
 

 

 
 
 
 
 
XARXA Sant Feliu, Ciutat Acollidora            ACTA Nº    1                  ANY2015 
 
DATA DE CELEBRACIÓ:   24/02/2015                      LLOC: Can Ricart 
HORA D’INICI:   12:00                                                HORA FINAL: 13:30 
 
 
MEMBRES DE LA 

XARXA  
EN REPRESENTACIÓ Assistents Absents Excusats  

Raúl Sáez Associació d’Amics Mestre Esteve 
Escola d’Adults 

X   

Montse Ferrer CNL X   
Marti Rovira  Creu roja X   
Jordi Fernández Creu roja X   
Alba Bermúdez Creu roja    
Candi Francisco Grup dones 21/ Mans Mercedàries X   
Papa Yolro Tall  Associació Malí X  X 
Assumpta Prats Càritas    
Olga Vazquez Escola de Persones adultes   X 
 
 
 
ORDRE DEL DIA. 
1 Motius per els que les persones poden perdre el permís de residència 
2 Nou espai Web creat per la Generalitat per les persones que es plantegin 

treballar per compte pròpia 
3 Valorar si el atemptats de Paris i Estocolm han afectat al col·lectiu 

musulmà 
4 Plantejar-nos crear el grup d’anàlisi del rumor 
 
 
 ASSUMPTES TRACTATS  
 1. S’ha explicat el motius per els quals es pot perdre la residència, a més 

dels de caire legal, el més important és el de no treballar. 
Per aquet motiu l’ autoocupació pot ser molt important, ja que els pot 
possibilitar treballar.  
És molt important que les persones que volen fer un arrelament social, 
assisteixen a la sessió d’acollida, de no fer-ho desprès han de passar una 
prova de coneixement a les drassanes. 
 
 



 

 

La Generalitat a activat una pàgina web per tal que les persones que es 
plantegin treballar per compta pròpia tinguin a l’abast la informació, per tal 
de fer el seu pròbit pla d’autoocupació.  Però s’hauran de fer unes 
sessions informatives a les persones interessades perquè coneguin la 
eina. També es pot mirar si alguna entitat i promoció econòmica les pot  
donar suport 
 
3. Els atemptats de París i Estocolm , han generat alarma, però alhora ens 
ha fet veure la situació de vulnerabilitat en que han quedat els joves amb 
pocs recursos, ja que en pocs anys han vist com desapareixien tot el 
seguit d’accions que les donava cobertura social en la part d’educació no 
formal. 
 
4. El grup de rumors que ,es una proposta de treball sorgida de la 
formació que es va fer al mes de novembre amb Rafael Crespo, podem, 
de manera inicial, treballar-ho desprès  de la xarxa d’acollida ; un cop el 
grup sigui estable ja es buscaria un altre dia de reunió. 
L’objectiu del grup es analitzar els rumors, i un cop avaluats, estudiar la 
manera de desactivar el que resultin pitjors per la convivència, ja que 
 tots alhora no es poden abordar. 

 
 ACORDS. 
 1.Tots estem d’acord en fer extensiva la informació de per què és pot 

perdre la targeta de residència. 
• Continuar informant a Serveis Socials, perquè són els que atenen a 

més persones en situació de risc de perdre la targeta. 
• Derivar a les persones que atenem  als serveis d’ocupació de Sant 

Feliu i Barcelona, per tal d’iniciar el seu pla d’autoocupació. 
 
 
 
2. Fer unes sessions informatives a les persones interessades per que 
coneguin la eina.  

• Treballar perquè promoció econòmica , entitats etc. Les donin 
suport.  

 
3. Treballar amb educació i Serveis Socials, ja que són els que coneixen 
millor a la població de risc. 

• Aconseguir la informació següent: percentatge de fracàs escolar i 
grup d’edat. 

• Percentatge d’absentisme 
• En quines activitats esportives , culturals i lúdiques  poden 

participar adolescents i joves amb pocs recursos 
• S’ha de lluitar per evitar la segregació per raons  econòmiques 



 

 

• S’han de buscar mecanismes per treballar amb joves a partir dels 
12 anys. 

• Es proposa preparar accions pel catàleg d’activitats del curs 
2015/2016 per tal que els infants i joves tinguin més coneixement 
de les diferents cultures que hi ha a la nostra ciutat. En aquesta 
sessió concretament es parlava de donar a conèixer la cultura 
africana  “ Una mirada a l’ Africa”. 

 
 


