Nota de premsa
Terrassa, 31 de desembre de 2015

Un total de 576 persones passen pels cursos de
primera acollida del Servei de Ciutadania municipal
El 2016 s’incorporà el Certificat d’Acollida emès per la Direcció General per a la
Immigració
El Servei de Primera Acollida, gestionat des del Servei de Ciutadania de
l’Ajuntament, ha ofert durant tot l’any 2015 els diferents mòduls formatius que marca
els desplegament reglamentari del Decret 150/2014 dels serveis d’acollida de les
persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Durant l’any, 576 persones
nouvingudes han rebut a Terrassa formació en algun d’aquests mòduls. El Servei de
Primera Acollida té com a finalitat promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats
dels immigrants i dels retornats a Catalunya, oferint formació en àmbits que poden
resultar un obstacle a la integració com la manca de competències lingüístiques
bàsiques, el desconeixement de la societat i del seu ordenament jurídic.
El Servei de Ciutadana compta a Terrassa amb la col·laboració de professionals del
Centre d’Informació de Treballadors Estrangers (CITE), el Centre per la
Normalització Lingüística (CNL), el Centre d’Atenció Primària (CAP) i Serveis Socials
per desenvolupar aquesta tasca formativa. El Servei de Primera Acollida ofereix tres
mòduls formatius, que són el mòdul de coneixement de la societat catalana i del seu
marc jurídic, de 15 hores, que vol donar a conèixer el municipi i els serveis de
l’entorn més proper què inclou una visita als llocs més emblemàtics de la ciutat; el
mòdul de competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, de 90 hores; i el
mòdul de coneixements laborals sobre el mercat de treball, amb una durada de 15
hores.
Des del passat mes de setembre, Terrassa ha estat una de les ciutats pioneres de
Catalunya en impartir el mòdul de formació en coneixements laborals, que han atès
84 persones. Pel que fa al de coneixement de la societat catalana i del seu marc
jurídic, l’han fet 291 persones, mentre que pel de competències lingüístiques
bàsiques en llengua catalana han passat un total de 201 persones.
La formació és part del circuit de primera acollida, que també inclou altres fases
d’assessorament als nouvinguts com el servei d’informació telefònica a aquelles
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persones empadronades que facilitin les seves dades de contacte, l’itinerari formatiu
adequat a les necessitats inicials de formació i informació o la benvinguda oficial a la
ciutat de Terrassa i certificació dels diferents mòduls formatius.
Durant el 2016 s’incorporà el Certificat d’Acollida emès per la Direcció General per a
la Immigració, que serà una eina útil en els processos d’estrangeria com ara
l’arrelament social o la modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència.
De forma paral·lela, el conjunt de persones nouvingudes que han passat pel circuit
d’acollida tenen l'oportunitat de participar i formar part de la xarxa de facilitadors de
convivència, que té per objectiu treballar la convivència des d'una perspectiva
positiva i constructiva. Igualment, també poden formar part de diferents programes i
formacions que es duen a terme des del Servei de Ciutadania.
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