CONTACTES I ENLLAÇOS D’INTERÈS
PUNTS D'INFORMACIÓ, SERVEIS I RECURSOS, ADRECES
ELECTRÒNIQUES I ALTRES CONTACTES:

1) SERVEIS INFORMATIUS:
Oficina d’Atenció al Ciutadà ( OAC-Ajuntament)// Agent d'Acollida:
La OAC és el Servei municipal d'informació i orientació davant qualsevol dubte
de serveis, recursos, etc. També hi trobem totes les gestions relacionades amb
l'empadronament, registre, etc. De cara a la població nouvinguda podrem trobar
l'Agent d'acollida que atén a tota persona immigrada arribada ala ciutat i que
va a empadronar-se a la oficina.
Horari: dilluns a divendres de 9-14 h i dilluns de 16-19h.Plaça Major, 1 bxs.
Tel. 010 (telèfon d'informació gratuïta, horari de dilluns a divendres de 8'3015h) i 93 878 23 01.Contacte Agent Acolida: Jamaa Mbarki. oac@ajmanresa.org
www.ajmanresa.cat
.Programa d’Acollida:
Programa municipal que coordina les actuacions en el camp de l’acollida.
Ubicació: Els Infants - Ctra. de Vic, 16, 1r. De dilluns a divendres, de 8 a 15 h.
Tel. 93 875 24 86 // 93 875 24 84 .Coordinador: Josep Vilarmau.
jvilarmauv@ajmanresa.cat

· Oficina de Turisme:
Servei d'informació a nivell turístic de la ciutat (principals rutes monumentals i
turístiques de la ciutat, museus, gastronomia, allotjaments, etc). Nova seu
(2014) Plaça Major nº 10, bxs. Tel. 93 878 40 90 i Web: www.ajmanresa.cat
· Punt d’Informació Bages per a tothom :
Servei informatiu, de suport i derivació especialitzat amb temàtica migratòria.
Servei en conveni amb el Programa d'Acollida. Contactes: Maite Uró
Adreça: C/Jaume I, 10, baixos. Horaris : Dilluns (de 18-20h ). Tel. 93 872 35 00
e-mail: bagespertohom@hotmail.com
.CITE (Centre d’Informació per a treballadors estrangers)- CCOO:
Servei especialitzat amb temàtica legal i de documentació de la població
immigrada. Servei gratuït en conveni amb el Programa d'Acollida. Contacte: Eva
Giner.

Adreça: C/ Passeig Pere III, 68, baixos. Dilluns: 9-13h. Dimecres: 16-18h.
Tel. 93 873 00 00 (Cal demanar hora els divendres matí a les 9 h)
e-mail: citemanresa@conc.es www.conc.es
· Creu Roja :
ONG internacional que ofereix i treballa amb diferents serveis de suport
personal, socials, protecció de la infància, etc Seu: Casa per la Solidaritat i la
Pau Flors Sirera.
C/ Saleses, 10. tel. 93 8725644. intervenciosocial.manresa@creuroja.org //
manresa@creuroja.org
www.creuroja.org

· Caritas Axiprestal:
Entitat social depenent del Bisbat de Vic. Porta a terme diferents actuacions en
el camp migratori: suport personal i familiar, ocupació, cursos formatius de
promoció i llengua,
Adreça: Baixada de la Seu, 3, baixos.(horaris de matí i tarda).President: Jaume
Espinalt
Compta amb un equip de Treballadors socials i Educadors socials
Tel. 93 872 1542 caritasmanresa@gmail.com www.bisbatvic.com
. ENLLAÇ- Equip d'Intermediació i treball comunitari:
Servei municipal que treballa a nivell informatiu i preventiu en situacions de
conflicte veïnal o comunitari, usos d'espais públics, o relacions entre veïns,
comerciants, etc. Aproximen informació de drets i deures. Promouen acords
entre les parts.
Adreça: Ctra. de Vic, 16, 1r. Edifici Infants. Atenció al públic: Dilluns i
Dimecres de 11-14h i 16-18h; dimarts, dijous i divendres de 9h a 14h. Cal
concretar hora prèviament., telèfon: 93 8752484 // 93 8753904. e-mail:
enllac@ajmanresa.org (Contacte: Cèlia Barreda)
· Centre de Normalització lingüística “Montserrat”:
Ofereixen diferents cursos oficials de llengua catalana al llarg del curs escolar
segons nivells. Cal tenir present els períodes d'inscripcions per tal de tenir accés
als serveis.
C/ Jaume I, 8, 2n. Manresa . Telèfon: 93 872 17 07. manresa@cpnl.org
www.cpnl.cat
· Centre de formació d’adults “Jacint Carrió”:
Ofereixen diferents cursos oficials de català al llarg del curs escolar, segons els
nivells. Porten terme també alfabetització d'adults. Vetllar pels períodes
d'inscripcions per tal de tenir accés als serveis. C/ Verge de l’Alba, 5-7.
Manresa. Tel. 93 874 11 36. a8060113@xtec.cat

· Federació d’Associacions de veïns de Manresa:
Seu central de coordinació de les associacions de veïns de Manresa. A cada
barri es pot trobar l'associació corresponent, d'especial interès conèixer el seu
funcionament, formes de participar, els serveis que ofereixen a la població, etc.
Moltes porten a terme classes de català per a immigrants al llarg del curs escolar.
Adreça: Font dels Capellans. Octogonal 13, local 46 Tel. 93 873 84 81.
favm@favm.org
-------------------------------------------------2) ELABORACIÓ D'INFORMES TÈCNICS D'ESTRANGERIA ( RENOVACIÓ i
HABITATGE)
Proposta d’Informe d’habitatge per al reagrupament familiar:
La legislació d’estrangeria marca la obligatorietat d’obtenir un informe d’idoneïtat de
l’habitatge de cara a fer possible la reagrupació familiar de les persones immigrades (
cònjuge, fills), així com en el cas d’haver canviat de pis i estar pendent de renovació
dels permisos, en aquest cas també caldrà fer la demanda d’informe. L’Ajuntament
tramita la proposta d’informe que posteriorment emet la Generalitat de Catalunya i el fa
arribar a la subdelegació de govern i còpia al propi interessat.
Cal demanar hora amb antelació a través de la OAC (Oficina d'atenció al ciutadà
i/o centraleta Ajuntament: 93 878 2300). És necessari complir tot un seguit de requisits
per poder tenir un informe favorable, i entre aquests s'haurà de portar la següent
documentació: DNI/NIE; originals dels rebuts de llum, aigua i gas; cèdula
d’habitabilitat; original de l'escriptura del pis i rebut de l'IBI o contracte d'arrendament i
darrer rebut. Localització: Plaça Major, 1, bxs (OAC- Agent d’Acollida)
Proposta d’Informe d’Arrelament:
Igual que el punt anterior, i a banda dels temes propis que tracten els Serveis Socials, és
d'interès saber on adreçar-se per tal de sol·licitar l'informe d'Arrelament social, requisit
marcat per la legislació d'estrangeria en aquells casos que vulgui regularitzar la situació
legal i una vegada es compleixen un seguit de requisits (3 anys de permanència al país,
contracte de treball, vincles familiars, etc). Cal aportar documentació personal (NIE,
passaport, certificat padró històric, certificats cursos realitzats, etc)
Aquest informe s'ha de sol·licitar a l'OAC (Agent d'Acollida) a través d'una
instància, on es donarà hora i referent professional que l'atendrà . La proposta d'informe
s'envia telemàticament a la Generalitat, la qual emet l'informe i el fa arribar a la
subdelegació de govern i còpia al propi interessat.
Proposta d’Informe de Renovació:
Informe no obligatori, que pot demanar-se quant s'ha de preveure fer la renovació dels
permisos i es veu que manca algun requisit, o bé, es pot donar alguna dificultat afegida
que ho dificulti. Cal fer el mateix procediment que l'anterior. Cal aportar tota la

documentació que es demani, i de forma especial els certificats de cursos formatius
laborals, de llengua, etc.
La proposta d'informe s'envia telemàticament a la Generalitat, la qual emet l'informe i
el fa arribar a la subdelegació de govern i còpia al propi interessat.
----------------------------------------------------------------3) ASSOCIACIONS de NOUVINGUTS
(NOTA: Algunes de les entitats registrades):

· Associació d’amics del Senegal del Bages:
Definició: Entitat intercultural creada l’any 2000 que agrupa fonamentalment persones
d’origen senegalès. Porta a terme activitats de suport i culturals-festives de cara al propi
col·lectiu i obertes de cara a la societat manresana per tal de donar a conèixer les seves
tradicions culturals i afavorir la convivència ciutadana.
President: Papa Dembra Diene aseb@asebmanresa.org
. Associació Cultural Argentina de Manresa ( ACAM):
Definició: Entitat intercultural creada l’any 2002 que agrupa fonamentalment persones
d’origen argentí; porta a terme activitats de suport i cultural-festives de cara al propi
col·lectiu i obertes de cara a la societat manresana per tal de donar a conèixer les seves
tradicions culturals i afavorir la convivència ciutadana.
President: Ángel Gianfrancesco Rizzi. acamanresa@hotmail.com
www.acamanresa.com
· Associació Cultural Islàmica del Bages:
Definició: Entitat intercultural que agrupa fonamentalment persones d’origen magrebí
(del Marroc). Porta a terme activitats de suport al propi col·lectiu i obertes a la
ciutadania per tal de difondre la cultura àrab-musulmana i afavorir la integració i
convivència.
President: Alí Yakhlef C/ Camí de la Cova, 1. (També hi podeu trobar la Mesquita Al
Fath) Manresa. www.lasequia.org/info_associacions
· Associació de colombians residents al Bages:
Definició: Associació que aglutina immigrats provinents de Colòmbia, porten a terme
activitats de cara al rpopi col·lectiu, difusió realitat de Colòmbia i la immigració a casa
nostra. President: Guillermo Escobar. e-mail: guillermesco@hotmail.com Domicili
social: C/ Foneria, 10, 5è-2ª. Manresa.
.Associació d'Equatorians de Manresa.
Definició: Entitat creada a finals de 2006 amb l'objectiu d'agrupar el col·lectiu equatorià
de la ciutat, ser-ne un referent de trobada i suport mutu, així com treballar per la
convivència i la interacció amb la societat manresana. Tenen un grup de dansa
tradicional. President: Rodolfo Villamarín. Contacte C/ Priorat, 2, 3r. 1ª Manresa.
rodolecua@hotmail.com

.Assoc. islàmica Cultura de Manresa:
Entitat intercultural que agrupa fonamentalment persones d’origen magrebí (del
Marroc); porta a terme activitats de suport al propi col·lectiu i obertes a la ciutadania
per tal de difondre la cultura àrab-musulmana i afavorir la integració i convivència.
President: Ahmed Akhazzan. C/ Sèquia, 5, bxs. (Local Comunitat islàmica Mosâab
Ibn Omair)
Associació ONG DIAPO:
Definició: Entitat creada l'any 2012 amb interès per treballar diversos aspectes
relacionats amb les migracions, la diversitat i la cooperació, en especial el terreny
esportiu on han establert una escola de futbol infantil i juvenil al Congost (dos dies per
setmana i tornejos els dissabtes).Compta amb diversos voluntaris i col·laboradors
President. Moctar Thera. Seu: C/ Roger de Flor 72, 3r Contacte: thera3@hotmail.com
.Associació de Guineans de Manresa:
Definició: Assoc. de tipus intercultural que agrupa persones d'origen de Guinea
Conakry; porta a terme tasques de difusió de la seva cultura a la ciutat i comarca,
activitats de sensibilització etc, així com informació i atenció a població guineana .
President: . Oumar Diallo. Seu Social: C/Cirera, 14, 3 B.
.Assoc. Pan african Mouvement.
Definició: Assoc. intercultural que agrupa persones originàries de diferents països
africans (de forma especial Camerun, Nigèria, etc) i que segueix el ideari de la unitat
africana.
President : Bàrbara Akayi Leke. Correu Postal 22 AP. panafricanmovement@yahoo.es
Assoc. cultural OODUA d'Espanya:
Definició: Assoc. intercultural que agrupa persones del grup ètnic Yoruba ( Nigèria).
Porten a terme activitats de sensibilització i difusió de les seves tradicions culturals,
realitat socio-econòmica i política, etc així com activitats pròpies internes de
l'associació. Tenen un grup de dansa tradicional.
President: Benedict Oyasola Folaranmi. oodua.oodua@yhoo.com
NOTA:
Algunes d'aquestes entitats es troben a espais com la Casa per la Solidaritat i la Pau
Flors Sirera ( C/ Saleses, 10) o bé en algun dels dos Centre Cívics de la ciutat ( Selves i
Carner // Joan Amades)
------------------------------------------------

4) ENLLAÇOS, TRÀMITS, CONSULTES ESTRANGERIA,
INFORMACIONS DIVERSES

* www.reicaz.org

i

www.intermigra.info/extranjeria/

Real Colegio de abogados de Zaragoza, amb molta informació sobre estrangeria.
* www.icab.es:
Col·legi d’Advocats de Barcelona. Te una secció especialitzada d’Estrangeria.
* www.dgt.es/tramites/canjes:
Adreça del Ministerio del Interior- Dirección General de Tráfico sobre tràmits
d’actualització o renovació de carnet de conduir per a estrangers. Convenis amb altres
països.
* www.mtas.es/migraciones o www.extranjeros.mtas.es:
Adreça del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales- Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración. Informació diversa sobre estrangeria.
* www.imsersomigracion.upco.es : Adreça de del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.
* Oficina d’Estrangeria de Barcelona: C/ Marqués de l’Argentera, 4. 08071
Barcelona. Tel 93 482 05 44 (infoext.barcelona@map.es)
Des de Març 2008, per temàtiques: d'estrangers comunitaris; estudiants; circumstàncies
excepcionals i re agrupacions familiars, la seu es troba a C/ Múrcia, 42 de Barcelona.
www6.map.es/index.html
* www.juridicas.com:
Revista de notícies jurídiques; s’hi pot trobar aspectes relacionats amb la legislació
d’estrangeria.
*Generalitat: http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia (Veure l’ apartat
Immigració del mateix)Vincle amb la Direcció Gral d’Immigració de la Generalitat de
Catalunya. S’hi pot trobar les actuacions que es duen a terme, legislació, informació
diversa, etc.
* Direcció Gral Afers Religiosos: www.gencat.cat/governacio/afersreligiosos/ Informació
sobre la diversitat religiosa a Catalunya.
* Ministerio de Justícia- Registro de entidades religiosas: Per tal de registrar una
comunitat, església, centre de culte, etc. Informacions diverses.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/ca/1215197983369/Estructura_P/1215198058699/Detall
e.html

* www.canalsolidario.org : Conté diversa informació sobre immigració tant a nivell social,
cultural com legal.

* www.mhic.net : Museu d'Història de la Immigració de Catalunya. Sant Adrià del
Besós. El museu pretén fer una aproximació històrica dels fluxos migratoris que
han conformat la societat catalana actual.
--------------------------------------5) DE SUPORT:

* Ajuntament: www.ajmanresa.cat: pàgina web municipal. Hi trobareu diverses
informacions i seccions d’interès (padró, àrees municipals, activitats i campanyes
diverses).
* CITE: Centre d’informació de treballadors estrangers. www.ccoo.cat/cite Centre
d’assessorament i atenció en temàtica d’estrangeria ( te delegació a Manresa)

* SOS Racisme: www.sosracisme.org: Entitat especialitzada en temàtiques vinculades
a xenofòbia i racisme. Suport i denúncia.
* ACSAR: www.acsar.net: Associació catalana de suport i ajuda al refugiat.
Especialitzada en demandes d’asil i refugi. Apartat legal i de suport.
* Síndic de Greuges (Catalunya): C / Josep A. Clavé, 31. 08002 Barcelona Tel. 93
618 075. www.sindic.org. sindic@sindic.org.
* Defensor del Pueblo ( Madrid): C/ Zurbaran 42. 28010 Madrid. Tel. 91 432 79
00. www.defensordelpueblo.es .registro@defensordelpueblo.es

--------------------------------------------------6) CONSULATS : (selecció alguns principals a Barcelona)

· ARGENTINA: Passeig de Gràcia nº11, 2on.esc.B. 08002 Barcelona
Tel 93 304 12 00 www. portalargentino.net www.consuladoargentino.com
· BOLÍVIA: C/ Trafalgar nº6 pral-1ª 08010- Barcelona. Tel.93 322 65 12.
www.consuladobolivianoenbarcelona.es
· COLÒMBIA: C / Pau Claris nº 102, 1-1 08009 Barcelona- Tel 93 412 78 28
www.barcelona.consulado.gov.co
· EQUADOR: C/ Nàpols nº 187, 5è -08013 Barcelona. Tel 93 246 24 90 ,
www.embajadaecuadorenespania.com

· MARROC: C/ Diputació nº 68-70. 08015 Barcelona. Tel. 93 289 25 30
www.marweb.com. www.marocconsuladobcn.org.
administracion@maroccoconsuladobcn.org Horari: de dilluns a divendres de 9 a
16h. Recepció de documentació de 9 a 12'30 h.

· PERÚ: C / Avda. de Roma nº 157, 1r 08011 Barcelona. Tel. 93 415 49 99
www.consulperubarcelona.com
· ROMANIA: C / St Joan de La Salle nº 35 bis 08022 Barcelona. Tel. 93 418 93 08 /
03 418 15 35 www.barcelona.mae.ro/es
· SENEGAL: C/ Balmes nº 185 08006 Barcelona Tel. 93 200 97 22. e-mail:
consulatsenegal@telefonica.net
· XILE: C /Casp nº 33 bis, 2n.1ª. 08010 Barcelona. Tel. 93 318 85 86.
· R.P. XINA: www. embajadachina.es. C/Av. Tibidabo, 34- 08022 Barcelona. Tel.
93 2541199 i 93 434 29 50

-----------------------------------------7) ALGUNES ADRECES SOBRE DOCUMENTACIÓ DEL FET MIGRATORI I
INTERCULTURALITAT:

· CIDOB: Centre d’Informació i Documentació de Barcelona.www.cidob.org
. Casa ASIA: http://www.casaasia.es/

· Fundació Bofill: www.fbofill.org
. Institut europeu de la Mediterrània (Barcelona): www.iemed.org
· Le Monde diplomatique (secció immigració i diversitat cultural): www.mondediplomatique.fr
· Revista Courrier International: www.courrierinternational.com
· Revista Hommes&Migrations: www.adri.fr/hm
· UNESCO: www.unesco.org
. Haut Conseil à l'Intégration: Organisme del govern francès que tracta el fet
migratori i la seva integració a la societat. A la plana web es poden trobar documents
diversos i altres informacions sobre la situació i debat al país veí. www.hci.gouv.fr

Pla Barcelona Interculturalitat: www.interculturalitat.cat L'Ajuntament de
Barcelona ofereix a través d'aquest enllaç tot un seguit d'informacions diverses sobre la
immigració i la diversitat (entrevistes, activitats, participació ciutadana, convivència en
la diversitat, etc)
PREMSA i ALTRES:
Toumaï. La revista para los inmigrantes (Edició Madrid i Barcelona):
www.toumai.es
El Hispano. Latinoamerica en tus manos. www.mundo-hispano.org
Catalina. La Cataluña Latina: www.revistacatalina.com
Tribuna Latina: www.tribunalatina.com
Românii din Spania: (Romanesos a Espanya)
http://www.romaniidinspania.com/news.php
La Región Internacional. www.laregioninternacional.net
Premsa xinesa:
*The Epoch Thimes. www.dajiyuan.com // www.dajiyuan.de
*La voz China : quiaoshengbao@gmail.com
*Chinalia Times España: xihuabao@gmail.com
Radio:
*Escolta Comunitat: 88.2 A.M Dissabtes de 14-15h
*Latincom ( Com Radio 882 AM): programació diversos dies de la setmana
ENTITATS- FEDERACIONS:
•

Casa Amèrica Catalunya:
Hereva d'una entitat fundada a principis del s. XX. Vol difondre la realitat dels
països llatino americans, i de la presència d'aquests a Catalunya.
www.americat.net C/ Còrsega 299, entresòl. 08008 Barcelona

•

Federació d'entitats llatines de Catalunya: www.fedelatina.org

•

FASAMCAT - Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña
Carrer de Rocafort, 242 Bis, 2º Planta, ESPAI CIEMEN - 08029 - Barcelona |
Tel: 935.112.563 - 932.385.527 | Fax: 934.773.783 | info@fasamcat.org

•

Asociación de uruguayos en Catalunya:
www.uruguayosencatalunya.com (Diversa informació de les seves activitats,
noticies d'interès en temes d'immigració, legal, cultural, etc.)

•

Asociación pro derechos humanos de Andalucia (APDHA):
www.apdha.org (conté molta informació i notícies al dia, així com articles
d'opinió, dels principals esdeveniments relacionats amb la immigració tan a
Andalusia com a nivell estatal)

•

Federación de asociaciones de rumanos en España -FEDROM:
fedrom@fedrom.org e-mail: www.fedrom-spain.blogspot.com.

•

Federació d'entitats peruanes de Catalunya (FEPERCAT):
sociales@fepercta.org

http://fepercta.org/

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

