Dia: dimarts 14 d’abril de 2015 . 19’30 h/ 21’30h.
Lloc: Centre Cultural El Casino.
Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions
Presents:
Assistents: Mercè Rosich, regidora d’Acollida i Presidenta del Consell;
Barbara Akayileke, representant de l’Assoc. africana de Solidaritat; Àngela
Güell del Centre de Normalització lingüística “Montserrat” – CNLM; Abdelkader
Machichi de l’assoc. Diàleg i Participació; Fina Farrés, representant de Caritas
arxiprestal; Abdoulaye Diop, representant de l’Assoc. Amics del Senegal del
Bages; Olga Ferrer Tomas, representant del Centre de Formació d'adults
"Jacint Carrió”; Gemma Solanas, representant del Col·legi de TT. Socials i
Assistents Socials; Toni Casserres, representant el Departament d’Educació Servei educatiu integrat del Bages (ELIC); Souleymane Toure i Dembo Diabye,
de l’Assoc. Kedougou Senegal de Catalunya; Saida el Assri representant de
l’Assoc. Arbre de vida; Carlos Eduardo, representant de Creu Roja; Mª Jesús
Pérez en representació del PSC
Actua com a secretari Josep Vilarmau, coordinador del Programa d'Acollida.
Excusats: Núria Empez, Educadora Socials- Espai Jove (ajuntament- experta
convidada);Josep Fuster, representant de Policia- Mossos d’Esquadra ABP
Bages; Eva Giner, del Centre d’Informació de Treballadors Estrangers (CITE);
Joan Perarnau en nom d’ERC; Rosa Aguilera, del Servei català de la salut;
Verónica Jaramillo, representant de l’Assoc. d’Equatorians de Manresa
Absents: Ángel G. Rizzi, de l’Asso. cultural argentina; Mohamed Talla,
representant del sindicat CCOO; Maite Uró, representant de l'Associació Bages
per a tothom; representant de l’Associació boliviana de Manresa 6 d’agost;
Oumar Diallo, representant de l’Associació Dianke Makam; Joan Busquets,
representant de la UBIC; Youssouph Djibril Sy, representant de la ONG Vents
de l’Àfrica negra; Moïse Ymele i Paul Nsagha, de l’Assoc. de residents de
Muyuka; Abdellah Anhari Nahari i Mohamed Achchab, en representació de
l’Associació Islàmica Cultural de Manresa; Pedro J. Santana de l’ Asociación
de colombianos residentes en el Bages; Nourddine El Bennadi, en
representació de l’Assoc. Islàmica cultural de Manresa; José Torrejón,
representant de la Federació d’Associacions de Veïns; Representant de la
CUP; Lewis Bismarck Opoku, de l’assoc. de Ghanesos del Bages; Benedict
Folaranmi Oyesola, de l’assoc. cultural Oodua d’Espanya; Fina Bonvehí, del
projecte Quedem- Omnium Cultural; representants dels grups municipals:

Guillermo Escobar en representació de CiU; José L. Jiménez, del Partit
Popular; Sebastià Llort, en nom del Plataforma x Catalunya.
La regidora dona la benvinguda als presents , i explica que ara fa
aproximadament un any hi va haver una altra reunió del Consell. L’actual
convocatòria respon també a que d’aquí poc hi ha eleccions municipals i
tocaria fer un balanç general del Programa , i per la seva banda acomiadar-se
dels representants siguin quin siguin els resultats, i sobretot agrair la
participació . Avui mateix , el seu partit te la presentació de candidats, ha estat
una convocatòria no prevista, i per tant a partir d’una hora haurà de marxar.
Dins la documentació donada, hi ha l’acta de la sessió anterior (en aquest cas
entregada amb la carta de convocatòria). Es demana als presents si la troben
correcta i es pot donar per aprovada.
Es passa la paraula al secretari. S’ha anat entregant la llista dels membres per
signar. S’excusa de l’assistència a un seguit de persones per diferents motius:
El representant dels mossos d’esquadra, del CAT-Salut, d’ERC, d’Espai Jove,
de CITE, de l’Assoc. d’equatorians.
Dels documents lliurats, primer hi ha les dades demogràfiques que anem fent
cada mig any, es passa revista a les principals variacions (16’05%
d’immigració, pèrdua sobretot a la primera meitat de l’any, dades dels principals
grups nacionals, importància de sumar a les pèrdues de certs grups l’adquisició
de nacionalitat espanyola, això sobretot en el grup d’equatorians, però també
colombians i bolivians, variacions per barris, etc) .
S’explica que a final d’any es va convocar a totes les entitats a una reunió
informativa (Plana de l’Om) per tal de tractar els canvis i obligacions en matèria
fiscal per les entitats sense afany de lucre. Fins a principis d’any s’ha anat dient
que les entitats estarien obligades a fer una declaració anual, a tenir la
signatura digitalitzada, etc. Posteriorment el ministre d’Hisenda fa una
declaració on es diu que s’accepta fer unes modificacions, que suposarà que
bona part de les entitats no hagin de fer declaració. Entreguem copies de la
Nota de premsa del ministeri on s’explica de forma molt breu les quantitats
obligades. De totes formes és la única informació disponible. Per qualsevol
dubte és millor preguntar.
També s’ha fet entrega de la memòria del Programa. Altres anys es donava un
resum d’alguns projectes o serveis, enguany s’ha preferit afegir el total per que
hi hagi una imatge més ample. Es fa el resum dels següents projectes, serveis i
activitats: 1)Festa intercultural de Manresa, celebrada per tercer any
consecutiu, amb 11 entitats participants, va tenir lloc el dissabte 2 d’agost. La
regidora comenta que ha estat fruit de la unificació d diferents coses que es
feien, amb la voluntat de major visibilitat, racionalitat i ampliant la presència
d’entitats, en aquest cas també dues autòctones com a mostra de diversitat.
2)Tallers als instituts públics i privats sobre prevenció de racisme i xenofòbia,

adreçats a alumnes de 3r i 4t d’ESO. És el tercer curs on es porta a terme.3)
Activitat de coneixement i treball en comú amb les entitats que es troben al C.
Cívic Selves i Carner (coordinat per Cultura i Acollida) amb una exposició final
sobre “El meu barri” (de les entitats presents al Consell hi va haver Diàleg i
Participació). 4) Un món de sopes: dins una activitat més ample dedicada al
Malbaratament alimentari, des de Cooperació i Acollida, es convida a un seguit
d’entitats a fer una mostra de sopes del món, seguint el model portat a terme a
9 barris (Barcelona) des de fa anys. Es fa el dissabte 22 de novembre 5) XIè
Mundialet intercultural, portat a terme pe la ONG Diapo en col·laboració amb
altres entitats i el suport municipal ( Esports i Acollida). Es porta a terme ds del
28 de juny al 9 d’agost al Congost. Amb el campionat de la categoria absoluta,
veterans i infantils, alevins i cadets. 6) Cursos de reforç de català adreçat a
alumnes d’Aules d’acollida o altres amb necessitats. Com altres anys,
s’organitza un curs de reforç durant un mes d’estiu a dos espasi diferents ( E.
Joan Amades i C.C Selves i Carner). És una activitat important per la necessitat
que hi ha en el reforç a alumnat nouvingut ( alguns acabats d’arribar maig-juny,
o al llarg del curs escolar, i altres de més temps de residència però amb
necessitat). Hi van 32 alumnes. 7)Diverses xerrades adreçades a col·lectius: a
Caritas (Ateninser), Programa Inclusió ( Entre tothom). 8)Cursos d’alfabetització
als barris: des del programa d’Acollida es contracta a la Federació d’Assoc. de
veïns per tal de dur a terme classes d’alfabetització a diferents barris de la
ciutat, degut a les mancances que hi ha en aquest nivell 9) Cursos
extraordinaris de català portats a terme des del CNL en conveni amb el
Programa d’Acollida: es fan 2 cursos de català al llarg del curs (bàsic 1 i 2)
10)Dins els temes de diversitat religiosa, comentar l’acord pres entre les
comunitats islàmiques i Mafrica de cara al sacrifici halal en una data tant
assenyalada per las comunitat islàmica com la del sacrifici. La comunitat
islàmica havia demanat a l’Ajuntament accedir a un escorxador municipal per
tal de facilitar una via diferent a l’adquisició de carn de xai directament a les
carnisseries amb garanties, i evitar que part de la població faci un sacrifici pel
seu compte (de forma il·legal).Al no tenir escorxador municipal, es va mirar el
més proper a la ciutat, que és Mafrica. Després de diverses reunions es va
arribar a un acord, amb un volum màxim (uns 350 xais), amb presència dins
l’espai de sacrifici d’un representant de la comunitat (p.ex l’Imam) al llarg del
temps (pot canviar-s per una altra persona cada certes hores). La valoració
final va ser molt positiva.
També dins l’apartat religiós, comentar el trasllat definitiu de la comunitat
ortodoxa romanesa a l’església de l’antiga residència de les Germanetes dels
pobres, després d’haver estat a la de les caputxines. Des del Programa
d’acollida es va vetllar fa uns anys per què la comunitat pogués quedar-se a
Manresa, es va fer de pont amb les germanes caputxines, ja que com
romanesos no hi ha res que els aglutini, i l’església és un espai molt significatiu

de trobada, i posteriorment a través el Casal de l’església, per aprofitar algun
espai definitiu a la ciutat, en aquets cas l’església de les Germanetes.
11)Suport a entitats i associacions: és una de les línies de treball importants del
Programa. S’ha atès a 10 entitats per renovacions de juntes, 15 com consultes
diverses i 6 com a tramitació de noves. Banda d’això s’ha ajudat a 2 entitats a
fer activitats (Assoc. Madina Toul Houda de Gounasse-Senegal pe la seva
presentació i Assoc de residents Muyuka-Camerun per la seva trobada).12)
Servei Informació i assessorament Bages pe tothom: Punt d’informació finançat
des del programa d’Acollida amb un conveni anual. Ha atès 265 p. amb un total
de 586 consultes El 80% de les consultes relacionades amb estrangeria. I amb
169 derivacions a altres serveis. 13) Espai Jove : servei d’atenció a joves en la
immigració depenent de Serveis Socials. Servei de molta importància a nivell
de promoció i prevenció. Atén nois-es d’entre 12 i 25 anys. Han portat a terme
un total de 1330 entrevistes . També porten diversos projectes (+16, Re-ciclo,
català inicial, teatre social, etc. 13) Projecte Enllaç: d’intermediació , depenent
del Programa d’Acollida. Explicat en altres ocasions. Fa una tasca molt
significativa de prevenció de situacions de conflictivitat veïnal. Com a novetat
fa un parell d’anys, es va incloure dins els serveis subvencionats des de la
Diputació, cosa que també implica entrar en la supervisió, cercles de
comparació entre municipis, etc. Ha atès un total de 109 casos, 95 nous i al
resta seguiment. Ha atès un total de 252 p, amb 1350 p afectades. El 68 % dels
casos s’han resolt favorablement. 14) Agent d’Acollida: Servei que també s’ha
anat explicant al llarg dels darrers anys. Ubicat a la Oficina d’atenció al ciutadà,
atén tota persona immigrada arribada a la ciutat (amb especial incidència amb
els reagrupaments), així com altres que ho requereixen. Durant l’any 2014,
gairebé el 30% de la gent nouvinguda ho ha fet venint des del seu país d’origen
(cosa que emmarca millor quina és la realitat migratòria). S’ha atès un total de
918 p. 789 nous empadronats, 114 re-empadronats. 234 arribats directament
de l’estranger. 108 casos de reagrupacions familiars.
Com a prioritats per l’actual any 2015 s’explica que en un principi es va pensar
que les novetats fiscals de les entitats suposarien molta feina a nivell informatiu
i de tràmits, com que la cosa ha canviat, no serà prioritari. El que si suposarà
iniciar tot un procés i circuit d’oferta formativa serà el decret d’Acollida de la
Generalitat: aquest implica que l’Ajuntament ha d’oferir el curs de 15 h de
coneixement del país, entorn, drets i deures fonamentals, recursos, etc que ja
s’han començat a elaborar. Aquest curs, més el de coneixements laborals (
també de 15 h , que en aquest moments no se sap qui donarà) i els de llengua:
català i castellà de 90 h de cursos oficials, son el programari que la Generalitat
contempla per tal d’obtenir una certificació oficial, no obligatòria, però que pot
ajudar en la consecució dels informes socials (reagrupament, renovació, etc).
Altres coses: La festa intercultural, que es farà el dissabte 18 de juliol a Sant
Domènec (serà la 4ª edició); els cursos de reforç escolar de català (darrera

setmana de juny i 3 de juliol); continuïtat de l’Agent d’Acollida, Enllaç, els
convenis amb CITE i Bages per tothom; tallers a barris sobre funcionament de
les comunitats (1ª xerrada duta a terme per la tècnica d’Enllaç i la segona per
un tècnic de Diputació etc. on s’ha escollit tres barris amb una estructura
similar: Xup, Font i Balconada, etc.
La regidora comenta com a balanç que al llarg de la legislatura s’ha intentat
aprofundir en diverses línies de treball, continuar coses que funcionen i tenen
importància, i iniciar-ne algunes. Amb tot, ha calgut ressituar i acomodar alguns
serveis degut a la situació econòmica municipal, de gran gravetat i on es corria
el risc d’haver de tancar serveis. S’ha optat per mantenir coses encara que fos
amb menys recursos. L’acollida i la convivència son dos elements clau del seu
mandat, tots dos suposen una opció de ciutat integradora i convivencial, cosa
que implica temps i esforços per totes bandes. També està contenta de certes
línies de treball iniciades: alguns projectes treballats amb cooperació, la
participació de certs grups en consells municipals (p. ex representació de
dones marroquines o senegaleses al de la Dona), etc. Vol agrair la presència i
participació dels representants a aquest consell
S’obre un torn d’intervencions: els representats de l’Assoc. Kedougou tenen
dubtes respecte les novetats a nivell fiscal. Poden vendre productes? Es
comenta que això tindrà que veure amb les quantitats (tal i com diu el
document). Moltes vegades, les entitats a l’oferir certs productes ( ex a
parades) posa que es com aportació perles activitats, així es parla d’un suport i
per les activitats pròpies.
Des de l’Assoc. d’amics del Senegal, es comenta que la festa intercultural
coincidirà amb el Ramadà. Es respon que en aquets moment es te lligada la
data i reservat l’espai, ja que a vegades costa per les activitats que es fan
durant l’estiu. Amb tot, segurament coincidirà amb el final de ramadà (el dia
abans o el mateix dia). La setmana anterior es va coincidir amb ells a una altra
activitat, i no van comentar res. Cal també dir, que durant el mateix període es
fan altres coses, com ara el Mundialet de Futbol.
Toni Casserres, del Dept. d’Ensenyament, comenta que tot i que es parla molt
de frenada en l’arribada, la realitat és que continuen venint famílies i nens. I
que hi ha hagut una retallada en les aules d’acollida (ara només en 3 IES,
desbordats), i es necessita molt el reforç. El coordinador del Programa
comenta, que per això es segueix oferint el curs de reforç a l’estiu, ja que es
detecten moltes necessitats. Això no soluciona la situació però és una ajuda en
un moment concret.
Des de l’Assoc. Diàleg i Participació es comenta la dificultat que suposa per
moltes famílies tota la documentació que es demana en uns moments com els
actuals de pre-inscripció escolar. Com exemple un certificat que han de
demanar a FORUM si reben ajuda de lloguer i que no poden tenir a temps de

cap de les maneres. La regidora comenta que cal tenir en compta el gran volum
de gent que s’atén en molt poc temps (en tres setmanes, 3000 p), amb tot es
pot mirar en concret el tema de Forum que es parla.
Des de l’Assoc. d’amics del Senegal, es reclama espais on poder dur a terme
activitats de la seva comunitat. Si això no es facilita, s’està posant problemes
per la integració de la gent. Abans es podia llogar la Sala Sant Domènec, però
ara ja no. La regidora explica un cas recent, en concret la setmana passada, on
es va deixar l’espai Joan Amades, i s’han donat moltes queixes pels sorolls, i
per sobrepassar els horaris. Això dificulta poder continuar cedint aquest espais.
Ha de ser compatible fer activitats i els drets de la resta, en aquets cas
descansar. En relació a temes d’integració, és important fer activitats amb
altres grups i gent, no només amb el propi grup.
Des de l’Assoc. Kedougou es parla de les dificultats per obtenir la nacionalitat,
sobretot els anys d’espera. És un tema conegut per molts dels presents. El
representant de Creu Roja confirma el temps d’espera ( porten un retard d’un
any o un any i mig, a afegir els 2-3 anys que solia trigar). Amb tot, cal remarcar
que a Manresa, on si s’ha donat un problema afegit per una mala informació
donada des dels jutjats (no per error dels informadors, sinó per diferent
interpretació del tema del requisit dels anys i quant es comença a sumar), no
s’ha donat una dificultat afegida en el tema de les preguntes que es fan de
coneixement del país, ja que a certs llocs s’exagera molt la dificultat o es fa
gairebé impossible encertar.
El Carlos Eduardo, de C. Roja, explica una
dificultat concreta del col·lectiu ucraïnès (relacionat amb els passaports
caducats i la no resposta de l’ambaixada, dificultats en acabar els cursos, etc. i
els contactes fets amb algunes persones per tal de facilitar la comunicació),
alguns dels presents donen diverses interpretacions a nivell de característiques
especials del col·lectiu ucraïnès.
Com que és tard, es dona per tancada la roda d’intervencions. Es valora
necessari fer més reunions al llarg del l’any, ja que surten molts temes, i alguns
d’ells mereixerien un major aprofundiment.
La Xus, representant del PSC, també aprofita per acomiadar-se. Ella no
renovarà dins el Consell. Es mostra molt contenta d’haver participat i aprofundit
en un tema tant important. També agraeix al secretari del Consell la seva
dedicació i coneixement en la temàtica
I sense més es dona per tancada la reunió.

