Nota de premsa
Terrassa, 30 de juny de 2014

La Xarxa per la Integració i la Convivència aprova el
programa 2014-2015
Entitats especialitzades i tècnics municipals acorden 86 mesures en quatre àmbits

La Xarxa per la Integració i la Convivència de Terrassa (XIC) ha aprovat un
programa d’actuacions adreçat a la millora de la convivència ciutadana i a la
integració de les persones nouvingudes, amb la implicació de l’Ajuntament de
Terrassa i de nombroses entitats de la ciutat. L’òrgan, que aplega entitats, serveis
municipals, partits i sindicats, ha aprovat amb un ampli consens un programa que
inclou 86 mesures que i representa l’actualització i millora de documents anteriors
com el Pla Estratègic de Ciutadania.
El Programa s’estructura en els següents apartats:
Una aproximació a la situació social de la població estrangera a Terrassa, que
argumenta amb dades un marc estratègic de referència i analitza la incidència
de l’origen en el risc d’exclusió social.
Un Document de Bases, que inclou apartats sobre gestió municipal del fet
migratori; marc normatiu i competencial; marc estratègic de referència i eixos
estratègics com a seccions principals. Aquest document és fruit del treball
d’un grup redactor, constituït com a grup de treball de la XIC i format pels
representants de tres entitats especialistes en aquest àmbit (Caritas, Creu
Roja i CITE) i per professionals de diferents serveis municipals (Esports,
Foment, Serveis Socials, Educació, i Ciutadania i Drets Civils) a més de la
Secretaria Tècnica del Fòrum pel Compromís Social. A partir d’aquest
document s’ha desenvolupat el pla d’actuacions del programa.
Un Pla d'Actuacions, que contempla 86 mesures organitzades en els quatre
eixos estratègics que recull el document de bases, amb l’objectiu de
respondre amb visió de ciutat als reptes que tenen a veure amb la relació
entre origen de la persona i risc d’exclusió social.
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Els quatre eixos estratègics són els següents:
Acollida i Reagrupament: l’acollida té la finalitat de promoure l’autonomia i la
igualtat d’oportunitats de les persones nouvingudes a la ciutat i minimitzar els
obstacles que ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de
competències lingüístiques bàsiques i el desconeixement de la societat i
l’ordenament jurídic.
Integració: es tracta de disminuir la segregació pel que fa a les diferències
sociodemogràfiques de la població d’orígens diversos, tant en la distribució
territorial, com en l’accés als serveis i recursos de benestar de la ciutat.
Foment de la Convivència: prioritzar el suport a la gestió de les comunitats
veïnals, i a les dificultats de convivència derivades, a determinats territoris
amb característiques socioeconòmiques molt concretes.
Anticipació: el seguiment i l’anàlisi mitjançant el recull de dades permetrà
avaluar la realitat canviant de la població de Terrassa, considerant les altes al
Padró Municipal d’Habitants, les arribades per reagrupament, les baixes, la
procedència dels fluxos migratoris, la seva evolució quantitativa, els
moviments de la població en la seva ubicació territorial, la distribució als
centres escolars, etc.
La XIC va aprovar el Programa per a la Integració i la Convivència el passat
dimecres, en un plenari presidit per la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa
Melgares, celebrat a la Biblioteca Central de Terrassa. El programa es va aprovar
per majoria, amb dues abstencions (A.VV Grups Montserrat i Grup Municipal de CiU)
i un vot en contra (Grup Municipal del PPC).
A la reunió es van donar a conèixer també els treballs realitzats durant aquest primer
any de la xarxa per part dels altres dos grups de treball: el Grup de Treball de
Recursos Formatius i el Grup de Treball de Convivència Intercultural.
La xarxa es va constituir fa un any en el marc del Fòrum pel Compromís Social de
Terrassa, amb l’objectiu de tractar temes d’immigració, integració i convivència a la
ciutat. L’òrgan es va constituir amb 44 membres, entre representants de diferents
serveis de l’Ajuntament de Terrassa, els grups polítics municipals, associacions de
veïns, entitats de l’anomenat tercer sector i altres associacions que d’una o altra
manera treballen per la integració i la convivència. Al llarg de l’any la xarxa ha anat
convidant a diferents entitats perquè formin part dels grups de treball, amb tan bona
resposta que a dia d’avui el plenari compta ja amb prop de 90 membres.
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