CONSELL MUNICIAPAL D’INTERCULTURALITAT I MIGRACIONS:
Introducció:
Una de les prioritats del Programa d'Acollida és precisament la d’afavorir el treball en
xarxa entre tots els agents, administracions i recursos que treballen o bé tenen el seu
camps d’actuació en el territori en el camp migratori i de la interculturalitat, incloent la
tasca duta a terme pels propis col·lectius de nous ciutadans immigrats.
L’any 2001 va establir-se la Taula de la Immigració, espai de trobada, coneixença
mútua i de la realitat, coordinació, debat, i participació dels principals agents que
treballen amb el fet migratori i intercultural, incloent-se, les entitats pròpies dels
col·lectius de nous ciutadans.
El ple municipal del 20 de Desembre de 2004, aprova la creació del nou Consell
Sectorial d’Interculturalitat i Migracions, que assumeix la tasca duta a terme per la
Taula, i alhora amplia i aprofundeix aquesta amb la incorporació de nous representants
d’entitats i institucions que fins aleshores no hi eren presents.
Objectius del Consell:
1. Afavorir el treball en xarxa de tots aquells agents, institucions o entitats implicats en
el camp migratori i/o intercultural, per tal d'afavorir polítiques i intervencions
coordinades, de consens i més eficaces.
2. Promoure el coneixement i estudi de la variable realitat social davant el fet migratori,
intercultural i convivencial. Elaborar propostes d'actuació davant l'anàlisi de la realitat
estudiada.
3. Impulsar la participació activa i en peu d'igualtat, dels col·lectius immigrants de nous
ciutadans en la societat manresana i catalana.
4. Promoure l'accés en peu d'igualtat dels nous ciutadans immigrants dins el conjunt de
prestacions, serveis i equipaments de l'estat del benestar, per tal de garantir el seu ple
desenvolupament integral.
5. Promoure l'actuació preventiva i proactiva davant situacions que puguin pertorbar la
normal convivència ciutadana per raons racistes, xenòfobes o de ruptura de la
convivència multicultural.
6. Millorar i impulsar ponts de coneixement i diàleg entre autòctons i nous ciutadans de
cara a la constitució d'una societat plural, integradora i convivencial.
Reglament:
Atribucions del Consell Municipal d'Interculturalitat i Migracions:
1. Fer el seguiment de la gestió municipal a partir del Pla d'Actuació Municipal

2. Elaborar propostes per al debat de pressupostos del Consell de Ciutat, en concordança
amb allò que s'especifica en l'article 39 del Reglament de Participació Ciutadana.
3. Defensa i difusió dels valors i les actituds que ajudin a consolidar la convivència
ciutadana i la constitució d'una societat intercultural, respectuosa amb la diferència per
raó d'origen i arrels culturals; afavoridora de la igualtat d'oportunitats i de condicions de
vida digna per a tothom, així com la consecució d'un nivell òptim de responsabilització i
gaudi dels drets i deures cívics.
4. Servir d'eina informativa sobre recursos i fonts informatives d'interès en referència al
seu camp d'actuació en els diferents nivells d'espai (local, comarcal, estatal,
internacional).
5. Proposar un representant per a cada un dels consells territorials existents
-------------------------------------------------Membres:
El Consell és constituït per:
President:
. La regidora delegada d'Acollida.
Vocals
Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral amb representació municipal
que hi vulgui formar part:
· Grup municipal Socialista
· Grup municipal de CiU
· Grup municipal d’ERC
.Grup municipal del Partit Popular
. Grup municipal del CUP
· Grup municipal de Plataforma x Catalunya
Un/a representant dels següents organismes o administracions públiques:
· CAT- Salut (SCS)
· Departament d’Ensenyament (Servei Educatiu Integrat del Bages- LIC)
· Centre de formació d'adults "Jacint Carrió"
· Centre de Normalització lingüística "Montserrat"
· Mossos d’Esquadra- ABP Bages
Un/a representant de cadascuna de les següents Entitats Ciutadanes:
. Associació Intercultural Bages per a Tothom
. Associació Cultural argentina de Manresa
. Associació Cultural islàmica del Bages
. Associació d’Amics del Senegal del Bages
. Associació Vents de l’Àfrica Negra
. Associació Boliviana 6 d'Agost

. Associació cultural i Esportiva Arbre de vida
. Associació de colombians del Bages-ASOCOL Bages
. Associació cultural Oodua d'Espanya
. Associació Diàleg i Participació
. Associació Diamke Makam (Senegal)
.Assoc. de residents de Muyuka a Catalunya
. Associació Kedougou Senegal de Catalunya
. Associació d'Equatorians de Manresa
. Creu Roja de Manresa
. Càritas arxiprestal de Manresa
. OMNIUM Cultural
. Col·legi Oficial de Treballadors Socials i Assistents Socials (Delegació de Manresa)
. CITE (Centre d’Informació de Treballadors Estrangers)-Comissions Obreres
. Federació d'Associacions de Veïns de Manresa
. Unió de botiguers i Comerciants (UBIC)
Expert convidat:
. Un representant d'Espai Jove-Serveis Socials municipals
Secretari:
. El coordinador del Programa d’Acollida
------------------------------------------------------------Com participar-hi?:
Per tal de formar part del Consell Municipal d'Interculturalitat i Migracions, cal fer una
sol·licitud per escrit a través d'una instància especificant l'entitat o organisme a la que
es pertany, així com el representant ( i substitut, si es vol) que es proposa.
Caldrà esperar resposta del Programa d'Acollida, i cal tenir present que la inclusió dins
el Consell és aprovat a través del Ple municipal.
La participació al Consell pressuposa la voluntat de treballar activament dins el consell,
participar a les seves reunions, aportar i intercanviar les informacions d'interès en la
matèria, fer difusió dins la pròpia entitat, servei o institució de tot allò tractat, i treballar
en xarxa a nivell del territori.
-------------------------------------------------------------Comissions de treball:
El reglament del Consell estableix la possibilitat de crear comissions per tal de treballar
aspectes específics de les migracions i les seves repercussions socials.
Des del moment de la seva creació ha estat funcionant la Comissió d’Alfabetització i
formació d’adults, formada per les següents entitats o recursos:
· El propi Ajuntament (Programa d’Acollida)
· Centre de Formació d’Adults “Jacint Carrió”
· Caritas Arxiprestal

·· Centre de Normalització lingüística “ Montserrat”
· Federació d’Associacions de Veïns i barris amb PDC ( Font, P. I. Puig-El
Xup, Balconada, Escodines)
· Pla territorial de Ciutadania i Immigració del Bages
Els objectius d’aquest grup de treball són:
a) Coordinar l'oferta existent a nivell del territori, optimitzant els recursos disponibles.
b) Facilitar i difondre el coneixement de material pedagògic existent, així com
iniciatives i experiències que puguin servir de bones pràctiques.
c) Difondre l'ús i coneixement de la llengua catalana entre la població nouvinguda

------------------------------------------------

