
 

 

 
 
 
 
 
XARXA Sant Feliu, Ciutat Acollidora            ACTA Nº    1                    ANY2014 
 
DATA DE CELEBRACIÓ:   13/05/2014                      LLOC: Can Ricart 
HORA D’INICI:   13:00                                                HORA FINAL: 14:15 
 
 
MEMBRES DE LA 

XARXA  
EN REPRESENTACIÓ Assistents Absents Excusats  

Lidia AFAP 
Associació d’Amics Mestre Esteve 
Escola d’Adults 

X   

Assumpta Prats Càritas X   
Isabel Tella Grup Dones 21 X   
Montse Ferrer CNL X   
Zahoum Creu Roja X   
Maime Rivas Associació d’Amics Mestre Esteve 

Escola d’Adults 
X   

Olga Vázquez Escola  de Persones d’Adultes X   
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
1 Informació sobre el decret d’ Acollida 
2 Informació sobre l’actual estat de la comissió de l’Acolliment Lingüístic 
3 Presentació del nou espai web de la xarxa 
4 Presentació del nou material pels tràmits digitals 
5 Torn de propostes de treball per seguir treballant en l’àmbit de la 

rumorologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ACORDS 
1 Pel que fa al decret d’ Acollida, s’acorda que quan tinguem més informació 

sobre l’aprovació del decret informar a totes les entitats que formen part 
de la xarxa 

2 Expliquem a la xarxa que la comissió d’Acolliment Lingüístic no està 
funcionant, que ens hem trobat amb dificultats que exposem a la reunió i 
alhora proposem emmarcar aquesta comissió a través de les certificacions 
que es desprenguin del decret d’ Acollida. D’aquesta manera els serveis 
socials podran fer les derivacions directament als circuits de formació, i 
Nova Ciutadania no haurà de fer les entrevistes individualitzades, sinó que 
garantirà poder oferir un bon circuit de formació. 
S’acorda a la xarxa, que es facin diferents xerrades informatives de com 
serà l’aplicació del decret i de quina manera afectarà a la ciutadania. 
S’acorda que en aquestes sessions ens acompanyaran diferents membres 
de la xarxa. 

3 S’acorda en la xarxa que qualsevol entitat o organisme que així ho cregui 
necessari, ens pot fer arribar aquelles notícies o temes d’interès general 
per la xarxa per la seva publicació en web 

4 Pel que fa a la rumorologia acordem que en les properes sessions de 
treball de la xarxa, dedicarem un espai per recollir les propostes per tal de 
tenir un projecte abans de la formació que està prevista pel novembre, 
desembre. 

 


