Dia: dimecres 2 de desembre de 2015 . 19’30 h/ 21’30h.
Lloc: Centre Cultural El Casino.
Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions
Presents:
Assistents: Mercè Rosich, regidora d’Igualtat i Presidenta del Consell;
Barbara Akayileke, representant de l’Assoc. africana de Solidaritat;; Fina
Farrés, representant de Caritas arxiprestal; Gustau Pons, representant del
Centre de Formació d'adults "Jacint Carrió”; Gemma Solanas, representant del
Col·legi de TT. Socials i Assistents Socials; Ángel G. Rizzi, de l’Asso. cultural
argentina; Abdelah Rahmani, en representació de l’Assoc. Islàmica cultural de
Manresa:; Souleymane Toure, de l’Assoc. Kedougou Senegal de Catalunya;;
Carlos Eduardo Acosta, representant de Creu Roja; Miquel de Paz,
representant de Policia- Mossos d’Esquadra ABP Bages; i com a representants
dels grups municipals: Guillermo Escobar, de CiU; Jordi Masdeu, de la CUP;
Martín Garcés, del PSC; Àngels Santolaria, d’ERC; Mercedes Bayot, de
Democràcia Municipal; Antonio Garcia-Pèrez, de Ciutadans.
Actua com a secretari Josep Vilarmau, coordinador del Programa d'Acollida.
Excusats: Núria Empez, Educadora Socials- Espai Jove (ajuntament- experta
convidada); Pedro J. Santana de l’ Asociación de colombianos residentes en el
Bages; Míriam Rodríguez, del Centre d’Informació de Treballadors Estrangers
(CITE); Núria Brugarolas del Centre de Normalització lingüística “Montserrat” –
CNLM; Rosa Aguilera, del Servei català de la salut; Mohamed Talla,
representant del sindicat CCOO; Maite Uró, representant de l'Associació Bages
per a tothom;
Absents: Verónica Jaramillo, representant de l’Assoc. d’Equatorians de
Manresa; representant de l’Associació boliviana de Manresa 6 d’agost; Oumar
Diallo, representant de l’Associació Dianke Makam; representant de la ONG
Vents de l’Àfrica negra; Moïse Ymele i Paul Nsagha, de l’Assoc. de residents
de Muyuka; Abdellah Anhari Nahari en representació de l’Associació Islàmica
Cultural de Manresa; José Torrejón, representant de la Federació
d’Associacions de Veïns; Samuel Anokye, representant de l’assoc. de
Ghanesos del Bages; Benedict Folaranmi Oyesola, de l’assoc. cultural Oodua
d’Espanya; Fina Bonvehí, del projecte Quedem- Omnium Cultural; Toni
Casserres, representant el Departament d’Educació - Servei educatiu integrat
del Bages (ELIC); Abdoulaye Diop, representant de l’Assoc. Amics del Senegal
del Bages; Abdelkader Machichi de l’assoc. Diàleg i Participació; Saida el Assri
representant de l’Assoc. Arbre de vida;

La regidora dona la benvinguda als present, recordant que es tracta de la
primera reunió de la nova legislatura, i es parla dels nous representants polítics
presents en representació de: ERC, PSC, Ciutadans i Democràcia Municipal, i
es fa una roda de presentació de la resta de membres, excusant l’assistència
d’alguns no presents.
Uns dels temes importants a tractar avui és el del Pressupost participatiu, el
primer en l’ordre del dia, però, com que bona part del representants dels partits
ja han estat a altres reunions de Consells municipals, i han escoltat la
explicació, es tractarà primer altres punts , i es deixa pel final aquest punt per si
no es volen quedar
El secretari, com a coordinador del Programa d’Acollida fa un repàs a
documentació que s’ha lliurat i a alguns temes d’interès en relació a activitats
dutes a terme. En primer lloc es resumeixen les dades principals de
demografia a 30 de juny. Per la gent nova, es recorda que cada mig any
s’elaboren les dades del padró en matèria d’estrangeria, i se’n fa difusió. La
immigració representa el 15’73% i 11.846 p, amb una davallada al llarg dels
darrers temps molt vinculada ala crisi econòmica. La comunitat marroquina, al
més important representa el 45’72% del total d’estrangers (5.417p). A la pàgina
8 hi ha els principals orígens nacionals (Marroc, Romania, Xina, Senegal,
Bolívia...) i a les pp. 10-14 l’evolució al llarg d’aquests anys. A destacar un
element: les persones que han aconseguit la nacionalitat havent nascut a
l’estranger, fet molt significatiu en els grups on s’ha donat una major pèrdua:
Equador (l’exemple més significatiu: 533 p han aconseguit la nacionalitat, sobre
un total de residents de 277 p: representa el 192’41% del total) Bolívia,
Colòmbia (pp. 16-19). Després podem trobar la evolució als barris de la ciutat,
per grups d’edat, arribades a Manresa (encara continua arribant gent : l’any
passat, i amb dades de l’Agent d’Acollida, suposava un 30% del total, molts
per reagrupaments familiars), etc
Com actuacions del Programa es voldria destacar un seguit de punts. Es
recorda que a la reunió anterior s’havia donat la memòria, i que aquesta està
penjada a la web municipal per si es vol ampliar informacions.
Vinculat va la Llei i el Decret d’acollida de la Generalitat, l’Ajuntament ha d’oferir
uns cursos d’Acollida, al llarg de l’any, en dos matèries concretes: (Mòdul B)
Coneixements del món laboral, i (Mòdul C) coneixement de la societat catalana
i el seu marc jurídic. Els dos formen part de la trajectòria formativa que s’ofereix
a la població immigrada a l’arribar al país. Entrar a formar-ne part és voluntari, i
si es porten a terme totes les formacions s’obté el certificat d’acollida a
Catalunya, si es fan només cursos solts, aleshores es te el certificat de

cadascú. Les formacions, a banda dels dos mòduls descrits, inclouria la de
llengua catalana (90 h), portat a terme pel CNL (que és qui certifica) i l’Escola
d’Adults, així com castellà, també per 90 h, i que hauria d’oferir-se en algun lloc
, si bé, per ara només hi ha el Centre Sant Egidi (nivells bàsics), o bé l’Escola
d’adults de Sant Joan, on és possible anar-hi tot hi residint a Manresa, segons
se’ns ha confirmat. S’ha animat a les dues mesquites a fer cursos de castellà
dins la programació d’activitats que ja duen a terme. Els coneixements
lingüístics vol dir o bé aportar els certificats oportuns, o bé, demostrar un domini
de la llengua (es pot passar una prova al propi Programa d’Acollida amb uns
material donats per la Generalitat).
Fins a juny de l’any vinent, hi pot accedir tota persona immigrada resident al
país (amb qualsevol documentació, permís residencial o sense ell), i a partir de
meitats de l’any vinent, només els estrangers que faci un any que viuen al país,
i tindran 2 anys per fer el circuit formatiu. Això suposarà un impediment molt
important per a moltes persones, ja que al llarg del primer any, molta gent
encara no entén ni te domini de la llengua, i per tant difícilment pot fer cursos
amb continguts teòrics. Des de la Generalitat se’ns ha dit que seria possible
plantejar algun canvi, però al tractar-se d’un decret, hi ah tot un procediment
per fer canvis. Gent interessada a fer aquesta formació es pot trobar entre
persones amb interès per augmentar coneixements, però també degut a
circumstàncies personals com ara necessitar certificats formatius per renovar
permisos o bé fer l’arrelament, i també gent que cobra certes prestacions (RMI,
atur, etc) i necessiten demostrar formació. A part d’això, i com a novetat,
enguany s’ha donat uns canvis en el tema de l’adquisició de la nacionalitat
espanyola: ara cal fer un examen de coneixements del país, i lingüístics, que
coordina el Instituto Cervantes. Hi ha gent a qui li pot interessar començar a
formar-se en aspectes jurídics, polítics, de geografia, etc d ela societat per
quant hagi de fer l’examen de nacionalitat.
De moment, el mes de novembre s’ha fet un curs del Mòdul B- Coneixements
món laboral, al CIO (professorat del CITE), amb 18 persones, i un total de 15
hores. Aquests cursos del mòdul B, hauran de ser finançats per la Generalitat, i
per tant dependrà d’això que se’n puguin fer més o menys.
Pels cursos del mòdul C, de coneixement de la societat catalana i el seu marc
jurídic, es programaran al llarg de l’any: de moment se’n farà un el gener i un el
març. Com a ponent hi haurà el mateix coordinador del Porgrama d’Acollida,
que comptarà amb el suport de l’Agent d’Acollida i la mediadora del servei
Enllaç pels temes de convivència.
Per altres temes d’interès: Des de setembre s’està duent a terme un reforç
d’alfabetització i lecto-escriptura adreçada a nois-es immigrats acabats
d’arribar. La idea va sortir degut a que fa anys s’està duent a terme un reforç
d’estiu ( juliol) per aquells alumnes arribats al llarg del curs o als darrers mesos

abans de vacances. Tot i que a centres educatius hi ha aules d’acollida (
reduïdes els darrers anys), o bé alguns programes especials, hi ha una
necessitat de reforç en aquest aspecte de la lecto-escriptura, diferent al reforç
en els continguts de les matèries. Com que cada mes tenim les dades dels
nois-es en edat escolar arribats (o bé de l’estranger o d’altres poblacions) que
recull l’Agent d’Acollida i passa a Ensenyament per tal de comprovar que han
estat escolaritzats, ens és fàcil veure aquells que venen de països on no hi ha
llengües romàniques o bé es donen dificultats especials. Aquests serien els
primers en contactar per veure si volen venir. Les classes es fan dos dies per
setmana, una hora i mitja, a una aula del CIO.
Altres temes: la Festa intercultural que es fa un dissabte d’estiu; el suport a
associacions de nouvinguts i la cessió d’espais a Flors Sirera; aspectes de
formació o activitats interculturals (com ara una darrera d’un món de sopes fet
amb Cooperació i Medi Ambient), suport a activitats esportives: el Mundialet de
futbol, o l’escola de futbol Diapo; i serveis oferts com : l’Agent d’Acollida ( a
l’OAC), o el servei Enllaç d’intermediació, i altres externalitzats: CITE i Bages
per tothom. etc.
La regidora reprèn la paraula, exposa que ja que estem iniciant una nova etapa
en el Consell, podem veure i avaluar temes d’interès a tractar, formes de
funcionar, etc Normalment es fan un parell de reunions a l’any, que poden ser
més. S’han mencionat servei propis i altres externs vinculats al programa. S
ressalta el paper de la Casa Flors Sirera com espai compartit i de referència
per a moltes entitats, on fan les seves trobades, grups, assaig, etc. En relació
a això es parla de la manca d’equipaments i espais a la ciutat: s’ha mirat com
ampliar ofertes però no s’ha trobat un espai adequat. El coordinador del
Programa comenta que durant molts anys es va comptar amb l’espai Sant
Domènec (del Kursaal), on moltes entitats, però també privats, llogaven per fer
celebracions diverses: moltes famílies fan festes que van més enllà d’una visió
de família, sinó que impliquen molta gent de les seves comunitats d’origen, i
per raons d’espai, de gastronomia, etc no servei anar a un restaurant, veient-se
amb la necessitat de disposar d’espais amples. S’ha intentat fer servir algun
espai de centre cívic, però temes com horaris, sorolls, veïns etc ho ha fet
desaconsellar. La regidora va mirar el Palau Firal, però tampoc te les
condicions, i a espais esportius, però tenen poca disponibilitat horària.
En relació a la Festa intercultural, la regidora explica el motiu que va fer que
s’unifiqués en una única mostra les diferents iniciatives que hi havia: cada
entitat volia fer la seva festivitat, concentrades durant l’estiu i demanant espais
al centre de la ciutat, i amb subvenció. Per aquets motius es va oferir una
única activitat amb finançament municipal, a Sant Domènec, i on les diferents
entitats poden aportar espectacle i parada, o només parada com fa alguna
entitat. També s’ha introduït a alguna entitat local al llarg d’aquests anys (
castellers, tabalers, Centre cultural andalús) dins la visió d’oferir a la ciutat un

panorama de la diversitat i multiculturalitat existent. Em relació a aquets tema,
el representant de l’Assoc. cultural argentina, comenta que es necessitaria
ampliar l’espai de temps que te cada associació, ja que mitja hora (o 40 m) és
poc. Es respon que cada any costa fer quadrar horaris i espectacles, molta gent
no vol omplir els matins, i tothom vol una franja horària concreta (de les 18 h 21h) cosa que és impossible. Allargar molt més enllà del que ja es fa per la nit
també és des aconsellable de cara al veïnat per evitar queixes. El representant
de Ciutadans, comenta que per què no es fa en diferents espais (com ara Crist
Rei), se li diu que per un tema de control i d’infraestructures (entarimat, equip
de so, llums, parades), etc. així com per no trencar la unitat de la festa.
A part d’aquest tema, el representant de Ciutadans demana més informació
sobre quina atenció rep un nouvingut a la ciutat, i s’aprofita per recordar la
existència de l’Agent d’Acollida a la Oficina d’atenció al Ciutadà, l’edició de
material (com ara el plànol-guia que s’ha donat avui), l’atenció pe temes de
relacions veïnals (Enllaç), els punts d’atenció del CITE (especialitzat en els
tràmits d’estrangeria) o Bages per tothom. Si es vol més informació es pot
trobar a la memòria o estem a disposició de complementar-ho a través del
contacte directe.
Des de Creu Roja s’explica una mica la feina que estan duent d’atenció a
persones immigrades i refugiades (Ucraïna, Mongòlia, i altres). En concret es
parla del cas de persones d’origen mongol, que es troben amb moltes dificultats
per qüestió de llengua, passaports i documentació, i temes econòmics com ara
l’accés a materials de formació del CNL, etc. Se li demana si hi ha coordinació
amb el CNL, ja que creiem que el tema dels materials es deu poder arreglar
entre les dues entitats, es confirma que ja es fa.
El representant de l’Assoc. islàmica cultural (C/ Sèquia) comenta que és cert
que el nivell que es demanarà per obtenir la nacionalitat pot ser un problema
per a molta gent, i que manca recursos públics al respecte. Ells ja estan mirant
possibles solucions. Des de l’Escola d’adults s’explica que ells van optar fa
anys per no fer cursos de castellà i segueixen pensant que no és una prioritat.
Amb aquestes intervencions es clouria la primera part, i ara , la regidora
passaria a parlar dels pressupostos participatius, i per tant, si hi ha algunes
membres del Consell que ja han escoltat la explicació no caldria que es
quedessin. Es te el material del power point en fotocòpia per millor fer el
seguiment de l’explicació. L’any passat, es va dur a terme una experiència
participativa amb una part del pressupost municipal (per un total de 100.000
eur, a través de 4 projectes) , en alguns d’ells es va veure que calia perfilar
millor la tria i selecció, ja que els diners destinats no eren suficients per cloure
el projecte. Enguany la xifra total serà de 200.000 eur i s’incorporen els
Consells sectorial i una major transparència alhora de concretar la elaboració ,
selecció i votació. Cada projecte serà de 50.000 eur, i s’ha de complir un seguit

de requisits ( ben pressupostats i justificats, amb visió de ciutat, amb un inici i
final, lligat a una filosofia de ciutat, etc).Només les associacions registrades al
municipi poden presentar-ne.
A banda d’això, els Consells Territorials de districte també podran decidir
projectes per un import de 120.000 Eur , repartits en projectes de 30.000 eur
cadascú
Hi ha un termini del 16 de novembre al 31 de gener per elaborar-los, i
posteriorment de l’1 al 28 de febrer es farà una valoració tècnica (si és vàlid o
no vàlid caldrà justificar-ho). Posteriorment hi haurà la exposició dels mateixos i
una votació final. Per elaborar-los es pot comptar amb el suport tècnic del
diferent àmbit.
Finalment, la votació hi podrà participar qualsevol ciutadà de +16 anys
,presencialment (l’1 d’abril al Teatre Conservatori, o a l’OAC del 4 al 8) o online (de l’1 al 10 d’abril). S’hauran de votar 4, no només un, per evitar que
només es voti el propi. L’11 d’abril, al saló de sessions es donarà el resultat.
Des dels Consells sectorials s’anima a la gent i entitats participar
I amb aquesta exposició es dona la sessió del Consell per finalitzada.

