Dia: dimarts 22 de juny de 2016 Horari: 19’30 h/ 21’30h.
Lloc: Centre Cultural El Casino.
Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions
Diàleg sobre Acollida
Presents:
Assistents: Mercè Rosich, regidora de Cohesió social, Gent gran i Salut,
d’Ensenyament i Universitats; Ángel G. Rizzi, de l’Asso. cultural argentina;
Noureddine El Bennadi, en representació de l’Assoc. Islàmica cultural de
Manresa; Miquel de Paz, representant de Policia- Mossos d’Esquadra ABP
Bages; Núria Brugarolas del Centre de Normalització lingüística “Montserrat” –
CNLM; Abdellah Anhari Nahari en representació de l’Associació Islàmica
Cultural de Manresa; i com a representants dels grups municipals: Mercedes
Bayot, de Democràcia Municipal; Miguel Cerezo, de Ciutadans-Partit de la
Ciutadania; Martín Garcés, del Partit dels Socialistes de Catalunya; Jordi
Masdeu, De Comitès d’Unitat Popular-CUP; Ignasi Perramon, d’Esquerra
republicana de Catalunya;
Com a persones o entitats a títol individual: Maria Carrera, d’Espai Social de
Manresa; Cristina Mercè i Eva Cuadrado.
Actua com a secretari Josep Vilarmau, coordinador del Programa d'Acollida.
Excusats: Fina Farrés, representant de Caritas arxiprestal; Pilar Moreno,
representant del Centre de Formació d'adults "Jacint Carrió”; Gemma
Solanas, representant del Col·legi de TT. Socials i Assistents Socials; Eva
Giner, del Centre d’Informació de Treballadors Estrangers (CITE); Maite Uró,
representant de l'Associació Bages per a tothom
Absents: Rosa Aguilera, del Servei català de la salut; Mohamed Talla,
representant del sindicat CCOO; Guillermo Escobar, Grup municipal de
Convergència; Carlos Eduardo Acosta, representant de Creu Roja; Paul N.
Nshangang, de l’Assoc. de residents de Muyuka; Alpha Oumar Diallo, de
l’Assoc. de guineans de Manresa; Barbara Akayileke, representant de l’Assoc.
africana de Solidaritat; Khadicha El Bachiri, de l’Assoc. de dones Al Noor;
Abdellahi Djigo, de l’Assoc. Gimol Bamtare-Podor Senegal; Saliou Samb,
Assoc. desenvolupament Tivaouane; Jorge Pulido, Assoc. colombians
residents al Bages; Bassiriu Seydi, de l’Assoc. Madina Toul Houda de
Gounasse; José Torrejón, representant de la Federació d’Associacions de
Veïns

La regidora Mercè Rosich dona la benvinguda als presents, i es fa un torn de
presentacions. És la primera reunió del Consell Municipal, i hi ha algunes
entitats o serveis pendents encara d’acabar de confirmar si es sumaran al
Consell Municipal. Per altra banda hi ah alguns excusats.
Entre el material que s’ha repartit, on també hi ha les dades demogràfiques
d’immigració a Manresa a 31 de desembre, hi ha una còpia del Pla de Govern,
assenyalant l’apartat d’Acollida que precisament s’ha de treballar en aquesta
reunió que s’ha anomenat “Diàleg”, i que es porten a terme amb totes les altres
regidories de l’Ajuntament i els seus respectius Consells de participació(16
Diàlegs), on s’ha convidat també a la ciutadania que volgués participar.
A través d’un power point (Amb tu decidim-Pla de govern de Manresa 20162019), la regidora exposa l’apartat d’Acollida:
Accions derivades de la Llei i Decret d’Acollida a Catalunya (cursos
mòduls B i C, i cursos de català oficials);
Les accions pel foment del coneixement lingüístic, social i cultural de la
població estrangera i sensibilització sobre el fet migratori (activitats
interculturals i d’intercanvi, de formació, etc)
Promoció d’espais de diàleg des de la més estricta laïcitat institucional,
entre diverses creences i conviccions
Manteniment de la tasca perquè les persones que fa temps que
resideixen a la nostra ciutat assoleixin la plena ciutadania
Incentivació a les entitats esportives i de cultura popular per incorporar
població nouvinguda. Suport a les entitats formades per nouvinguts per
facilitar la integració en la dinàmica de la ciutat
Suport a l’obtenció del certificat d’acollida a les persones estrangeres,
facilitant la formació bàsica (vinculat amb el primer punt)
Per tal de participar i fer propostes i comentaris, a banda d’aquesta reunió, hi
ha
la
participació
virtual
a
la
pàgina
web
municipal
(
www.manresa.cat/governobert/programesDeGovern/pla-de-govern ). Si hi ha
propostes similars , s’agrupen per temes i blocs.
De les persones presents a la reunió o Diàleg, el representant de l’assoc. de
guinea, comenta que aniria molt bé poder utilitzar espais com els locutoris per
tal d’apropar informacions d’interès pels col·lectius immigrats, tenint en compte
sobretot persones molt aïllades, amb dificultats. etc. La regidora veu bé la idea,
i també creu que espais com les escoles, son llocs idonis per treballar
l’aproximació mútua. Referent a aquest punt, l’I. Perramon recorda experiències

com Espais Diàleg a centres educatius, que faciliten l’apropament entre mares
o pares.
Respecte al tema de la concentració escolar es dona un debat, amb el
representant de la CUP, la regidora, i altres al voltant del perquè d’aquesta
situació. En part motivada per concentracions a barris, però després agreujada
per altres temes. El debat gira al voltant de temes com: si és o no voluntat dels
pares-mares aquesta situació, si altres marxen a buscar altres centres, etc,
com fer les zonificacions, com des incentivar concentracions, si cal només
considerar als infants en el seu conjunt i no per raó d’origen familiar, etc
També es tracta de la dificultat de moltes famílies (especialment cert grup de
mares) per comunicar-se, i com abordar aquestes situacions. Referent a
aquest punt, s’exposen algun recursos existents: alfabetització als barris,
cursos a Caritas, cursos oficials (CNL, Escola Adults....). Es valora necessari
per a certs grups facilitar que els nens petits puguin anar amb les mares al
recurs ( p. ex com es fa a Caritas), tot i que a vegades pot ser inviable.
El representant de l’assoc. de guineans, demana que s’ofereixin cursos per
accedir a la nacionalitat: de coneixements constitucionals i culturals, de
llengua, etc.
El representant de Ciutadans, demana recursos públics per poder fer classes
de castellà. La regidora comenta que la prioritat establerta son les classes de
català.
Des del CNL es fa la observació de la importància del tema de l’alfabetització,
ja que talla la possibilitat de fer cursos de català. Es te la percepció que ha
augmentat la necessitat, i caldria reforçar la oferta.
L’I. Perramon remarca la importància d’aconseguir augmentar la participació en
el món associatiu i cultural de la ciutat, i a poder ser, ja des de joves. Hi ha
bones experiències al respecte com la Big band del Guillem Catà, o coral al
Pare Algué i Escodines, caldria poder estendre experiències com aquestes. La
clau és apropar recursos i donar-los a conèixer, el món escolar és important, ja
que pot fer de pont (teatre, Festa major, música, la Llum, etc)
La regidora tanca la reunió, remarcant que l’objectiu final és afavorir la
convivència i aconseguir la plena ciutadania de tothom. S recolliran les
propostes, s’anima a fer-ne més a través internet, i es passaran per correu
electrònic als participants. Es dona per closa la reunió agraint a tothom la seva
participació.

