de Dones de l’ Associació de Veïns Rocafonda - Ciutat Jardí de Mataró

Telèfon
93 796 45 03 i 93 75

Email
favmataro@favmata.org

Web
http://www.favmata.org/novaweb

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
116

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Suport en l’atenció a la diversitat als centres de primària i secundàries

Municipi activitat
Girona

Tipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Promoure la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació treballant amb tots els col·lectius que conformen la comunitat educativa (professionals, 
pares-mares i alumnes) en les estratègies, recursos, actituds i aptituds  que millorin i facilitin la integració dels alumnes dels fills i filles de famílies 
immigrades.

Descripció
Les activitats que es duen a terme són: 
Activitats de formació per als equips docents (sobre tractametn de la diversitat, gestió de conflictes a l’aula, suport i assessorament). Activitats de 
mediació i suport a la gestió de conflictes a l’aula. Mediació intercultural (traducció, interpretació, acompanyament, informació, suport, 
col·laboració, entre altres. Accions de sensibilització i de prevenció de conflictes: suport a activitats de sensibiltzació, de foment de la convivència i 
de rebuig del racisme. Treball amb famílies: acompanyament psicosocial. Borsa de recursos: activitats, intervencions puntuals en centres que no 
necessiten aplicar el programa sencer.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Fundació SER.GI

Telèfon
972 21 30 50

Email
info@fundaciosergi.org

Web
http://www.fundaciosergi.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
4

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
117

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Taller de mares

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Projecte

Fase
Coexistència

Objectius
Facilitar la interrelació i els vincles entre mares, i per extensió, entre famílies, que tenen escolaritzats els fills en un mateix centre educatiu, 
afavorint el contacte, els vincles i les relacions de solidaritat entre elles. Qüestionar i combatre la pròpia construcció d’estereotips i tòpics entorn a 
persones d’altres orígens. Oferir eines i coneixements sobre l’entorn i la societat catalana i sabadellenca a les dones nouvingudes, sovint molt 
dependents dels marits, amb dificultats per inserir-se laboralment i amb cert aïllament social. El punt en comú en totes les participants és 
l’educació dels menors.

Descripció
Tallers quinzenals per a mares de sis centres educatius de primària, on s’ofereixen coneixements bàsics sobre l’entorn: dades sobre el país, la 
cultura, els hàbits i costums, les festes i les tradicions, els sistemes educatiu i sanitari, i també s’ofereix la possibilitat de relacionar-se amb altres 
dones, compartint problemàtiques quotidianes. Els tallers es duen a terme amb dinàmiques de grup i són fets en llengua catalana per incentivar el 
seu coneixement però també s’utilitzen elements culturals i religiosos propis de cada país d’origen. També es realitzen sortides de grup recreatives 
per conèixer l’entorn per si mateixes, fomentant així la seva autonomia.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sabadell. Oficina per la Nova Ciutadania

Telèfon
93 745 19 57

Email
novaciutadania@ajsabadell.cat

Web
http://www.sabadell.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
10

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
118

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Taller de teatre intercultural

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Activitat

Fase
Coexistència

Objectius
Afavorir espais de contacte entre joves autòctons i joves de procedència estrangera, d’edats entre els 14 i els 20 anys. Facilitar la participació en 
activitats  de lleure entre determinats col·lectius de joves, tant autòctons com estrangers, que normalment tenen poc accés a aquest tipus 
d’activitats ofertes per l’Ajuntament, ja sigui per raons de manca de recursos o per manca d’informació o motivació. Aquesta activitat es proposa 
com un primer pas per accedir al circuit d’activitats lúdiques de a ciutat.

Descripció
Activitat basada en la representació d’una obra teatral per part d’un grup de joves autòctons i d’origen estranger. Al llarg del curs es preparen 
diversos esquetxos i l’obra teatral, al final de curs. El monitor del taller és una persona catalna d’origen marroquí. LA inscripció és lliure. Per 
facilitar La participació de joves amb poc accés a aquestes actvitats culturals, alguns dels joves arriben derivats per mediadors culturals o per 
educadors.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sabadell. Oficina per la Nova Ciutadania

Telèfon
93 745 19 57

Email
novaciutadania@ajsabadell.cat

Web
http://www.sabadell.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
119

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Taules Rodones sobre Immigració

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Taules Rodones

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir informació teòrica i crítica sobre diverses qüestions relacionades amb el món de la immigració, vista des d’àmbits concrets i específics. 
Conèixer la situació de la població immigrant a nivell local. Donar coneixements i arguments que permetin qüestionar la pròpia visió sobre la 
qüestió migratòria. Donar veu i representació als col·lectius directament implicats, ja siguin persones estrangeres residents a la ciutat, persones 
pertanyents a entitats d’immigrants o persones que treballen amb aquests col·lectius.

Descripció
Taules Rodones sobre immigració, centrades en àmbits concrets i definits. En les dues activitats realitzades s’han abordat els àmbits laboral i 
educatiu. 
Les sessions es basen en la intervenció d’experts en les qüestions i àmbits que es tracten, juntament amb la visió de persones que exposen la 
seva experiència i opinió. Aquestes són persones que exposen el seu testimoni com a persones directament implicades en cada àmbit. 
Finalment s’ofereix un espai pel debat i reflexió entre el públic assistent.Les dues últims activitats s’han centrat en "Immigració i Treball". Amb les 
intervencions de Miguel Pajares, Babakar M’baye i Hamanou Guermas. I en "Immigració i Educació". Amb les intervencions de Miquel Àngel 
Essomba, Manolo Carrasco i Ramon Beringues.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Lliga dels Drets dels Pobles i SCAI (Servei Ciutadà d’acollida a l’Immigrant)

Telèfon
93 723 71 02

Email
info@dretsdelspobles.org

Web
http://www.dretsdelspobles.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
7

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
120

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Tot un món

Municipi activitat
Catalunya (àmbit nacional)

Tipologia
Programa de televisió

Fase
Coexistència

Objectius
Oferir una aproximació a la realitat de persones immigrants i la seva experiència i vivència  a Catalunya, per exposar qüestions que sovint suposen 
preguntes per a moltes altres persones. Contribuir així a trencar tòpics i estereotips, manifestar la heterogeneïtat del col•lectiu immigrant, generar 
empatia i afavorir el contacte intercultural.

Descripció
Retratar la vida quotidiana de persones estrangeres de diferents a pobles i ciutats catalanes, des del treball, la família, la religió, l’escola, la salut, 
habitatge, facilitats i problemes que es troben en cada àmbit. Tant en adults, infants o adolescents i com son les seves relacions amb altres, 
autòctons o estrangers.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Televisió de Catalunya

Telèfon
93 499 93 33

Email
-

Web
http://www.tv3.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
121

Àmbit
Habitatge

Nom activitat
Tramitació del Certificat d’Habitatge

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Servei

Fase
Coexistència

Objectius
Agilitzar i facilitar, en la gestió i en els recursos econòmics, els tràmits per a l’obtenció dels permisos per el reagrupament de familiars de persones 
estrangeres. 
Promoure i garantir el dret al reagrupament per a les persones estrangeres amb més de 3 anys de residència comprovada al municipi.

Descripció
A través d’aquest servei l’Ajuntament de Sabadell gestiona i elabora l’informe necessari per tal de certificar que la persona estrangera reuneix les 
condicions d’habitatge necessàries per poder acollir els seus familiars en el seu domicili. El l’elaboració d’aquest informe, imprescindible per poder 
accedir al dret al reagrupament, i la seva gestió es fan gratuïtament, només cobrant l’import de les taxes, estalviant així l’elevat cost econòmic de 
notaris i altres professionals.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Sabadell. Oficina per la Nova Ciutadania

Telèfon
93 745 19 57

Email
novaciutadania@ajsabadell.cat

Web
http://www.sabadell.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
122

Àmbit
Treball

Nom activitat
Treballem bé: borsa de treball

Municipi activitat
Terrassa

Tipologia
Borsa

Fase
Convivència

Objectius
Gestionar possibles ofertes i demandes de treball. Mediar i vetllar per la bona marxa de les feines que es realitzen. Gestionar possibles ofertes i 
demandes de treball. Mediar i vetllar per la bona marxa de les feines que es realitzen.

Descripció
La borsa de treball està estrictament lligada al curs de formació socio-laboral, on ja es treballen les capacitats i habilitats de les persones en la 
recerca de feina. El que pretenem és ofertar un treball adient a dones estrangeres que han participat en el curs i han assolit els objectius. Es fa un 
treball de intermediació entre les dues parts per intentar que el resultat sigui favorable.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Cáritas Terrassa

Telèfon
93 780 87 88

Email
terrassa@caritasbcn.org

Web
http://www.caritasbcn.org

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
123

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Un lloc estrany

Municipi activitat
Catalunya (àmbit nacional)

Tipologia
Programa de televisió

Fase
Coexistència

Objectius
Programa televisiu d’abast nacional que pretén oferir una imatge més propera de la immigració amb el testimoni de persones de cultures i orígens 
diversos a través d’oferir la visió oposada: què pensen els immigrants sobre els catalans. L’objectiu es dirigeix a trencar tòpics i sensibilitzar la 
població autòctona sobre el fet migratori.

Descripció
Sèrie documental on persones immigrades expliquen la seva visió sobre la població autòctona catalana, sovint en clau d’humor. Al mateix temps 
s’aporta informació sobre la cultura d’aquestes persones. El programa ha rebut el premi Franscesc Candel del 2006.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Televisió de Catalunya

Telèfon
93 499 93 33

Email
-

Web
http://www.tv3.cat

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
3

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
124

Àmbit
Formació i Cultura

Nom activitat
Voluntariat Lingüístic

Municipi activitat
Sabadell

Tipologia
Activitats voluntaries

Fase
Convivència

Objectius
Afavorir l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana entre les persones nouvingudes (entenent la llengua catalana com una via d’integració a la 
societat). Facilitar el contacte entre persones que volen aprendre el català i persones catalanoparlants, per usar la llengua en un context 
normalitzat. Facilitar i promoure relacions interculturals.

Descripció
S’organitza la trobada de parelles lingüístiques (una persona no catalanoparlant i una persona catalanoparlant), que setmanalment establiran una 
hora per poder parlar el català. Un cop les persones es coneixen elles mateixes organitzen i gestionen les seves trobades setmanals. Al final del 
curs, es realitza alguna activitat final i conjunta.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Consorci per la Normalització Lingüística

Telèfon
93 727 83 40

Email
sabadell@cpnl.cat

Web
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlsabadell

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
5

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat



Activitat
125

Àmbit
Interrelació

Nom activitat
Xarxa de transmissió de valors i missatges positius per a la convivència

Municipi activitat
Santa Coloma de Gramenet

Tipologia
Xarxa ciutadana

Fase
Convivència

Objectius
Promoure, a escala de ciutat, un nucli de valors comuns i consensuats en els àmbits polític i ciutadà, concretats en un codi ètic, que esdevinguin 
vertebradors i alhora garants de la cohesió social a la ciutat i als barris. Comptar amb la màxima complicitat de la ciutadania per tal d’abordar les 
problemàtiques i/o entrebancs que es deriven del binomi immigració/convivència. Apropar sensibilitats i propiciar espais de convivència per tal de 
fer compatible la diversitat, la cohesió social i la qualitat de vida. La Xarxa es compromet especialment en la transmissió d’informació veraç i 
objectiva, per tal de lluitar contra els estereotips i falsos rumors que dificulten la convivència.

Descripció
La xarxa iniciada al 2004 compta amb la participació de 183 ciutadans i 33 entitats que es comprometen a la difusió dels principis i valors del codi 
ètic en el seu àmbit. Cada membre de la Xarxa esdevé un agent per a la convivència, mitjançant la transmissió diària i constant de missatges i 
informacions verídiques sobre el fenomen migratori i la convivència. D'aquesta manera, els  membres de la Xarxa creen una opinió acurada i veraç 
orientada a contrarestar falsos rumors i tòpics relacionats amb la immigració. Cada membre de la xarxa pot intervenir per facilitar la resolució 
pacífica de situacions, afavorint la cohesió social i el reconeixement dels «altres» valorant la seva pertinença a la ciutat, al barri o al teixit 
associatiu. Recentment, s’han format també diversos espais de reflexió promoguts per integrants de la Xarxa, on es tracten temes com ara el 
diàleg interreligiós o l’organització de tallers per a la convivència en entitats de la ciutat. La justificació de la Xarxa és, en definitiva, ser un espai on 
qualsevol veí o veïna de la ciutat disposada a treballar per a la convivència trobi la informació, el suport i els mitjans necessaris per fer-ho.

Població majoritàri Població nouvinguda Població total Primera infància Menors escolaritzat Joves Dones

Organitzadors
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Telèfon
93 466 39 40

Email
xarxavalors@gramenet.diba.es

Web
http://www.gramenet.cat/xarxavalors

Acollida Sensibilització Relacions interculturals Equiparació de drets

Diagnosi Disseny Innovació Avaluació Formació de professionals

Territori (arrelament) Objectiu comú Interdisciplinaritat

Desigualtat d'edat Desigualtat de gènere Total indicadors
9

Destinataris

Indicadors de Procés

Indicadors de Planificació

Indicadors de Treball en xarxa

Indicadors de Desigualtat
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