Nota de premsa
Terrassa, 14 de febrer de 2016

L’Ajuntament registra 173 sol·licituds d’accés al
Servei de Primera Acollida durant el 2016
Terrassa és pionera en el desplegament formatiu per a nouvinguts

El Servei de Primera Acollida, gestionat pel Servei de Ciutadania de l’Ajuntament, ha
registrat 173 sol·licituds d’accés del total de 1.754 registrades a tot Catalunya el
2016. D’aquesta manera, Terrassa és la tercera ciutat dins l’àmbit metropolità que
més registres ha tramitat, precedida de Sabadell (204) i de L’Hospitalet de Llobregat
(248). Les sol·licituds gestionades des de Terrassa corresponen a persones que han
cursat el mòdul B de coneixements laborals i el mòdul C de coneixements de la
societat catalana i el seu marc jurídic.
Per nacionalitats, les persones marroquines representen un 24,3% del total de
registres fets l’any passat, seguides de les hondurenyes (10,4%) i de les
senegaleses (9,2%). Si es desglossa per continents, però, destaca Amèrica en
primer lloc (48,5%), percentatge repartit entre Amèrica del Sud (27,7%), Amèrica
Central (17,3%) i Amèrica del Nord (3,5%). Hondures i Veneçuela són al capdavant
dels 16 països representats en aquest continent. En segon lloc trobem Àfrica
(35,3%), Europa (11,6%) i Àsia (4,6%). Per sexe, un 54% de les persones
sol·licitants han estat dones i un 46% homes.
Pel que fa als certificats d’acollida emesos per la Generalitat, als que es pot accedir
si s’acredita el mòdul B, mòdul C i un mínim de 90 hores de formació en les llengües
oficials, català i castellà, 18 dels 136 certificats emesos per la Generalitat de
Catalunya durant el 2016 han estat sol·licitats des de Terrassa, convertint-se en
l’única ciutat destacada per l’informe de la Generalitat en l’àmbit metropolità.
D’aquestes 18 sol·licituds, tres corresponen a persones de nacionalitat mexicana;
tres boliviana; dues marroquina; i amb una, persones procedents de l’Argentina,
Colòmbia, Guinea Bissau, Hondures, República Dominicana, Senegal, Ucraïna,
Veneçuela, Xile i la Xina. En les dades de tot Catalunya destaca la nacionalitat
marroquina, amb un 25% del total.
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Terrassa, ciutat capdavantera
El desplegament del Servei de Primera Acollida es va iniciar a la ciutat el setembre
de 2015, però no ha estat fins el 2016 que s’ha desplegat arreu de Catalunya.
L’objectiu és promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes
retornades, així com la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. Terrassa ha estat
una de les ciutats pioneres a Catalunya en impartir els mòduls de formació per a
nouvinguts. La formació és part del circuit de primera acollida, que també inclou
altres fases d’assessorament, com el servei d’informació telefònica a aquelles
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.
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