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INTRODUCCIÓ. 

La incorporació de nous vilatans i vilatanes i l’augment de població fa que 

canviï la realitat social dels municipis. Gestionar, amb polítiques 

anticipatives, aquests primers moments de l’assentament de la població 

nouvinguda és decisiu per assegurar la cohesió i la convivència vilatana i 

evitar –o, si més no, minimitzar- processos de segregació, marginació o 

conflicte, causats per les dificultats d’instal�lació, la manca d’informació i el 

desconeixement del nou entorn.  

Cal aclarir abans de tot que, encara que l’àmbit local és un espai que 

presenta la virtut de conèixer de forma propera les necessitats dels vilatans 

i vilatanes, tant autòctons com d’origen estranger, hem de reconèixer que 

presenta certes limitacions en l’actuació política i en la gestió de certs 

serveis, especialment en aspectes claus del procés d’immigració –ex. la 

regularització del dret a la residència dels nouvinguts-, per manca de 

competències de l’Administració Local. 

Tot i així, han anat aflorant actuacions, més o menys adequades, com a 

resposta a les necessitats derivades d’aquests nous assentaments, però 

sense que hi hagués una actuació coordinada i integral. Això ha donat com 

a resultat l’existència d’un conjunt divers i complex de recursos de recepció 

i acollida, nascut de l’esforç dels governs locals i de les organitzacions 

socials, sense el suport del govern central i amb una ajuda insuficient del 

govern autonòmic. La seva coexistència genera, de vegades, duplicitats que 

dificulten les tasques en alguns municipis i una certa desorientació a qui en 

fa ús.  

Els Plans de Recepció i Acollida pretenen ser un esforç per aglutinar i 

coordinar totes les tasques i materials existents per l'acollida així com 

dissenyar-ne de noves. Aquests plans comencen per una recepció adequada 

i que fa referència a l’atenció de la població recentment arribada, 

possiblement de persones en situació irregular i que no necessàriament 

s’instal�laran al municipi on arriben. Els tipus de serveis que hi donen 
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resposta fan referència bàsicament  a la informació, a la cobertura de les 

urgències socials i a l’ajuda per a instal�lar-se. 

L’existència de comunitats ja establertes actuen de suport i guia en un 

primer moment, el que pot ajudar a facilitar els serveis i descarregar la 

demanda que es fa a l’ajuntament i a ubicar als nous veïns en l’entorn urbà. 

Si bé s’ha de valorar aquesta funcionalitat de les xarxes, també s’ha de 

tenir em compte que la informació que transmeten sovint no és del tot 

correcte. A més, les xarxes informals deriven preferentment als nouvinguts 

irregulars als serveis del tercer sector en lloc dels serveis municipals.  

 

En aquest sentit, es posa de manifest la necessitat d’elaborar un Pla de 

Recepció i Acollida que: 

 

• doni a conèixer i posi a disposició dels nouvinguts els serveis 

necessaris que  facilitin el seu procés d’assentament a la vila.  

• expliqui el conjunt de drets i deures vilatans, relacionats amb els 

serveis públics on poden fer-los efectius. 

• informi sobre el nou entorn físic i institucional on la persona es troba i 

les principals orientacions per al seu ús i funcionament. 

 

Per altra banda, l’acollida contempla actuacions específiques necessàries per 

assegurar la possibilitat d’integració de les noves poblacions en el nostre 

entorn. En general, són serveis que el públic utilitza de manera temporal, ja 

que el seu objectiu bàsic és aconseguir el pont entre l’arribada i la 

integració en el sistema de serveis ordinaris i els mercats regulars de 

l’habitatge, l’ocupació, l’educació, la sanitat, els serveis socials, etc. El 

coneixement de l’entorn, la capacitació lingüística, el suport educatiu inicial, 

la consolidació dels llaços familiars i comunitaris... es converteixen en 

puntals per a què la integració social de la població esdevingui un èxit. 

 

Es tracta d’actuacions destinades a poblacions amb voluntat d’establir 

residència al territori d’arribada i que tenen com a objectiu principal 
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aconseguir que aquestes persones gaudeixin d’igualtat d’oportunitats amb la 

resta de residents. Organitzar un bon dispositiu d’acollida facilitarà la 

inserció de la població nouvinguda i l’obrirà a possibilitats d’autonomia i 

capacitació respecte de l’Administració. 

 
Aquest procés de definició de pràctiques concretes s’hauria de fonamentar 

des d’un enfocament participatiu i de col�laboració. L’Administració ha de fer 

un esforç per capacitar i desenvolupar mecanismes de gestió de conflictes i 

de negociació entre la població autòctona i els nous vilatans i vilatanes i 

entre els diferents grups socials.  

 

La implementació d’actuacions requereix, alhora, capacitar els polítics i 

tècnics dels diferents departaments de l’ajuntament, per tal que tinguin 

coneixements i eines suficients per atendre les noves necessitats i 

demandes plantejades. Per tant, la formació esdevé un dels recursos 

fonamentals. 

 

En part, però, aquests recursos hauran de ser també financers. L’increment 

progressiu de la població i la seva diversitat demana abocar un major 

nombre de recursos econòmics per fer sostenible i gestionar la resposta 

municipal al fenomen migratori. S’ha de tractar, també, d’aprofitar tots els 

recursos que ja té el municipi i tractar que no es donin duplicitats o 

substitucions entre els serveis municipals i altres agents socials.  

 

Les actuacions que s’emprenguin hauran de caracteritzar-se, sobretot, per 

la transversalitat. Aquesta fa referència a una manera d’abordar 

horitzontalment temes que per la seva naturalesa escapen a la divisió 

compartimental de l’administració local o que impliquen simultàniament 

diverses dimensions.   
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Això comporta: 

 

� defugir una actuació merament assistencial i compensatòria envers el fet 

immigratori, que reforça actituds de dependència.  

 

� descentralitzar l’acció política envers el fet migratori al conjunt de 

departaments. Això no significa que Serveis socials, Promoció Econòmica 

o Educació hagin de deixar de fer part de les tasques que en l’actualitat 

tenen encomanades, sinó que s’impliquin altres àrees en el 

desenvolupament de les actuacions.  

 

� articular noves accions que s’enriqueixin del treball compartit i conjunt 

de les diverses àrees.  

 

� reorganitzacions internes dels recursos disponibles, de tal forma que 

afavoreixi un treball transversal eficient (definir les funcions i 

competències de cada regidoria i àrea en aquesta matèria, definir els 

àmbits institucionalitzats d’interlocució entre àrees, crear equips de 

treball per desenvolupar actuacions concretes, etc.). Aquesta actuació 

interdepartamental ha d’anar acompanyada també d’una millor 

comunicació i coordinació interterritorial i interinstitucional. El fet 

migratori no se circumscriu a un únic municipi (els immigrants que van i 

vénen d’altres ciutats per treballar o divertir-se, per ex.), i diferents 

municipis comparteixen recursos, amenaces i oportunitats. Alhora, cada 

administració té les seves pròpies competències i aquestes s’han de 

coordinar per optimitzar els recursos. 

 
 

En definitiva i com a forma de recollir les idees que es plantegen en aquesta 

introducció, un nou model de recepció i acollida persegueix sis grans 

objectius:  

� Gestionar l’arribada de població immigrant i el seu assentament. 

 

� Garantir l’accessibilitat als serveis municipals en igualtat de condicions. 
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� Ser un pont per a la integració en el sistema ordinari de serveis i 

mercats regulars de l’habitatge, ocupació, sanitat, educació, serveis 

socials... 

 

� Millorar el coneixement de la realitat migratòria al municipi. 

 

� Sobrepassar plantejaments assistencialistes (que reforça actituds de 

dependència) i potenciar la capacitació i la interrelació vilatana. 

 

� Definició d’un projecte d’actuació transversal. 

 

 

Aquest Pla va adreçat a tots els nouvinguts del municipi (persona que fa 

menys de 5 anys que viu a Masquefa) independentment de la seva 

procedència. 
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CONTEXTUALITZACIÓ DE LA IMMIGRACIÓ A MASQUEFA.  

ALGUNES DADES D’INTERÈS. 

 
Presentem a continuació algunes dades d’interès extretes de l’explotació 

estadística de les dades del Padró d’habitants de Masquefa realitzada en el 

mes de setembre del 2005 des del Servei de Polítiques de Diversitat i 

Ciutadania de la Diputació de Barcelona.  

 

• El municipi de Masquefa té un total de 7.315 habitants dels quals 

370 són estrangers. Això significa que el 5,1% dels vilatans són 

estrangers. 

• Respecte als nouvinguts durant el període 2000-2005, tant la 

migració autòctona com l’estrangera han experimentat un 

creixement positiu, encara que el percentatge d’arribada 

d’autòctons és molt superior al d’estrangers. 

 

 

Font: Informe de Dinàmica de Població de Masquefa. Setembre, 2005.  
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• Pel que fa a l’estructura per sexes de la població estrangera, 

podem destacar que hi ha certa masculinització (60% d’homes i 

40% de dones).  

• Pel que fa a la distribució per edats, cal assenyalar que la mitjana 

d’edat dels estrangers és més jove que la dels autòctons; 30,2 

anys davant dels 36 dels espanyols (aproximadament, 6 anys de 

diferència).  

 

Font: Informe de Dinàmica de Població de Masquefa. Setembre, 2005. 

 

• A Masquefa hi viuen 370 estrangers de 39 nacionalitats diferents. Del 

total de la població, el 6,1% dels vilatans han nascut a 

l’estranger i d’aquests, el 37,3% són nascuts a l’Àfrica, un 

18,1% a Amèrica del Sud i un altre 17% a l’Europa no comunitària. Si 

analitzem la distribució segons la nacionalitat, destaca el  col�lectiu 

marroquí amb un 36%. 

• Pel que fa a l’impacte de les noves migracions, l’evolució de la 

població segons l’àrea d’origen és força constant al llarg de tots 
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aquests anys. La població nouvinguda és majoritàriament 

espanyola. 

• En els darrers anys el creixement migratori a Masquefa ha estat 

positiu per al conjunt de nacionalitats, tot i que presenta 

oscil�lacions en funció de l’any i del col�lectiu. El més destacat 

és el grup autòcton, encara que el seu saldo positiu és cada vegada 

menor, des de l’any 2000.  

 

 Font: Informe de Dinàmica de Població de Masquefa. Setembre, 2005. 

 

 

• Els nouvinguts autòctons entre l’any 2000 i 2003 provenien 

majoritàriament de la província de Barcelona, mentre que els 

nouvinguts estrangers que s’han registrat a Masquefa provenien 

majoritàriament directament de l’estranger. A l’any 2004 s’han 

produït alguns canvis de tendència, així el col�lectiu dels 

sudamericans ja tenen com a primera procedència la resta de 

municipis de la província de Barcelona (per sobre del 60%). 
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• Per contra, la població que té com a primera procedència l’estranger 

segueix sent la dels països de l’Europa no comunitària. 

 

 Font: Informe de Dinàmica de Població de Masquefa. Setembre, 2005. 
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CIRCUIT BÀSIC I PUNTS DE RECEPCIÓ I ACOLLIDA DE PERSONES 

NOUVINGUDES A MASQUEFA 
 
El diagrama que es presenta a continuació exposa els diferents àmbits i 

actors que haurien (o podrien) intervenir en la recepció i acollida de les 

persones nouvingudes a Masquefa. Es tracta d’un circuit pel qual els 

nouvinguts haurien de passar, si bé en ordes i etapes que poden ser 

diferents en funció de les seves necessitats, procedència, situació, etc. Per 

exemple, les necessitats d’aprenentatge de llengua no són les mateixes 

segons l’origen de la persona nouvinguda, igual que la situació legal, el tenir 

o no tenir fills, disposar o no de treball també implicaran necessitats 

diferents respecte a la necessitat d’assistència legal, integració 

socioeducativa i inserció laboral. En general, el Pla de Recepció i Acollida 

s’adreça a qualsevol nouvingut al municipi, independentment de la seva 

nacionalitat. S’adreça fins i tot als nouvinguts de nacionalitat espanyola que 

com hem vist en l’apartat 2 també arriben a Masquefa, especialment 

procedents de l’Àrea metropolitana de Barcelona. Ara bé, s’entén que la 

població estrangera i, sobre tot, la que prové de fora de la Unió Europea té 

una sèrie de necessitats específiques que no tenen les persones autòctones 

i que es revelen especialment en les primeres fases d’assentament: 

fonamentalment, es tractaria de les necessitats legals (obtenció i 

manteniment del permís de residència i treball); d’aprenentatge de la 

llengua (català en tots els casos i en alguns també castellà); i coneixement 

de l’entorn (aprenentatge de noves pautes culturals de comportament i 

codis de relació, del funcionament de serveis com pot ser la sanitat, 

l’educació; dels recursos del territori, del mercat de treball i habitatge...). 

aquestes necessitats específiques estan contemplades de manera especial 

en les línies d’actuació que es deriven del PRAM i en aquest circuit.  

 

El circuit distingeix cinc nivells relacionats amb la instal�lació i assentament 

en la vila: recepció inicial, adquisició de drets, aprenentatge de la llengua, 

integració social i econòmica, integració sociocultural i participació vilatana. 

Aquests nivells es subdivideixen en un total de 10 eixos d’actuació, al costat 
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dels quals queden identificats els possibles agents vinculats: informació 

inicial, empadronament, assessorament legal i regularització, aprenentatge 

de la llengua, targeta sanitària i atenció sanitària, atenció social, integració 

socioeducativa, inserció laboral, accés a l’habitatge i participació social i 

associativa. Els diferents eixos, així com les línies d’actuació prioritàries i els 

agents implicats, segons la diagnosi prèvia feta per aquest estudi, 

s’expliquen a continuació del diagrama: 
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Oficina d’Atenció al 
Vilatà 

Informació inicial 

CITE (Martorell i 
Igualada)  

Assessorament legal i 
regularització 

Derivació per a 
l’acollida 

Recepció 

Adquisició de drets 

Oficina d’Atenció al 
Vilatà 

Empadronament 

Llengua 

Targeta Sanitària Centre d’Atenció 
Primària (CAP) 

Aprenentatge de la 
llengua 

Punt d’Aprenentatge 
de la Llengua 

Cursos de català per estrangers 

Cursos de català A 

Eix 
1 

Eix 
4 

Eix 
2 

Eix 
3 

Eix 
5 

Accés espontani Derivació per part 
d’agents 

Cursos de català B i C 

Coneixement de l’entorn i la 
llengua per dones estrangeres 

(SSSS) 
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Àrea de Cultura  i 
àrea d’Esports 
(Ajuntament 
Masquefa) 

Integració sociocultural 

Integració socioeconòmica 

Atenció sanitària Centre d’Atenció 
Primària (CAP) 

Serveis Socials 
(Ajuntament 
Masquefa) 

Atenció social 

Eix 
5 

Centre d’Atenció 
Primària (CAP) 

Voluntaris 

Eix 
6 

Educació i Serveis 
Socials (Ajuntament 

Masquefa) 

Integració 
socioeducativa 

Agents d’educació no 
formal (Ampas, 

esports i esplai, PIJ) 

Inspecció d’Educació 
(Generalitat de 

Catalunya) Sant Feliu 

Centres escolars 
públics  

EAP  (Igualada) 

Eix 
7 

Comissió d’Escolarització 
(Igualada) 

Accés a l’habitatge 

Inserció laboral 

Integració 
socioeducativa 

Agents d’educació no 
formal (Ampas, 
esplai, punt 

d’informació juvenil)  

Centres escolars 
públics  

Eix 
7 

Urbanisme 
(Ajuntament 
Masquefa) 

Eix 
9 

Promoció Econòmica 
(Ajuntament 
Masquefa) 

Borsa de treball  

Eix 
8 

Participació social i 
associativa 

Associacions veïnals, 
socials, culturals i 
esportives 

Eix 
10 

Parròquia 

Borsa de treball jove 

Àrea de Participació 
(Ajuntament 
Masquefa) 

Consell municipal de 
participació i 
convivència 
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EEEEIXOS ESTRATÈGICS DELIXOS ESTRATÈGICS DELIXOS ESTRATÈGICS DELIXOS ESTRATÈGICS DEL    PRAMPRAMPRAMPRAM    

 
 
 
Eix estratègic 1: Recepció de la població nouvingud a al municipi 
 
L’eix estratègic de la recepció consisteix en l’atenció de la població 

nouvinguda en la primera fase del seu procés d’arribada al municipi. Una de 

les principals problemàtiques que afronten els nouvinguts en el moment de 

l’arribada és, precisament, la desubicació en el nou entorn, el 

desconeixement dels serveis existents, de les seves normes de 

funcionament, dels drets i deures associats a la ciutadania o el 

desconeixement de les entitats i oportunitats lúdiques del territori. Per això, 

resulta necessari desenvolupar actuacions dirigides a donar resposta a les 

necessitats d’informació inherents al fet migratori per a la seva òptima 

ubicació. 

 

L’eix estratègic de la recepció també contempla la canalització de les 

persones nouvingudes en els diferents nivells contemplats en el circuit bàsic 

d’acollida (adquisició de drets, llengua, integració econòmica i integració 

sociocultural), en funció de les particulars necessitats manifestades (legals, 

lingüístiques, formatives, laborals, etc.). 

 
 

Dèficits detectats 

 

• L’arribada de població nouvinguda ha suposat un creixement en el 

nombre d’usuaris, en la diversitat de les demandes i de casuístiques 

personals a atendre per les OAVs. Simultàniament, la complexitat de 

l'atenció es veu incrementada per les distàncies idiomàtiques, la 

desorientació inicial del nouvingut i els diferents costums, procediments i 

cultures burocràtiques que entren en joc. 
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• Escassa estructuració de les actuacions de recepció en el municipi; 

manca d’un circuit d’acollida consensuat i conegut pels diversos agents 

locals, els quals desenvolupen aquesta funció de forma informal. 

 

• Manca d’un protocol explícit sobre com procedir davant la diversitat de 

situacions i demandes plantejades per les persones nouvingudes als 

agents locals.  

 

• Necessitat d’elaboració i distribució entre els agents locals de materials 

de suport per a les actuacions de recepció i acollida (informació sobre els 

drets i deures dels vilatans i vilatanes de Masquefa, serveis existents al 

territori, normes de funcionament dels mateixos, entitats i oportunitats 

d’oci) editats en diferents idiomes d’origen del col�lectiu d’origen 

immigrant.  

 

• Necessitat de coordinació per a l’elaboració d’una guia de serveis 

consensuada per totes les àrees implicades amb informació 

sistematitzada i actualitzada.  

 

• Totes les dificultats pròpies de la primera acollida de població 

nouvinguda poden acabar generant entre el personal de l’oficina la 

sensació d'estar realitzant una funció d’acollida per la qual no estan 

preparats ni ells ni l’oficina en si mateixa, en tant que els manquen els 

recursos necessaris: material divulgatiu adaptat i actualitzat, personal de 

referència amb la formació adequada, protocols d'actuació, mecanismes 

de coordinació amb la resta de serveis implicats en l'acollida... 

 

Objectius 
 
• Acompanyament de la població nouvinguda en el moment de l’arribada i 

en el procés inicial d’ubicació al municipi 

• Informar sobre els drets i deures de ciutadania, la realitat i els recursos 

locals. 
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• Derivació quan es consideri necessari, vers un o altre servei de la xarxa 

de serveis del PRAM.   

• Realitzar, en cas de que sigui necessari entrevistes de recepció a les 

persones nouvingudes per tal d’informar-los adequadament sobre el 

conjunt de serveis i recursos per gestionar la seva arribada a Masquefa. 

• Assegurar que, en cas de que sigui necessari, l’atenció es realitza en un 

entorn que garanteixi la confidencialitat i la intimitat.  

 
 

Possibles accions a desenvolupar 

 

1. Desenvolupament de l’Oficina d’Atenció al Vilatà a Masquefa 

Les competències de l’OAV relatives al PRAM són: 

• Accions proactives d’informació en funció del Protocol d’Atenció per a 

la Recepció, mitjançant la Guia d’Acollida o els Tríptics Temàtics 

d’Acollida. 

• Identificació i estructuració dels Punts d’Acollida del municipi.  

• Detecció bàsica de necessitats, recepció de demandes i derivació i 

canalització d’aquestes als serveis corresponents en funció del Circuit 

Bàsic d’Acollida. Establir un protocol de derivació.  

• Empadronament. 

• Distribució entre els Punts d’Acollida de la Guia d’Acollida i/o dels 

Tríptics Temàtics d’Acollida, per al seu posterior repartiment entre la 

població nouvinguda.  

• Sistematització de la recollida de dades sobre el servei.  

 

 

2. Estructuració dels Punts d’Acollida del Circuit Bàsic d’Acollida de 

Masquefa 

Els Punts d’Acollida seran aquells serveis o recursos locals, públics i 

privats, que interactuen i desenvolupen algun tipus d’acció de suport al 

procés de recepció i acollida de la població d’origen immigrat al municipi. 

Tots ells conformen el Circuit Bàsic d’Acollida. Qualsevol agent local (bar, 

entitat infantil, centre cultural, escola, etc.) pot esdevenir Punt d’Acollida. 
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Les funcions dels Punts d’Acollida són: 

 

• Aplicació del Protocol Bàsic d’Acollida. 

• Orientació de la població nouvinguda en el Circuit Bàsic d’Acollida en 

funció de les necessitats manifestades (com a punt bàsic d’informació). 

• Distribució de la Guia d’Acollida i/o dels Tríptics Temàtics d’Acollida 

(com a punt de distribució). 

 

 

3. Edició i distribució de la Guia d’Acollida i dels Tríptics Temàtics 

d’Acollida 

 

Els Tríptics Temàtics d’Acollida són: 

 
 
 
 

Tema Punt d’Acollida Continguts 

Recepció 
Servei de Recepció i 
empadronament 
(Ajuntament de Masquefa) 

Primers tràmits en el moment 
d’arribada, presentació del servei, 
ubicació, funcions, horari, altres 
gestions. 

Servei de Recepció i 
empadronament 
(Ajuntament de Masquefa) 

Importància de l’empadronament, 
lloc d’empadronament, horari 
d’empadronament, requisits per a 
l’empadronament. 

Centre d’Atenció Primària 
(Targeta Sanitària) 

Importància de la tramitació de la 
Targeta Sanitària, lloc de tramitació 
de la Targeta Sanitària, horari de 
tramitació de la Targeta Sanitària, 
requisits per a la tramitació de la 
Targeta Sanitària. 

Tràmits 
bàsics 

Altres tràmits 
complementaris 

(Institut Nacional de 
Seguretat Social, Oficina de 
Benestar i família, INEM, 
OTG, Hisenda, etc,)  

 

Presentació del servei, ubicació, 
horari, principals gestions, requisits 
per a les principals gestions, normes 
d’ús. 
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Tema Punt d’Acollida Continguts 

Atenció 
sanitària 

Centre d’Atenció Primària  

Presentació del CAP, descripció del 
circuit sanitari, funcions i 
circumstàncies d’ús; serveis 
disponibles; tràmits per a la 
concertació de consulta mèdica; 
normes d’ús del sistema sanitari.  

Importància de la tramitació de la 
Targeta Sanitària; lloc de tramitació 
de la Targeta Sanitària; horari de 
tramitació de la Targeta Sanitària; 
requisits per a la tramitació de la 
Targeta Sanitària. 

Atenció 
laboral 

Servei d’Ocupació Municipal 

Presentació dels recursos 
d’acompanyament a la inserció 
laboral, lloc dels recursos, horaris 
dels recursos, requisits i normes 
d’ús. 

Drets i deures dels empresaris i dels 
treballadors. 

Importància de la formació 
professional, ofertes formatives, 
llocs per a la fonació, requisits i 
normes d’ús.  

Educació 
formal 

Centres escolars, AMPAs, 
Inspecció d’Educació i 
Departament d’Educació 
(Ajuntament de Masquefa). 

Importància de l’escolarització (més 
enllà de l’etapa obligatòria); 
matriculació, centres i zonificació 
escolars; requisits per a la 
matriculació; normes escolars; 
principals tràmits relacionats amb 
l’escolarització; informació sobre les 
principals ajudes econòmiques de 
suport a l’educació; importància de 
les AMPAs; funcions i serveis de les 
AMPAs.  

Educació no 
formal  

Entitats educatives infantils i 
juvenils, associacions 
esportives, esplai i AMPAs. 

Importància de l’educació no formal 
per als infants; oferta d’activitats 
d’educació no formal; 
característiques de les ofertes; 
horaris, llocs i preus; principals 
ajudes econòmiques de suport a 
l’accés a l’educació no formal. 

Aprenentatge 
de la llengua 

Cursos de català ofertats al 
municipi i curs de 

Importància de l’aprenentatge de 
les llengües autòctones, serveis 
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Tema Punt d’Acollida Continguts 

coneixement de l’entorn i 
llengua per dones 
marroquines.  

locals d’aprenentatge de les 
llengües autòctones, horaris, llocs, 
requisits per a la inscripció, normes 
d’ús. 

Habitatge Departament d’Urbanisme  

Formes de trobar habitatge a 
Masquefa, drets i deures dels 
propietaris, drets i deures dels 
llogaters, tràmits de lloguer o 
compra d’habitatge, requisits 
d’habitabilitat, etc.  

Atenció 
social 

Serveis Socials, Grup de 
Voluntaris de Masquefa i 
Parròquia. 

Presentació de Serveis Socials, 
funcions de Serveis Socials, ubicació 
de Serveis Socials, horari, normes 
d’ús, principals tràmits i gestions, 
requisits, drets i deures dels 
usuaris, etc. 

Presentació dels agents locals 
d’acció social, lloc, horari, serveis i 
recursos oferts, etc.  

Participació 
sociocultural 

Associacions de veïns, 
associacions socioculturals i 
esportives 

 Importància de la participació, 
funcions del teixit associatiu, 
presentació d’associacions veïnals, 
socioculturals locals i esportives, 
ubicació, forma de contacte i horari, 
principals activitats socioculturals 
locals, etc. 

 
 

El contingut de tots aquests tríptics temàtics serà el contingut que contindrà 

la Guia d’Acollida. 

 

Atès que els tríptics i la guia es distribuiran en els primers moments de 

l’arribada al municipi, la seva edició haurà de contemplar els principals 

idiomes d’origen de la població estrangera de Masquefa, a més del Català. 

Concretament l’àrab (al voltant del 36%) i el castellà (al voltant del 18%). 

 

Els punts de distribució dels tríptics i la guia seran els Punts d’Acollida 

contemplats en el Circuit Bàsic d’Acollida: Servei de recepció i 

empadronament, CAP, cursos de català, Serveis Socials, Promoció 

d’Ocupació Municipal, Centres escolars, entitats del territori i altres serveis i 

equipaments municipals (Biblioteca, Masquef@ula, PIJ, etc).  
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Els tríptics i la guia hauran d’estar sotmesos a un procés de revisió i 

actualització constant per cada àrea implicada amb la finalitat de que la 

informació donada sigui exhaustiva i actualitzada.  

 
4. Formació del personal de recepció i acollida en el PRAM.... 
 

Totes les propostes anteriors es recolzen en una formació adequada del 

personal de les OAVs i dels tècnics d'empadronament. Aquesta formació 

contempla diferents àmbits: realitat migratòria, atenció multicultural, 

aplicació dels Plans d'acollida (protocols, tasques de recepció, ús del 

material divulgatiu...), coneixement dels serveis que també participen en 

l'acollida (centres escolars, CAP, associacions, etc.)... 
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Eix estratègic 2: Empadronament de la població nouv inguda al municipi 
 

L’empadronament és un requisit bàsic per provar la residència al municipi i 

un domicili habitual, la qual cosa, en el cas de la població estrangera, és un 

primer pas per tenir dret a utilitzar els serveis públics, tramitar els permisos 

de residència i demostrar l’arrelament. Per aquest motiu, l’empadronament 

esdevé prioritari per la població nouvinguda.  

 

En la majoria de municipis hi ha indicis suficients com per sospitar que 

existeixen bosses importants de persones sense empadronar, moltes de les 

quals són d’origen estranger. En el cas concret de Masquefa es considera 

que no són les persones estrangeres les que poden presentar baixos índexs 

d’empadronament sinó les persones nouvingudes autòctones. Es tracta de 

persones que romanen empadronades en el seu municipi de residència 

anterior, sense empadronar-se en el seu nou municipi de residència. Tal 

com podíem observar a les dades sociodemogràfiques, la majoria de 

persones nouvingudes autòctones prevenen de la província de Barcelona, 

generalment de municipis més grans, amb majors dotacions 

pressupostàries i, per tant, amb una cartera de serveis més àmplia. Quan 

es traslladen a Masquefa, algunes d’elles prefereixen continuar 

empadronades als seus municipis d’origen per poder continuar accedint als 

serveis del seu antic municipi (metges, ajuts,...). Parlem, majoritàriament, 

de persones grans que durant molts anys han tingut una segona residència 

al municipi i que, un cop arribada la jubilació, passen a residir 

permanentment a Masquefa.   

 

Per altra banda, l’empadronament és una competència municipal bàsica a 

l’hora d’administrar l’àmbit local, ja que el Padró Municipal pot reflectir la 

realitat de la població del municipi: nombre d’habitants, estructures d’edat, 

distribució per sexe. El manteniment d’un padró actualitzat i rigorós és un 

requisit indispensable per a l’adequació dels serveis municipals i preveure 

necessitats socials. L’explotació estadística periòdica del Padró es presenta 
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com una eina imprescindible per la planificació i programació de tots aquells 

serveis que requereixin d’una certa anticipació.  

 

Actualment, l’atenció al públic per a l’empadronament és en els horaris 

d’oficines municipals. Altrament, es donen totes les facilitats per tal de que 

si una persona no pot venir en aquest horari pugui concertar una visita amb 

alguna de les persones que realitzen l’empadronament. 

 

Dèficits detectats 

 

• Infrautilització per part de l’ajuntament i dels seus diferents 

departaments del Padró d’Habitants com a instrument d’anàlisis per a les 

seves polítiques i actuacions.  

 
 

Objectius 
 
• Difusió del servei d’empadronament. 

• Explotació del Padró d’habitants com a mecanisme per conèixer la 

realitat del fet migratori al municipi. 

 

 
 
 

Possibles accions a desenvolupar 
 
1. Distribució de la guia d’acollida i del tríptic temàtic 

d’empadronament 

Lliurar als nouvinguts que vinguin a empadronar-se una Guia d’Acollida, i si 

s’escau amb l’idioma d’origen. També es lliurarà el Tríptic Temàtic de 

l’Empadronament (en el que s’expliciti la importància de l’empadronament, 

el lloc i l’horari en el que empadronar-se, els requisits administratius per a 

l’empadronament, etc.).  
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La distribució d’aquest Tríptic Temàtic també s’hauria d’efectuar a través 

dels serveis que interactuen quotidianament amb la població d’origen 

immigrat (escoles, associacions, etc.). 

 

2. Difusió de les dades del padró 

Per tal d’aprofitar tots els recursos que ofereix el padró és imprescindible 

que les persones que s’encarreguin de la seva gestió difonguin les dades 

necessàries a totes aquelles àrees que ho requereixin. La seva producció i 

distribució sistemàtica i periòdica constitueix un recurs indispensable de 

cara a la realització de diagnosis i actuacions estratègiques davant la 

diversificació de la població dels municipis. Per a que la difusió de les dades 

del padró entre les diferents àrees sigui òptima, es poden fer explotacions 

estadístiques semestrals, a partir d'indicadors definits. Aquesta explotació 

s'ha de fer conforme criteris de rigorositat. 

 

3. Creació de la Comissió Interdepartamental d’Acollida  

La Comissió Interdepartamental d’Acollida té com a objectiu analitzar la 

realitat i l’evolució del fet migratori a Masquefa i definir les estratègies per a 

la seva gestió. Està integrada pels responsables de les diferents àrees 

municipals de l’ajuntament i es reuneix amb una periodicitat semestral. 
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Eix estratègic 3: Atenció legal de les persones nou vingudes en aspectes 

relatius a l’estrangeria. 

 
Aconseguir el permís de residència i/o de treball és, clarament, una de les 

principals preocupacions de gairebé tots els nouvinguts estrangers no 

comunitaris. Aquesta preocupació es pot, a més a més, prolongar durant 

anys. Les situacions d’irregularitat prevalents entre el col�lectiu d’estrangers 

repercuteixen molt negativament sobre les seves possibilitats de 

subsistència material i, en definitiva, d’integració social. El dret a 

l’habitatge, el dret al treball, el dret a l’accés normalitzat a determinats 

recursos d’institucions públiques, etc. està limitat per la irregularitat. Per 

aquest motiu, no es pot pensar en acollida sense una adequada atenció 

legal a les persones d’origen immigrat. 

 

Dèficits identificats 
 

• Actualment, la derivació als serveis d’assessorament legal es realitza 

només en casos molt puntuals. 

• No es detecten problemàtiques relacionades amb el servei degut a la 

baixa incidència d’aquesta necessitat entre la població estrangera.  

 
 

Objectius 
 
• Difusió del servei d’assessorament legal i foment de l’accés de les 

persones d’origen immigrat que en tenen necessitat. 

 
 
 

Possibles accions a desenvolupar 
 

1. Difusió del servei 

Distribució del Tríptic Temàtic d’Atenció legal en els punts de distribució 

compresos en el Circuit Bàsic d’Acollida. 
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Eix estratègic 4: Aprenentatge de la llengua 
 
 
Per a la població d’origen immigrat, el domini de les llengües del país de 

destí constitueix un element principal per a la seva integració en la 

comunitat d’acollida, des del punt de vista econòmic i sociocultural.  

 

Tot i així, l’aprenentatge lingüístic no és una demanda generalitzada dels 

immigrants estrangers, perquè sovint no saben de l’existència d’un servei 

que ofereixi formació i la seva prioritat és la inserció laboral i la subsistència 

material. No obstant, el desconeixement de les llengües autòctones dificulta 

l’articulació del projecte migratori i els processos d’assentament i integració 

social de la població d’origen immigrat, alhora que no afavoreix el seu accés 

o interacció als serveis públics (escoles, serveis socials, etc.). 

 
Aquest tipus d’espais s’han manifestat com un servei clau en l’atenció dels 

vilatans i vilatanes nouvinguts d’origen estranger. En general són un servei 

essencial en el procés d’acollida. No tan sols per l’oferta formativa, sinó 

també perquè són un espai de detecció de necessitats socials del 

nouvinguts estrangers, un punt d'intercanvi d'informació i un espai per 

generar relacions socials. 

 
Dèficits identificats 

 
• Desconeixement de les llengües autòctones, especialment del català, 

entre la població d’origen immigrat. 

 

• Necessitat d’elaborar un tríptic informatiu únic amb tota l’oferta 

formativa de llengua de Masquefa. 

 

• Necessitat de fomentar una major coordinació entre serveis/recursos 

d’aprenentatge de la llengua de Masquefa.  

 

• Escassa continuïtat de l’alumnat d’origen immigrat als cursos de llengua. 
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• Manca d’oferta de cursos de castellà tot i existir una demanda explícita 

per part les persones estrangeres.  

 
 

Objectius 
 
• Promoció de l’aprenentatge de les llengües autòctones per part de la 

població nouvinguda. 

• Coordinació dels serveis i ofertes d’aprenentatge de la llengua. 

• Millora de la qualitat de l’oferta actual. 

 
 

Possibles accions a desenvolupar 
 
1. Campanya de difusió de l’Aprenentatge de la Llengua.  
 

Distribució del Tríptic Temàtic d’Aprenentatge de la llengua en els punts de 

distribució compresos en el Circuit Bàsic d’Acollida. 

 

2. Coordinar els cursos d’aprenentatge de la llengua que s’estan 

portant a terme des de SSSS i des de l’àrea d’educació de l’ajuntament.  

 

3. Complementar la formació existent amb coneixements sobre 

l’entorn i habilitats socials en la nostre cultura per tal de fomentar el 

més aviat possible l’autonomia d’aquestes persones. Actualment, només els 

cursos impartits per SSSS per a dones estrangeres contempla aquesta 

vessant educativa. Cal, per tant, incidir en el coneixement de l’entorn 

també en la resta de cursos de català.  

 

4. Organitzar els cursos d’aprenentatge de la llengua per mòduls de 

manera que aquests cursos no tinguin una durada tant llarga i derivin a la 

no continuïtat dels alumnes. I a més caldria que una vegada acabin la 

formació, se’ls lliuri un certificat que els acrediti el nivell que han 

adquirit. 
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Eix estratègic 5: Accés a l’atenció sanitària 
 

Pel que fa als drets dels estrangers en relació a l’assistència sanitària, les 

persones nouvingudes que fixen la seva residència a Catalunya, tot 

empadronant-se, esdevenen assegurades del CatSalut. L’aprovació de la 

Llei Orgànica 4/2000 i la posterior 8/2000 va suposar una ampliació de la 

cobertura sanitària als immigrants extracomunitaris, en estipular l’accés a 

l’assistència sanitària pública a través de tres vies: l’empadronament al 

municipi de residència (procés  pel qual s’aconsegueix la Targeta Individual 

Sanitària (TIS) de la Seguretat Social, la minoria d’edat i l’estat de gestació. 

A les persones immigrants en situació d’irregularitat no empadronades se'ls 

assigna el dret a l’assistència d’urgència, sempre vinculat a que la causa del 

problema de la salut sigui definida ‘greu’ en termes biomèdics. 

 

Un cop garantit l’accés als serveis sociosanitaris del municipi convé garantir 

que aquells que en tenen necessitat facin un ús normalitzat dels mateixos. 

Esdevé per tant necessari, per una banda, fomentar el coneixement dels 

circuits, els recursos i les normes de funcionament existents entre la 

població nouvinguda i, per altra banda, garantir que l’atenció es produeixi 

de forma normalitzada, amb els recursos necessaris per al correcte 

diagnòstic i tractament dels casos.  

 

La prestació de serveis sanitaris corre a càrrec de l’Institut Català de Salut 

(ICS). Els Ajuntaments no tenen competències directes en aquesta àrea. La 

seva funció rau, bàsicament, en vetllar per la salut pública en els llocs de 

convivència humana, i en portar a terme actuacions i programes que es 

consideren necessaris per a la promoció de la salut entre els vilatans i 

vilatanes. Entre aquests caldria incloure aquells que garanteixen un accés 

universal al sistema sanitari, especialment a les persones immigrades 

empadronades al municipi i que tenen necessitats d’assistència específica. 

 

Tanmateix els serveis sanitaris presenten grans potencialitats per la 

detecció de casos en situació de risc social: falta d’escolarització, falta 
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d’empadronament i accés a la TSI, jovent sense suport familiar, malnutrició 

d’infants. De fet, constitueix el primer punt de contacte amb els serveis 

públics del territori per a moltes de les persones nouvingudes. Per tot això, 

cal que mantingui una coordinació constant amb la resta de serveis, 

especialment amb serveis socials. 

 

 
Dèficits identificats 

 

• Existència de barreres comunicatives entre metge i pacient, en el cas 

d’alguns nouvinguts d’origen estranger, degut principalment al 

desconeixement de la llengua vehicular, castellà o català, de les normes 

de funcionament o d’una cultura sanitària diferent a la del país d’origen. 

Tot i que, actualment, l’ajuntament de Masquefa ha posat a disposició 

del CAP una traductora marroquina que intervé en aquelles situacions 

que es consideren necessàries. Tot i això, és important assenyalar que 

aquestes situacions condicionen notablement la relació de 

confidencialitat entre pacient i metge. Per tant, cal treballar en 

l’autonomia d’aquestes persones, a partir del coneixement de les 

llengües autòctones, i capacitar al personal mèdic per poder solucionar 

per si mateixos els problemes de comunicació que puguin aparèixer.  

 

• La manca d’enteniment mutu pot afectar considerablement a la qualitat 

del diagnòstic i a l’aplicació i seguiment correcte del tractament per part 

del pacient 

 

• Augment considerable de la pressió assistencial.  

 

• La majoria de les persones nouvingudes a Masquefa provenen de 

municipis amb una xarxa de serveis més complerta. Aquesta situació 

s’ha traduït en una forta demanda d’horaris i serveis immediats que no 

són propis de municipis amb dimensions més reduïdes com Masquefa.  
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Objectius 
• Suport a l’accessibilitat del sistema sanitari per part de la població 

nouvinguda. 

• Fomentar un ús normalitzat dels serveis per part de la població 

nouvinguda. 

• Optimització de la comunicació entre metge i pacient a partir de seguir 

amb la intervenció de la traductora, les classes d’integració per dones 

estrangeres i els cursos de català per estrangers. 

 
 

Possibles accions a desenvolupar 
 
1. Elaboració de material de suport per a la comunicació metge-

pacient  

• Identificació per part dels professionals del Centre d’Atenció Primària 

de les principals malalties/tractaments realitzats. 

• Elaboració d’il�lustracions i altres materials que permetin donar 

suport als professionals mèdics en el procés de diagnòstic i/o de 

transmissió del tractament a seguir per part del pacient. 

 

2. Difusió dels circuits i protocols de funcionament del sistema 

sanitari.  

Distribució del Tríptic Temàtic d’Atenció Sanitària en els punts de distribució 

compresos en el Circuit Bàsic d’Acollida. 

 

3. Implicació dels serveis sociosanitaris en el PRAM. 

• Adhesió i visibilització del CAP com a Punt d’Acollida. 

• Aplicació del Protocol Bàsic d’Acollida. 

• Distribució dels tríptics temàtics per part dels serveis sociosanitaris 

en funció de les demandes dels usuaris. 

• Aplicació del Protocol d’Atenció per a la Recepció per part del/a 

treballador/a social del Centre d’Atenció Primària.  
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Eix estratègic 6: Atenció a la precarietat socioeconòmica 

 
Els Serveis Socials s’encarreguen de l’orientació, informació i assessorament 

en temes socials, de la gestió de prestacions i recursos, de la detecció, 

prevenció i intervenció en situacions de risc i del desenvolupament de 

programes d’intervenció social en els àmbits d’infància, joventut, dones, 

immigració, gent gran, disminució, etc. Aquesta funció de detecció,  

orientació i oferta de serveis de primera necessitat també es desenvolupa 

habitualment entre entitats del Tercer Sector sota la coordinació i suport de 

l’àrea de Serveis Socials de Masquefa.  

 

Inevitablement, els canvis de residència característics del fet migratori 

generen necessitats bàsiques relacionades amb l’habitatge, l’escolarització 

dels infants, la recerca de feina, etc. en el nou entorn social. A més, atenent 

el caràcter de migració econòmica, la població nouvinguda estrangera arriba 

a Masquefa en unes condicions materials i socials precàries, que aspira a 

corregir a través de la consolidació progressiva dels seus projectes 

migratoris. Precisament, en aquestes primeres fases del procés migratori, 

les actuacions dels Serveis Socials incideixen sobretot en millorar la situació 

de precarietat socioeconòmica que els col�lectius nouvinguts experimenten.  

 

En el cas concret de la població d’origen estranger l’article 9.2 del Decret de 

la Generalitat 188/2001 parla sobre la població immigrada i la seva 

integració a Catalunya i diu al respecte que “...els estrangers que visquin o 

es trobin a Catalunya, sigui quina sigui la seva situació administrativa, 

tenen dret a accedir, en les mateixes condicions que la resta de ciutadans, 

als Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària, als Serveis d’atenció 

domiciliària, als Serveis de menjador, als Serveis residencials d’estada 

limitada, als Serveis de centres oberts per a infants i adolescents i a les 

ajudes d’urgència atorgades per les administracions públiques a 

Catalunya...”. És a dir, els serveis socials s’han de prestar en igualtat de 

condicions per al conjunt de la població. 
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El PRAM ha de fomentar que els serveis socials puguin satisfer les 

necessitats bàsiques de la població nouvinguda amb els recursos adequats 

per al desenvolupament d’aquesta funció. Una òptima acollida passa 

sobretot per la promoció de veritables processos d’integració 

socioeconòmica al municipi de la població nouvinguda. 

 

Dèficits identificats 
 

• L’arribada de població nouvinguda a Masquefa ha comportat un augment 

de demandes i una ampliació i diversificació de problemàtiques, 

demandes i casuístiques personals a atendre. Aquesta situació s’ha 

hagut d’afrontar sense un augment paral�lel dels recursos destinats al 

servei. (De tota manera cal constatar que la treballadora social fins a 

principis d’aquest any venia a Masquefa tres dies a la setmana i en canvi 

ara ja hi està cada dia).   

 

• Desconeixement dels circuits (p. ex. xarxa de serveis) i recursos (p. ex. 

prestacions econòmiques) d’atenció social per part de la població 

nouvinguda. 

 

• Gran part de les persones nouvingudes provenen de municipis de grans 

dimensions amb una major oferta de serveis municipals. Aquesta 

situació es tradueix en expectatives i demandes que no poden ser 

cobertes pel servei de Serveis Socials de Masquefa. 

 

Objectius 
 
• Elaboració/aplicació de protocols d’intervenció compartits entre els 

diversos serveis municipals i les entitats d’acció social per a l’atenció 

adequada de les necessitats socioeconòmiques de la població 

immigrada. 

• Suport a la promoció de processos d’integració socioeconòmica entre la 

població nouvinguda. 
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• Optimització de les accions d’acollida per part dels serveis socials i les 

entitats d’acció social 

 
 

Possibles accions a desenvolupar 
 

1. Redimensionament dels recursos existents en funció de la nova 

realitat poblacional i les necessitats detectades.  

 

2. Atenció més personalitzada (amb una descàrrega de les accions 

d’informació i recepció inicial). 

 

3. Creació d’un espai de treball amb entitats de suport  que puguin 

estar realitzant actuacions per a la recepció i acollida de la població 

nouvinguda (Parròquia i Associació de Voluntaris) amb la intenció de 

coordinar adequadament els esforços i aconseguir un màxim d’eficiència. 

 
 
4. Implicació dels serveis socials i de les entitats d’acció social en el 
PRAM. 
 
• Adhesió i visibilització dels serveis socials i les entitats d’acció social com 

a Punt d’Acollida. 

• Aplicació del Protocol Bàsic d’Acollida. 

• Distribució dels tríptics temàtics per part dels serveis socials i les entitats 

d’acció social en funció de les demandes dels usuaris. 
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Eix estratègic 7: integració socioeducativa dels infants i adolescents 
nouvinguts 
 
 
La progressiva integració de la població immigrada al teixit productiu local 

propicia processos de reagrupament i assentament familiar amb el 

conseqüent augment de la presència d’infants i joves d’origen immigrat en 

edat escolar al municipi. Aquest nou context trasllada als agents educatius 

(escoles, administracions, AMPAs, entitats d’educació no formal, etc.) nous 

reptes d’integració i gestió de la diversitat sociocultural. 

 

Les accions d’acollida tenen a veure amb les dimensions d’accés i ús dels 

serveis educatius i es concreten en: la implicació dels diversos agents 

(centres escolars –públics i concertats -, AMPAs, entitats, etc.), 

l’acompanyament i el foment de la igualtat d’oportunitats dels infants i els 

adolescents nouvinguts (i les seves famílies), tant en l’accés als recursos 

educatius com en el seu aprofitament. 

 

En l’àmbit de l’educació formal, l’acollida fomenta l’escolarització immediata 

dels infants i adolescents nouvinguts, la seva adaptació a la institució 

escolar i la seva promoció escolar. Cal recordar que la no graduació 

comporta l’exclusió dels circuits educatius reglats. En un context social a on 

l’escolarització tendeix a allargar-se i en el que la formació contínua es 

presenta com una de les claus de l’èxit professional i social, el fracàs escolar 

es converteix automàticament en un factor més de desigualtat econòmica 

que col�loca els individus en situacions de vulnerabilitat social. Per aquest 

motiu, la integració socioeducativa dels infants nouvinguts passa per 

promoure projectes de reforç escolar i iniciatives que afavoreixin tant la 

graduació en l’ESO dels infants i adolescents d’origen immigrat com la seva 

inserció en els circuits reglats i no reglats de formació postobligatòria. 

 

En l’àmbit de l’educació no formal, l’acollida suposa fomentar l’accés dels 

infants nouvinguts en les ofertes educatives del municipi (extraescolars, 
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esportives, de lleure educatiu, etc.) i la seva integració en el grup i en el 

funcionament de les activitats plantejades. 

 
Dèficits identificats 

 
• L’arribada de població nouvinguda al municipi de Masquefa ha vingut 

acompanyat per un augment de demandes de places escolars i de 

demandes a atendre des de la regidoria d’educació. 

 

• Accés comparativament menor dels infants d’origen estranger a l’etapa 

d’educació infantil (sobretot en l’Escola Bressol). 

 

• Accés limitat dels alumnes d’origen estranger als nivells d’educació 

secundària post-obligatòria. 

 

• Actualment, des de Serveis Socials es destinen ajudes per la realització 

d’activitats extraescolars, tot i així, la participació dels infants i joves 

d’origen estranger és baixa. En aquesta baixa participació poden estar 

intervenint altres factors explicatius, com pot ser el desconeixement o 

desconfiança vers aquestes activitats, les diferents actituds culturals 

davant l’escola, etc. 

 

• Manca d’accions destinades a fomentar una major diversitat d’activitats 

extraescolars.  

 

• Escassa participació dels pares i mares d'alumnes d'origen estranger en 

els òrgans de participació escolar i en les AMPAs. 

 

• Escassa incorporació del treball intercultural per part dels agents 

educatius en les seves dinàmiques de funcionament. 

 

• No existència d’un pla estratègic que permeti fer front de manera global 

i coordinada a la influència que exerceix el fenomen migratori en els 

centres d'ensenyament: distribució d'alumnes, promoció acadèmica, 
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relacions entre població autòctona i població immigrada, accés a 

activitats educatives extraescolars, etc.. 

 

• Desaprofitament dels centres escolars i AMPES com a recurs estratègic 

clau per al procés d’acollida de la població nouvinguda del municipi.   

 
 

Objectius 
 
• Optimització del procés d’incorporació dels infants nouvinguts als 

centres escolars de la Vila. 

• Suport a les accions d’acollida desenvolupades pels centres escolars. 

• Foment de la promoció escolar dels alumnes nouvinguts. 

• Promoció de la participació dels infants nouvinguts en l’àmbit de 

l’educació no formal. 

• Promoció de la participació de les famílies nouvingudes en les AMPAs. 

• Foment de la incorporació del treball intercultural en les propostes 

educatives dels diversos agents educatius.  

• Informar sobre tots els ajuts municipals i supramunicipals per infants, 

joves i les seves famílies.  

 
 
 
 

Possibles accions a desenvolupar 
 
 
1. Definició de models de gestió del fet migratori en l’àmbit escolar 

entre els diferents centres escolars i administracions implicades 

Creació d’un espai o grup de treball que defineixi prioritats d’actuació en 

quant a l’acollida de la població nouvinguda en l’àmbit educatiu, com ara:  

• Reflexionar en torn la incorporació i adaptació dels infants nouvinguts 

i les seves famílies als centres escolars i definir de manera conjunta 

un pla d’acollida de centre que adeqüi el model proposat pel 

Departament d’Educació (acollida al sistema educatiu). En aquest pla 

podria incloure’s l’aplicació del Protocol Bàsic d’Acollida (acollida al 
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municipi). Cal esmentar que la SES Masquefa i el CEIP El Turó ja 

disposen de Pla d’acollida. 

• Informar dels circuits de preinscripció i matriculació. 

• Valorar l’adequació de la política de beques (quantitat de recursos 

destinats, qualitat de la concessió, cobertura de les necessitats, etc.). 

• Valorar la possibilitat d’ampliar l’oferta pública d’activitats 

extraescolars o ajudes destinades a fomentar la participació de 

famílies que puguin presentar problemes econòmics. 

• Coordinació d’activitats de reforç escolar per assegurar la qualitat del 

servei i les possibilitats d’accés a tots els infants susceptibles de 

necessitar el recurs. (Coordinació entre àrees educació i SSSS de 

l’ajuntament, la parròquia, el grup de voluntaris i les AMPAs). 

• Fomentar i coordinar altres activitats endegades per les entitats 

educatives com el reciclatge de llibres.  

 
2. Desenvolupament del treball intercultural per part dels agents 

educatius 

• Disseny de projectes d’educació intercultural (materials, activitats, 

etc.) per part del Dinamitzador del PRAM, o suport a les iniciatives 

dels professionals i voluntaris dels centres escolars i entitats 

educatives locals en l’abordatge del treball intercultural. En aquest 

sentit, és fonamental promoure iniciatives que siguin compartides 

pels diversos agents educatius de Masquefa (centres escolars, AMPAs 

i entitats d’educació en el lleure) 

• Creació d’una escola de pares i mares per fomentar l’intercanvi 

cultural.  

 

3. Implicació dels centres escolars i dels agents d’educació no 

formal en el PRAM. 

• Adhesió i visibilització dels centres escolars i dels agents d’educació 

no formal com a Punt d’Acollida. 

• Aplicació del Protocol Bàsic d’Acollida. 

• Distribució dels tríptics temàtics per part dels centres escolars i dels 

agents d’educació no formal en funció de les demandes dels usuaris 
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Eix estratègic 8: inserció laboral 
 
 

Els serveis de promoció econòmica local són un element clau de les 

polítiques d'acollida i integració dels municipis, en tant que el mercat laboral 

és un dels principals factors d’atracció de treballadors nouvinguts i el seu 

principal recurs d’integració. Més enllà de l’ocupació entesa com a 

mecanisme d’accedir a certs nivells de benestar, el treball també esdevé en 

molts casos el recurs a partir del qual la població immigrada participa 

socialment i s’integra en la societat d’acollida.  

Per això, la gestió del procés d’acollida de les persones nouvingudes 

d'origen immigrat en l’àmbit laboral requereix, per un costat, facilitar l’accés 

a l’ocupació com a forma d’integració social i, per l’altre, garantir la igualtat 

d’oportunitats en el marc de relacions laborals i socioculturals de l'empresa. 

És essencial que els serveis de promoció econòmica i ocupacionals dels 

municipis parteixin d’un coneixement profund del mercat laboral local i del 

seu funcionament, així com de les formes d’inserció dels treballadors 

nouvinguts en ell. Les iniciatives de foment de l'ocupació no poden actuar al 

marge d’aquesta realitat que supera l’àmbit municipal d’intervenció. Però, al 

mateix temps, les iniciatives de formació ocupacional poden també intentar 

pal�liar les dinàmiques segregacionistes del mercat de treball 

(etnoestratificació, proliferació de l’economia submergida, relacions laborals 

opressives, naturalització de la discriminació i de l’autodiscriminació per raó 

d’origen en la inserció laboral).  

l’ajuntament de Masquefa està elaborant el programa “Dóna’t una 

oportunitat” destinat a millorar la inserció laboral de les dones del municipi. 

Actualment es troben en la fase de diagnòstic amb l’objectiu d’analitzar 

quines són les causes de la baixa inserció d’aquest col�lectiu i dissenyar 

polítiques orientades a lluitar contra les dinàmiques segregacionistes que 

afecten a les dones.  

En aquesta mateixa línia, s’han realitzat xerrades informatives i cursos 

formatius (ofimàtica i monitors de lleure) adaptats als horaris escolars per 
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impulsar la requalificació de les dones i millorar la seva inserció laboral, tot 

analitzant prèviament els filons d’ocupació del territori.  

 

Dèficits identificats 
 
• Infrautilització dels serveis de promoció econòmica entre la població en 

general i entre alguns col�lectius en particular. La utilització d’aquests 

serveis depèn molt del cicle econòmic. 

 

• Poques ofertes laborals adequades a les necessitats de la població del 

territori.  

 

• Manca d’una planificació de l’acollida en coordinació amb altres serveis. 

 

• Els nivells formatius de les persones nouvingudes són especialment 

baixos. I també els de la resta de població del municipi. 

 

• Problemes relacionats amb els desplaçaments als llocs de treball per 

aquelles persones que no disposen d’un mitjà de transport propi. Cal 

esmentar que els vilatans i vilatanes de Masquefa ja són conscients 

d’aquesta problemàtica però moltes vegades la població nouvinguda no, 

ja que la majoria venen de l’àrea metropolitana i allà no tenien aquesta 

problemàtica. 

 

• La majoria de les persones nouvingudes que s’han establert al municipi 

de Masquefa durant els últims anys no disposen de xarxes informal 

d’autoajuda amb els problemes de conciliació de la vida familiar i laboral 

que implica. 

 
 

Objectius 
 

� Donar a conèixer el servei d’orientació laboral entre la població 

nouvinguda per tal de millorar l’accés al mercat de treball. 
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� Realitzar tasques de prospecció per aconseguir ofertes de qualitat 

adequades a les necessitats de la població 

� Organitzar cursos de formació per tal de millorar el nivell de la 

població i augmentar les possibilitats d’inserció 

� Fomentar l’ús de compartir cotxe per fer els desplaçaments al lloc de 

treball 

� Desenvolupar el programa Dóna’t una oportunitat i oferir així una 

xarxa de recursos que redueixin els problemes de conciliació entre la 

vida familiar i laboral.  

 
 
 

Possibles accions a desenvolupar 
 

1. Campanya d’informació i sensibilització dirigida a l’empresariat 

sobre la gestió de la conciliació familiar i laboral en l’àmbit de les 

relacions laborals. 

• Sensibilització envers la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. 

• Difusió de l’existència de la Borsa de treball entre l’empresariat. 

• Etc. 

 
 

2. Reforçament de les polítiques actives d’ocupació locals. 

• Increment de les ofertes i la cobertura de la borsa de treball. 

• Disseny de polítiques d’ocupació a nivell supralocal (i fins i tot, 

supracomarcal), en coordinació amb altres municipis. 

• Potenciació de l’oferta/demanda formativa professionalitzadora.  

• Potenciació de mesures que, tot i que de forma indirecta, faciliten la 

incorporació al mercat de treball als col�lectius amb necessitats: 

mesures de conciliació de la vida familiar i laboral i foment del 

transport públic.  

• Etc.  
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3. Difusió del servei  entre la població nouvinguda. 

• Incorporació del servei en el Pla d’Acollida de la població nouvinguda 

a la vila i promoció del seu ús. 

 

4. Implicació del Servei d’Ocupació Municipal i dels agents implicats 

en el PRAM. 

• Adhesió i visibilització dels agents implicats com a Punt d’Acollida. 

• Aplicació del Protocol Bàsic d’Acollida. 

• Distribució dels tríptics temàtics per part dels agents implicats en 

funció de les demandes dels usuaris. 

 

5. Foment de la participació en la formació ocupacional 

• Potenciació i difusió de l’oferta de Formació Ocupacional oferta a tot 

el territori entre la població nouvinguda. 
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Eix estratègic 9: accés a l’habitatge  
 

 

L’habitatge és un dels drets bàsics de qualsevol vilatà i una peça clau 

perquè qualsevol persona pugui començar el seu procés d’assentament al 

municipi. L’acollida passa necessàriament per promoure una oferta 

accessible d’habitatge i per dignificar les condicions d’habitabilitat i 

salubritat dels habitatges. La degradació de l’espai vital atempta la qualitat 

de vida i genera situacions de marginació social.  

 

La Llei d’Estrangeria disposa a l’article 13 que “...els estrangers residents 

tenen dret a accedir al sistema d’ajuts en matèria d’habitatge en les 

mateixes condicions que els espanyols...” i la Constitució Espanyola 

especifica a l’article 47 que “...tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un 

habitatge digne i adequat...”. 

 
 

Dèficits identificats 
 
• Inexistència d’un servei públic o entitat que ofereixi assessorament 

sobre habitatge a la població nouvinguda. 

 

• Inexistència de promocions públiques d’habitatge. 

 

• Insuficiència d’ajudes per a la compra o lloguer d’habitatges per a 

persones en risc d’exclusió residencial.  

 

 

Objectius 
 
• Fomentar l’accessibilitat i la salubritat dels habitatges i combatre la 

seva degradació i massificació.  

• Fomentar la promoció pública d’habitatges i l’accés de la població 

nouvinguda. 
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Possibles accions a desenvolupar 
 

1. Creació d’un Servei d’Informació i Assessorament en Habitatge 

amb les següents funcions:  

• Gestionar una Borsa de lloguers de pisos.  

• Desenvolupar accions de sensibilització, d’una banda, als propietaris, 

que manifesten reticències a llogar (general per tota la població però 

amb capacitat per a mediar en la desconfiança addicional que causen 

els estrangers.) i, de l’altra, a les entitats financeres, que dificulten 

extraordinàriament l’accés de la població estrangera (encara que 

portin un cert temps al municipi) als crèdits bancaris. 

• Facilitar la comunicació entre usuari i propietari/agència  

• Fomentar promocions d’habitatge públic.  

• Garantir polítiques d’igualtat d’oportunitats i de foment de l’accés de 

la població nouvinguda a les promocions d’habitatge social, 

flexibilitzant els criteris d’assignació, especialment el que fa 

referència al temps mínim de residència en el municipi. 

• Assessorar sobre lloguers, propietat, etc.   

• Informar sobre els drets i deures dels propietaris, i els drets i deures 

dels llogaters. 

• Fer un control de les condicions d’habitabilitat dels pisos llogats.  

• Etc. 

 

2. Exploració de les condicions d’habitabilitat i salubritat dels 

habitatges 

• Realització d’un estudi a fons de les condicions d’habitabilitat i 

salubritat dels habitatges.  

• Mediació amb els propietaris per al manteniment i rehabilitació dels 

habitatges. 
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3. Construcció d’habitatges públics.  

 

 

 

4. Implicació del Servei d’Informació i Assessorament en Habitatge 

en el PRAM. 

 

• Adhesió i visibilització del Servei d’Informació i Assessorament en 

Habitatge com a Punt d’Acollida. 

• Aplicació del Protocol Bàsic d’Acollida. 

• Distribució dels tríptics temàtics per part del Servei d’Informació i 

Assessorament en Habitatge en funció de les demandes dels usuaris 
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Eix estratègic 10: participació social i associativa  
 
El darrer pas del procés d’integració social de la població nouvinguda 

acostuma a articular-se a través de la participació social d’aquesta en el 

teixit associatiu del municipi. Per això, és necessari fomentar la participació 

associativa de la població nouvinguda, però també la implicació de les 

associacions locals en l’acollida i la gestió del fet migratori.  

 

La situació relativa a la participació associativa de la població autòctona a 

Masquefa no és extensiva a la població immigrada. La manca d’arrelament a 

la vila, les situacions de provisionalitat i de vulnerabilitat, la manca 

d’experiència associativa democràtica als països d’origen, un baix nivell 

formatiu o el desconeixement de la llengua, que limita les competències 

necessàries per relacionar-se amb la societat autòctona, són alguns dels 

factors que dificulten la participació de la població immigrada a les 

associacions de la vila i, en general, a la resta d’activitats socioculturals. 

 

L’escassa participació dels immigrants en les activitats col�lectives del 

municipi és un dèficit important sobre la governabilitat futura de la 

convivència. 

 
 
 

Dèficits identificats 
 
• Els que presenten una major presència en els espais de relació i lleure – 

especialment en les activitats esportives i educatives- són els infants 

nouvinguts autòctons i les seves mares i pares. Durant els primers anys 

de residència, la seva participació es limita al gaudiment d’activitats i 

posteriorment, alguns d’ells passen també a formar part dels grups 

promotors.  

 

• És una realitat que hi ha una manca de participació associativa per part 

del col�lectius nouvinguts estrangers, però aquesta manca no es sols en 

els estrangers. A Masquefa existeix una manca de participació i caldria 
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fomentar i promoure el paper de les entitats i/o associacions des de 

diverses àrees i treballar de manera transversal per tal de potenciar la 

tasca d’aquests grups.  

 
• La necessitat d’elaborar una guia d’acollida per la població nouvinguda 

va sorgir de les entitats del territori, i concretament, de les que formen 

part del Consell Municipal de Participació i Convivència a Masquefa. Tot i 

així, es detecta una escassa implicació activa de les associacions en la 

gestió del fet migratori al municipi, sobretot com a resultat d'un 

desconeixement de les estratègies a seguir per a aproximar-se als 

col�lectius nouvinguts. 

 

• Escassa preparació de les associacions per incorporar en les seves 

estructures a la població d’origen immigrat. 

 

• No desenvolupament d’actuacions relatives a promoure les relacions 

interculturals en l’àmbit associatiu. 

 

• Feblesa de l’intercanvi intercultural entre la comunitat autòctona i les 

comunitats nouvingudes. 

 

• Poca participació de la població nouvinguda en les activitats culturals de 

la vila. La seva participació en actes festius i populars és més elevada, 

però generalment es limita al consum de les activitat com a espectadors. 
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Objectius 
 

• Difusió de les entitats educatives, socials, culturals i esportives entre la 

població d’origen immigrat. La participació dels immigrants en les entitats 

i/o associacions ens ajudarà en la seva la integració social i arrelament i a 

promoure l’intercanvi i el coneixement cultural. 

• Donar a conèixer la nostra cultura a la població immigrant i també donar 

a conèixer de forma digna la seva.  

• Foment de polítiques i estratègies d’accessibilitat i permeabilitat del teixit 

associatiu local envers la població nouvinguda. 

• Incorporació del treball intercultural en l’activitat associativa. 

• Fomentar un sentiment de pertinença a Masquefa entre la població 

nouvinguda.  

 

 

 

 

Possibles accions a desenvolupar 

 

1. Creació d’una xarxa associativa. 

Creació d’una xarxa formada pels diversos agents educatius, socials,  

culturals i esportius de Masquefa, que tingui per finalitat donar suport a 

l’acollida de les persones d’origen immigrat nouvingudes al territori. 

Aquesta xarxa ha de permetre endegar accions d’informació i 

assessorament als nouvinguts, de reflexió i sensibilització... i fomentar en 

darrer terme la corresponsabilització del teixit associatiu local envers la 

gestió del fet migratori.  

 

L’existència d’un consell de participació pot contemplar-se com un recurs a 

aprofitar per implicar a les entitats del territori en la gestió del fet migratori 

i definir, conjuntament, estratègies de difusió i aproximació de les 

associacions a la població nouvinguda i d’incorporació del treball 

intercultural en les seves activitats. 
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2. Incorporació del treball intercultural en les polítiques culturals 

locals i en els actes festius-culturals del municipi 

• Foment de la implicació de la població nouvinguda en l’organització 

de les festes locals. 

• Participació de la població nouvinguda en les accions de l’Àrea de 

Cultura. 

• Realització d’actuacions específiques per fomentar l’accés de la 

població estrangera als equipaments culturals del municipi. 

• Ampliació d’horaris i activitats entre aquells serveis que presentin 

importants potencialitats per l’establiment de relacions mútues 

(Biblioteca o Masquef@ula). 

• Programació d’activitats culturals dirigides a crear espais d’intercanvi 

i coneixement mutu entre col�lectius socials. 
 

 

 

 

 

3. Implicació de les associacions en el PRAM. 

• Adhesió i visibilització de les associacions com a Punt d’Acollida. 

• Aplicació del Protocol Bàsic d’Acollida. 

• Distribució dels tríptics temàtics per part de les associacions en funció 

de les demandes dels usuaris. 

 

4. La difusió de les entitats no sols hauria de ser a la gent immigrant. Cal 

promoure les entitats masquefines a tota la població. S’ha de 

presentar les associacion veïnals i socioculturals locals, esportives, de 

participació, etc, la seva ubicació, forma de contacte, principals activitats, 

etc. 

 

5. Oferir un ventall d’accions culturals diverses: parlarem de la 

interculturalitat. Implicar a la cultura en la diversitat. 

Noves expressions culturals en les festes habituals. 

 

6. Creació d’un fòrum amb la participació de les entitats: debatre i 

resoldre problemes comuns. 
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7. Celebració del Dia de la Interculturalitat: coneixement de les cultures 

que conviuen en el nostre municipi. 

 

8. Tractar temes com: la marginació, l’explotació, la globalització, el comerç 

just, la pobresa, els drets dels infants, explotació laboral infantil, les guerres i 

els conflictes, el comerç de les armes,...  
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IMPLEMENTACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PRAM 
 
La implementació del PRAM requereix l’execució de les següents fases: 

 

 

1. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL 

D’ACOLLIDA que s’ocupa de coordinar l’execució del PRAM. 

 

2. Dissenyar un CURS DE FORMACIÓ adreçat als membres de la 

Comissió Interdepartamental i als agents implicats en els processos 

d’acollida. 

 

3. DESENVOLUPAR LES ACCIONS QUE ES DEFINEIXEN EN EL 

PRAM. Anualment, la comissió interdepartamental elaborarà un pla 

d’acció en el qual es definiran les accions concretes a desenvolupar, 

la temporalització i el pressupost de les mateixes. 

 

4. SEGUIMENT DEL PRAM: Elaboració i avaluació dels indicadors de 

seguiment. 
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