
 

LINIES D’ACCIÓ DEL PLA TERRITORIAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ. ANY 2017 

1. Mantenir els canals de comunicació amb els ajuntaments i facilitar el nostre suport. 

2. Configurar, dinamitzar i/o participar en comissions o taules de treball. 

3. Acollir a les persones nouvingudes. 

4. Realitzar i donar suport en les propostes d’informe d’estrangeria. 

5. Millorar la comunicació intercultural. 

6. Formar i sensibilitzar a professionals. 

7. Sensibilitzar a la ciutadania sobre el fet migratori. 

8. Fomentar la convivència intercultural. 

9. Capacitar a la població estrangera. 

10. Mantenir els canals de comunicació amb les entitats i facilitar el nostre suport. 

11. Observar i analitzar el fet migratori a la comarca. 

12. Coordinació amb els altres ens supramunicipals. 

Algunes de les línies d’actuació es podran concretar en activitats diverses no previsibles 

actualment, com a resultat de la implicació dels diferents agents socials amb qui intervenim. 

ACTUACIONS PREVISTES PER LÍNIA D’ACTUACIÓ 

LA1: Mantenir els canals de comunicació amb els ajuntaments i facilitar el nostre 

suport 

Objectiu: Mantenir la comunicació amb els diversos ajuntaments, a través de la xarxa de 

referents, i facilitar l’acompanyament i assessorament a tècnics i polítics municipals. 

Actuacions: 

LA1.1. Difondre la memòria d’actuacions realitzades l’any 2016 i les línies d’actuació 

d’enguany. 

LA1.2. Realitzar reunions de seguiment de projectes municipals i dels gestionats pel 

nostre servei amb els ajuntaments, a petició d’una de les parts. 

LA1.3. Assessorar a tècnics municipals en consultes jurídiques d’estrangeria, recursos 

disponibles, dificultats detectades, etc. 

LA2: Configurar, dinamitzar i/o participar en comissions o taules de treball 

Objectiu: Fomentar el treball en xarxa entre diversos agents que comparteixen espai 

amb un interès comú. 

Actuacions: 

LA2.1. Seguiment de les propostes definides a la taula “Dona d’origen estranger”. 

LA2.2. Configurar, participar i/o dinamitzar taules comarcals o locals on es sol·liciti la 

presència d’algun tècnic de l’equip del Pla. 
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LA3: Acollir a les persones nouvingudes 

Objectiu: Facilitar l’acollida de qualsevol nou ciutadà al seu propi municipi, oferint un 

tracte en igualtat de condicions i normalitzat d’accés als serveis i potenciant la seva 

autonomia. 

Actuacions: 

LA3.1. Prestar el Servei d’acollida itinerant. 

LA3.2. Gestionar els programes d’acollida d’Alella, El Masnou i Premià de Mar. 

LA3.3. Participar en altres programes municipals relacionats amb l’acollida, a petició 

dels ajuntaments. 

LA4: Realitzar i donar suport en les propostes d’informe d’estrangeria 

Objectiu: Prestar suport als ajuntaments en la gestió de les propostes d’informe 

d’estrangeria que elaboren els ajuntaments. 

Actuacions: 

LA4.1. Realitzar les propostes d’informe d’estrangeria dels Ajuntaments d’Alella, El 

Masnou i Premià de Mar. 

LA4.2. Atendre les persones sol·licitants dels informes prèviament al registre per 

informar del procediment i donar suport en la preparació de la documentació (als 

municipis on prestem el Servei d’acollida itinerant). 

LA5: Millorar la comunicació intercultural 

Objectiu: Millorar la comunicació, la relació i la integració cultural entre persones i grups 

de cultures diverses. 

Actuacions: 

LA5.1. Atendre les demandes del Servei de traducció per a persones nouvingudes. 

LA5.2. Atendre les demandes del Servei de mediació intercultural. 

LA5.3. Realitzar xerrades informatives adreçades a mares i pares d’alumnes de 

centres educatius per millorar la seva participació als centres. 

LA6: Formar i sensibilitzar a professionals 

Objectiu: Donar resposta a necessitats formatives dels professionals. 

Actuacions: 

LA6.1. Atendre necessitats formatives i cercar recursos per dur a terme actuacions 

formatives a la comarca. 

LA6.2. Organitzar una sessió formativa pel personal tècnic d’Alella, El Masnou i Teià 

impartida pel Servei d’Assessorament en Matèria d’Estrangeria (SAME). 

LA6.3. Organitzar una jornada sobre la dona d’origen estranger, en col·laboració amb 

el SIAD. 
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LA7: Sensibilitzar a la ciutadania sobre el fet migratori 

Objectiu: Sensibilitzar a la ciutadania entorn a la diversitat i el fet migratori. 

Actuacions: 

LA7.1. Realitzar el programa de la diversitat als espais que ens han fet arribar la seva 

demanda pel curs 2016-2017. 

LA7.2. Recull de sol·licituds per realitzar el programa de la diversitat pel curs 2017-

2018. 

LA7.3. Realitzar el programa de la diversitat als espais que ens han facin arribar la 

seva demanda pel primer trimestre del curs 2017-2018. 

LA7.4. Realitzar les actuacions de sensibilització que es concretin en el desplegament 

del conveni amb l’Ajuntament del Masnou. 

LA7.5. Atendre altres necessitats de sensibilització i cercar recursos per dur a terme 

actuacions a la comarca. 

LA8: Fomentar la convivència intercultural 

Objectiu: Generar relació entre la ciutadania a través d'interessos comuns i compartits. 

Actuacions: 

LA8.1. Desenvolupar les propostes recollides a la “Diagnosi en relació a la participació 

de les persones d’origen estranger a Alella” que s’acordin i es concretin amb els 

serveis municipals. 

LA8.2. Realitzar les actuacions de promoció de la convivència que es concretin en el 

desplegament del conveni amb l’Ajuntament del Masnou. 

LA8.3. Participar a la “Taula de convivència” d’Arenys de Munt. 

LA8.4. Atendre altres necessitats de foment de la convivència i cercar recursos per 

dur a terme actuacions a la comarca. 

LA9: Capacitar a la població estrangera 

Objectiu: Millorar la capacitació de la població estrangera facilitant la seva inclusió social. 

Actuacions: 

LA9.1. Realitzar el mòdul “Parlem en català” de l’Aula d’Acollida d’Alella. 

LA9.2. Realitzar accions de sensibilització i informació adreçades a dones estrangeres, 

emmarcades en les accions proposades a la taula “Dona d’origen estranger”. 

LA10: Mantenir els canals de comunicació amb les entitats i facilitar el nostre suport 

Objectiu: Mantenir la comunicació amb les entitats de la comarca a través de la xarxa de 

referents i facilitar l’acompanyament i assessorament que requereixin. 

Actuacions: 

LA10.1. Difondre la memòria d’actuacions realitzades l’any 2016 i les línies d’actuació 

d’enguany. 
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LA10.2. Presentar la línia de subvencions per a programes i activitats d’acollida i 

integració social de persones immigrades del Departament de Treball, Acció Social i 

Famílies de la generalitat de Catalunya i orientar a les entitats en relació als projectes 

pels que volen sol·licitar finançament. 

LA10.3. Assessorar en necessitats o dificultats detectades, elaboració de projectes, 

cerca de recursos, etc. 

LA10.4. Actualitzar el directori d’entitats de la comarca que agrupen o treballen amb 

persones d’origen estranger. 

LA11: Observar i analitzar el fet migratori a la comarca 

Objectiu: Conèixer i difondre la realitat migratòria de la comarca a nivell estadístic. 

Actuacions: 

LA11.1. Recollir les dades padronals a 31 de desembre de 2016. 

LA11.2. Elaborar i publicar les dades a la web del Consell Comarcal. 

LA12: Coordinació amb els altres ens supramunicipals 

Objectiu: Garantir la coordinació amb altres ens supramunicipals que facilitin un millor 

desenvolupament del Pla. 

Actuacions: 

LA12.1. Coordinació amb la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya pel seguiment del contracte programa i per altres temes 

d’interès mutu. 

LA12.2. Coordinació amb el Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana 

de la Gerència d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d'Atenció a les Persones de la 

Diputació de Barcelona pel seguiment de projectes relacionats al catàleg de recursos i 

per altres temes d’interès mutu. 

LA12.3. Coordinació amb altres Consells Comarcals de la província per temes d’interès 

mutu. 

 4 



 

CRONOGRAMA 

 
Línies 

d’Acció 
Activitats 
previstes 

Mesos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

LA1 
LA1.1             
LA1.2             
LA1.3             

LA2 LA2.1             
LA2.2             

LA3 
LA3.1             
LA3.2             
LA3.3             

LA4 LA4.1             
LA4.2             

LA5 
LA5.1             
LA5.2             
LA5.3             

LA6 
LA6.1             
LA6.2             
LA6.3             

LA7 

LA7.1             
LA7.2             
LA7.3             
LA7.4             
LA7.5             

LA8 

LA8.1             
LA8.2             
LA8.3             
LA8.4             

LA9 LA9.1             
LA9.2             

LA10 

LA10.1             
LA10.2             
LA10.3             
LA10.4             

LA11 LA11.1             
LA11.2             

LA12 
LA12.1             
LA12.2             
LA12.3             
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ANNEX: COM SOL·LICITAR LES DIVERSES ACTUACIONS  

 

1. Enllaç a la web del CCM on hi ha informació del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració: 

http://www.ccmaresme.cat/area.php?id=132 

 

2. Correu electrònic per sol·licitar o posar-se en contacte amb el servei d’acollida i/o 

derivar usuaris: 

servei.acollida@ccmaresme.cat 

 

3. Formulari de sol·licitud del servei de traducció per a persones nouvingudes: 

http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=9474 

 

4. Formulari de sol·licitud del servei de mediació intercultural: 

http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=3319 

 

5. Formulari de sol·licitud de programa de la diversitat: 

http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=11107 

 

6. Formulari de sol·licitud de les accions de de sensibilització i informació: 

http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=10591 

 

7. Correu electrònic per atendre la resta d’actuacions i/o per posar-se en contacte amb el 

servei: 

pla.immigracio@ccmaresme.cat 
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