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Ens heu fet arribar 

moltes preguntes  

i propostes i molt 

interessants 

Amb aquestes línies, en primer lloc, volem agrair la feina que, 

al llarg del curs 2016/2017, heu fet tot l’alumnat i el professorat 

dels diversos centres que heu participat en l’Audiència Pública. 

Ens heu fet arribat moltes i molt interessants preguntes i 

propostes. Esperem estar-hi a l’altura amb aquestes respostes. 

 

Per fer més còmoda la lectura, hem agrupat les vostres 

aportacions per temes, però hem volgut deixar-les totes juntes 

perquè quedi constància de totes les coses que ens heu fet 

arribar. Us demanem que tingueu una actitud crítica en la 

lectura d’aquest document i us convidem a contactar amb 

nosaltres si voleu més informació o més precisió. 

 

A la darrera part del document veureu reflectits els vostres 

reptes o compromisos. Us convidem a no deixar-los en meres 

paraules i a treballar per tal de portar-los a terme. I no dubteu a 

demanar-nos un cop de mà, si us cal. 

 

Novament, moltes gràcies i fins ben aviat! 

  

 
L’equip del pla ‘Barcelona, ciutat refugi’ 

 



Proposem crear al districte una xarxa  

de famílies d’acollida a persones 

refugiades i migrants per dotar  

de seguretat, aliment, habitatge,  

higiene, suport i ajuda personal  

i emocional a les persones migrades  

i refugiades que en necessitin.  

 

Proposem que hi hagi un pla que faci 

que estudiants que viuen en pisos  

i residències puguin acollir persones 

refugiades, per crear un intercanvi  

de suports, de manera que 

paral·lelament aquesta ajuda mútua els 

vagi facilitant l’adaptació al nou país. 

 

L’asil és un dret recollit en l’article 14 de la 

Declaració universal dels drets humans des del 

1948 i desenvolupat per la Convenció de 

Ginebra el 1951. És per això que l’acollida no ha 

de dependre de la solidaritat de les famílies i les 

persones particulars. L’Estat central i les 

administracions públiques som les responsables 

de proveir aquesta acollida i hem d’exigir que 

sigui de qualitat. 

  

El programa d’acollida estatal cobreix l’habitatge 

durant els sis primers mesos (prorrogables a nou 

en casos de vulnerabilitat). Després d’aquesta 

primera fase, l’assistència estatal consisteix en 

ajudes econòmiques per poder pagar un lloguer.  

A partir d’aquest moment, les persones 

particulars  

i les famílies de la ciutat sí que podem fer alguna 

cosa i oferir un lloguer a aquestes persones 

sol·licitants d’asil, ja que troben moltes dificultats 

per poder llogar una habitació en el mercat 

ordinari. 

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 



Això es deu al fet que les persones refugiades no 

poden oferir una garantia de pagament en el futur, ja 

que la majoria no tenen estalvis o feina fixa. 

 

En aquest sentit, l’Ajuntament ha donat suport a la 

iniciativa de Refugiados Bienvenidos perquè aterri a la 

ciutat. Precisament el que aquesta iniciativa fa és 

posar en contacte famílies que volen acollir persones 

refugiades a casa seva, quan aquestes persones han 

rebut l’atenció que els correspon i el que necessiten és 

únicament fer-se un lloc a la nostra ciutat com 

qualsevol altre veí o veïna. La filosofia és que la 

persona local no només aculli a casa seva, sinó que 

serveixi com a vincle per a la persona refugiada, com 

a tutor que li serveixi de guia per a una primera 

integració en el barri i la ciutat.  

  

La intenció és continuar apostant per aquest model i 

reforçant altres propostes semblants amb les quals 

també es poden implicar les vostres famílies, com és 

el cas de la Fundació Migra Studium o l’Associació 

Punt de Referència. 

  

Igualment us convidem que, juntament amb les 

vostres famílies, conegueu el Servei de Famílies 

Col·laboradores de l’Ajuntament de Barcelona, des del 

qual podeu exercir un paper molt important als vostres 

barris.  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2vpGporjWAhUEOxoKHbOCA98QFggpMAA&url=https://www.migrastudium.org/&usg=AFQjCNHi4otLVjvOscCjL1DIt-Z0pvz3xg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikusXMorjWAhWMWBoKHXlsAzsQFggnMAA&url=http://www.puntdereferencia.org/&usg=AFQjCNH527OtWzkVK0rPZhUf9mJsEXJ_9w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikusXMorjWAhWMWBoKHXlsAzsQFggnMAA&url=http://www.puntdereferencia.org/&usg=AFQjCNH527OtWzkVK0rPZhUf9mJsEXJ_9w
https://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index4244.html
https://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index4244.html
https://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index4244.html


Proposem fer campanyes de 

sensibilització al districte. Per exemple, 

es poden crear espais als centres 

cívics perquè persones migrades i 

refugiades puguin explicar la seva 

experiència, o crear activitats 

d’educació en el lleure  

en les quals participin activament les 

persones migrades i refugiades i que 

tinguin com a objectiu conèixer-nos 

mútuament i compartir vivències.  

  

L’Ajuntament podria organitzar 

xerrades a la plaça d’Orfila en les quals 

algun refugiat expliqui la seva 

experiència,  

i on també alguna entitat pugui oferir  

el seu voluntariat. 

  

Una de les branques fonamentals del pla 

‘Barcelona, ciutat refugi’ és la de la 

sensibilització i la informació. D’ençà que es va 

engegar el pla, s’han dut a terme xerrades i 

sessions informatives tant per informar sobre els 

diversos conflictes  

i situacions que provoquen refugiats, com per 

informar de les tasques de l’Ajuntament en 

aquest tema i per donar a conèixer les 

possibilitats de col·laborar i fer voluntariat.  

  

D’altra banda, des de BCN Acció Intercultural, 

l’Estratègia Antirumors treballa per eliminar els 

rumors, els estereotips i les discriminacions que 

dificulten la convivència a la ciutat.  Us voleu 

convertir en agents antirumors? Seguiu 

aquest enllaç!  

  

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/inici
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/antirumors-que-fem
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff7LlX4AAxb8RekNKjiu_ORRnqEQZCFHIRN1fjBkttfWo9og/viewform


Proposem proporcionar ajuda  

i col·laboració en la dinamització  

de les activitats i les iniciatives 

proposades per la gent del barri. 

 

Proposem fer campanyes de 

sensibilització des del districte, que 

podrien consistir en anuncis, 

audiovisuals i xerrades amb persones 

refugiades, per trencar els prejudicis i 

els estereotips que encara tenim. 

  

Demanem potenciar les xerrades de 

barri i intentar que les persones 

refugiades que viuen aquí hi parlin 

sobre la seva experiència i la seva 

situació actual. Aquestes explicacions 

impactaran més en les persones oients 

que si les sentissin en boca de terceres 

persones. 

 

També s’ha creat el web ww.ciutatrefugi.barcelona 

com a eina comunicativa principal. La pàgina 

informa de la situació al món i de tot el que es fa a 

Barcelona en aquest àmbit. A més, incorpora una 

agenda, que us convidem a consultar i a omplir 

d’activitats, on es recullen els esdeveniments que 

es duen a terme relacionats amb el refugi: 

xerrades, seminaris, exposicions, concerts, 

etcètera. 

  

Heu de saber també que una part molt important 

d’aquesta tasca de sensibilització la fan entitats 

que, des de perspectives i visions diverses, duen  

a terme accions als barris i districtes. Per aquest 

motiu, des d’aquest 2017, es fa una convocatòria 

de subvencions per a projectes de sensibilització. 

Aquest any s’han subvencionat dinou projectes i 

esperem que, amb el vostre ajut, l’any que ve en 

siguin molts més. 

  

Per donar difusió a les activitats que es fan a la 

ciutat de Barcelona relacionades amb el refugi, 

hem posat una agenda al nostre web. Ens ajudeu  

a omplir-la d’activitats? Feu-nos arribar les 

vostres activitats a ciutat_refugi@bcn.cat. 

http://ciutatrefugi.barcelona/
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/agenda
mailto:ciutat_refugi@bcn.cat


Proposem habilitar edificis buits  

o abandonats per donar als nouvinguts 

un lloc on viure mentre busquen feina  

i se’n resol la situació.  

  

Demanem habilitar espais públics  

o privats per poder acollir-hi persones 

refugiades, com ara la seu del districte, 

l’Associació Sociocultural La 

Indomable, el centre obert d’Arrels o 

pisos buits.  

 

Així mateix, proposem crear nous 

espais, com ara un hostal solidari en 

espais pendents de construir, i aprofitar 

edificis no ocupats, envelats 

condicionats expressament i tots els 

espais que puguin oferir un habitatge 

digne per viure-hi. 

  

  

Parlar de la problemàtica de l’habitatge és parlar 

d’uns dels grans problemes de la ciutat, que 

afecta tothom i amb més cruesa les persones 

que tenen alguna dificultat afegida, com és el 

cas de les que han hagut de sortir fugint de casa 

seva. 

  

Una de les coses que s’han fet des de 

l’Ajuntament i que es vol continuar incrementant 

és la creació del projecte ‘Nausica’. Aquesta 

iniciativa vol donar continuïtat al pla d’acollida 

estatal, que en la major part d’ocasions esdevé 

massa curt a l’hora d’aconseguir que les 

persones sol·licitants d’asil assumeixin el grau 

d’autonomia adient. Per tant, un cop els 

sol·licitants exhaureixen les prestacions del 

programa estatal, es poden acollir al programa 

‘Nausica’, que posa a la seva disposició 

allotjament i recolzament psicosocial durant un 

període màxim d’un any. 

  

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL CURS 

2016-2017  

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 



Sol·licitem habilitar pisos que estiguin 

buits per acollir-hi persones 

nouvingudes. 

  

Proposem rehabilitar els centres que 

fomenten el consumisme (com ara les 

grans superfícies) en forma de centres 

d’acollida o pisos de lloguer on les 

persones nouvingudes puguin viure. 

  

Els allotjaments es fan en pisos compartits 

gestionats per entitats socials de la ciutat, cedits 

pel Patronat Municipal de l’Habitatge, per 

atendre emergències socials, i s’han de 

compartir amb altres realitats socials complexes 

que hi ha a la ciutat.  



Proposem promoure el tancament del 

Centre d’Internament d’Estrangers 

(CIE), ja que creiem que no és 

coherent que una ciutat que vol acollir 

més refugiats els aïlli en un centre on 

no es respecten els drets humans. 

  

I, finalment, demanem eliminar el CIE,  

ja que no ens sembla just que aquestes 

persones estiguin tancades en aquest 

lloc, que és com una presó. Ens 

agradaria que, mentre no tinguin 

solucionats els tràmits d’asil, les 

autoritats els deixin  

fer vida normal. 

Els CIE suposen un greuge importantíssim, ja 

que criminalitzen una situació administrativa 

irregular.  

  

El govern actual de la ciutat té un compromís 

actiu amb aquesta causa. S’ha actuat dins del 

marc legal per poder tancar el CIE i es dona 

suport a les iniciatives de la societat civil. 

  

Mentrestant, una mesura important per ajudar 

que les persones migrants no siguin 

empresonades en aquests centres és el 

document de veïnatge. Podeu obtenir-ne més 

informació a l’apartat 6.4 de la Mesura de govern 

per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la 

irregularitat sobrevinguda.  

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_3L-8q7jWAhVJMBoKHfb1CSQQFggmMAA&url=http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/mgrregularitat.pdf&usg=AFQjCNFeqt637gl8PCXkzHSxSZ_RSuYr9Q
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_3L-8q7jWAhVJMBoKHfb1CSQQFggmMAA&url=http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/mgrregularitat.pdf&usg=AFQjCNFeqt637gl8PCXkzHSxSZ_RSuYr9Q
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_3L-8q7jWAhVJMBoKHfb1CSQQFggmMAA&url=http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/mgrregularitat.pdf&usg=AFQjCNFeqt637gl8PCXkzHSxSZ_RSuYr9Q


Proposem organitzar camps de treball  

i d’intercanvi cultural entre famílies 

refugiades i joves de la ciutat per crear 

consciència i oferir ajuda.  

  

Demanem crear espais on poder fer 

intercanvis culturals, explicar les 

tradicions d’aquí i les dels països de les 

persones refugiades, ensenyar i 

aprendre idiomes, fer tallers de cuina, 

etcètera. Això es podria fer a través 

d’activitats conjuntes que fossin 

projectades i liderades entre tothom, 

com ara concerts, obres de teatre, 

dinars, sopars, cinefòrums, etcètera. 

  

Hi ha molts espais on es duen a terme aquests 

tipus d’activitats i intercanvis. Algunes activitats 

són força innovadores, com 

www.lafamiliadelcostat.cat, que organitza l’entitat 

SOS Racisme.  

  

Des de l’Ajuntament es dona suport a iniciatives 

de creació d’aquests tipus d’intercanvi; en podeu 

trobar algunes al web de Barcelona Acció 

Intercultural, on en publiquen constantment la 

programació.  

  

En qualsevol cas, redirigirem la vostra proposta 

per demanar que programin noves activitats 

d’aquest tipus als centres cívics. 

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 

http://www.lafamiliadelcostat.cat
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmj-3yq7jWAhWHlxoKHZZXAyMQFggnMAA&url=http://www.sosracisme.org/&usg=AFQjCNEiCNxISVzMFe3mqPq1s5ApzuP3EQ
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/la-xarxa-antirumors
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/la-xarxa-antirumors


Proposem també fer pressió pel 

tancament del CIE i donar suport a les 

campanyes que ho promouen. 



Proposem iniciar una campanya a les 

escoles per acollir infants i joves 

migrants i refugiats a les aules, amb 

l’objectiu de donar-los l’oportunitat  

de continuar-se educant i formant, ja  

que tenen el mateix dret a estudiar  

que nosaltres. 

Les persones menors de 16 anys, tant si són 

refugiades com si no, tenen el dret i el deure d’estar 

escolaritzades amb les mateixes condicions que els 

nens i les nenes de Barcelona, i hauran d’anar a 

l’escola que els toqui segons el seu lloc  

de residència. 

  

Per a persones joves universitàries, és interessant 

que conegueu la proposta de la Fundació Solidaritat 

UB. Amb el suport de l’Ajuntament, ha engegat un 

programa a través del qual cada any porta quinze 

joves universitaris a la ciutat de Barcelona des de 

zones de conflicte per tal que puguin continuar amb 

els seus estudis.  

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA  

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1iNDJrbjWAhXGvRoKHeFlBn8QFggmMAA&url=http://www.solidaritat.ub.edu/&usg=AFQjCNHybS3FEvv6V7OkPJdUMhqda8l_Sw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1iNDJrbjWAhXGvRoKHeFlBn8QFggmMAA&url=http://www.solidaritat.ub.edu/&usg=AFQjCNHybS3FEvv6V7OkPJdUMhqda8l_Sw


Proposem que l’Ajuntament faci una 

campanya de difusió amb anuncis 

breus penjats a Youtube que creïn un 

gran interès en les persones que els 

vegin, les quals podran entrar a una 

pàgina web on hi hagi: 

• entrevistes a diversos perfils de 

persones refugiades 

• històries de persones refugiades 

• el joc ‘Fronteres invisibles’ 

• documentals i pel·lícules 

relacionades 

En un d’aquests videoanuncis, també 

podria anunciar-s’hi la cadena de 

favors de conscienciació que hem 

esmentat en el nostre manifest. 

 

Atenent a la vostra demanda, vam demanar als 

joves de l’Espai Jove Garcilaso que ens ajudessin 

a fer un vídeo per commemorar el Dia Mundial de 

les Persones Refugiades. 

  

Potser algunes persones ho vau veure a les 

pantalles del metro. En tot cas, el podeu continuar 

veient  

i difonent a partir d’aquest enllaç. 

  

En relació amb la cadena de favors, de moment 

no tenim constància que s’hagi portat a terme. 

Us encoratgem a organitzar-la i portar-la a 

terme.  

I, si voleu, podem fer-ne un reportatge. Us hi 

animeu?  

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 

http://ciutatrefugi.barcelona/ca/dia-mundial


Proposem que hi hagi un programa de 

ràdio amb entrevistes a persones 

refugiades, ja que pensem que aquesta 

és una de les maneres més pràctiques  

de comunicar la realitat que estan 

vivint.  

És una molt bona proposta. 

  

Actualment a www.beteve.cat podeu trobar un espai 

setmanal força semblant. Al programa ‘La tarda de 

Barcelona’, cada dimecres a les 19.00 h podeu 

escoltar ‘Barcelona diversa’, on fan entrevistes a 

veïns i veïnes de Barcelona d’orígens diversos. 

  

Sabíeu que a la ciutat de Barcelona hi ha 

diverses ràdios de barri com ara 

www.radiociutatvella.es, www.sants3radio.cat o 

www.radiotrinijove.org, entre moltes altres. Són 

ràdios molt accessibles... I si sou vosaltres els 

qui organitzeu un programa de ràdio? 

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 

http://www.beteve.cat
http://www.radiociutatvella.es
http://www.sants3radio.cat
http://www.radiotrinijove.org


Estaria bé que les persones que van a 

treballar o estudiar cada dia en metro  

i autobús poguessin mirar a les 

pantalles petits curts (com ara els de 

Youtube que hem proposat) per anar-

se conscienciant que les persones 

refugiades no són pas dolentes i que 

no cal tenir-los por. 

Aquesta proposta la vam portar a terme entre el 5 i 

el 20 de juny amb la col·laboració de TMB.  

 

Durant tots aquells dies, de manera periòdica, es va 

veure un anunci que resumia el vídeo que es va fer 

per commemorar el Dia Mundial de les Persones 

Refugiades.  

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 

http://ciutatrefugi.barcelona/ca/dia-mundial


Als solars abandonats, es podrien crear 

centres de refugi que servissin a les 

persones refugiades com a llocs de 

transició entre l’exili i el retorn a la vida 

normal, però no pas perquè s’hi 

estiguin indefinidament, sinó només 

fins que tinguin solvència econòmica, ja 

que creiem que, si s’hi estiguessin 

massa temps, podrien no estar-hi a 

gust i sentir-se aïllades. 

Aquesta és una proposta força interessant. Davant 

la problemàtica de l’habitatge a la ciutat i el temps 

excessiu que, de vegades, suposa edificar nous 

equipaments, des de l’Ajuntament s’estan estudiant 

opcions d’arquitectura per mòduls on podrien 

conviure habitatges d’aquest tipus, adreçats a 

col·lectius amb dificultat d’accés a l’habitatge, com 

també poden ser-ho la gent gran o els estudiants. 

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 



Per arribar, també, a la gent gran, 

algunes persones refugiades podrien 

anar a explicar la seva història als 

centres de  

la tercera edat, com ara el centre cívic 

Baró de Viver.  

Una gran idea! 

 

És cert que normalment aquest tipus d’activitats de 

testimoniatge s’adrecen més a espais amb públic 

jove. No hi ha accions de sensibilització o 

informació adreçades específicament a la gent gran 

i no hem pas de descuidar-los. 

  

En tot cas, us proposem un altre repte: 

contacteu amb algun casal de gent gran de prop 

de casa vostra i ho organitzem conjuntament. 

Us sembla bé? 

 

I, ja posats, sabeu que un dels grans problemes de 

la gent gran de Barcelona és la soledat? Feu una 

ullada al web del projecte ‘Radars’. Podeu fer 

moltes petites grans coses per millorar-los la vida! 

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA  

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 

http://www.bcn.cat/radars
http://www.bcn.cat/radars


Seria interessant organitzar, a les 

prèvies i les mitges parts dels partits de 

futbol mediàtics, una campanya de 

sensibilització a les pantalles del camp. 

Així podríem arribar a la gran diversitat 

de persones que hi ha a les graderies.  

Sí que s’ha portat a terme alguna acció en camps  

de futbol de grans equips, però aquest seria un 

mitjà excel·lent per arribar a un gran nombre de 

persones  

i de perfil molt diferent. El repte serà que els grans 

clubs de la ciutat com el Barça o l’Espanyol 

cedeixin aquest espai per a aquesta causa. 

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 



Proposem que l’oficina d’atenció al 

ciutadà (OAC) tingui un horari més 

ampli per poder ajudar més els 

ciutadans a agilitzar els tràmits 

burocràtics. 

Teniu molta raó. De vegades, fer tràmits 

administratius és incompatible amb els horaris de 

treball, escolars, etcètera, ja que moltes oficines 

treballen únicament al matí. Aquest problema afecta 

molt les persones migrants en general i les 

refugiades en particular, ja que han de fer molts  

i molts tràmits administratius. 

  

L’OAC de la plaça de Sant Miquel està oberta 

gairebé dotze hores al dia, de 8.30 h a 20.00 h, per 

millorar aquesta situació. 

  

Igualment s’està fent una aposta important per 

millorar l’administració electrònica i que es puguin 

fer la majoria dels tràmits des de casa amb els 

certificats digitals. 

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA  

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 



Proposem que visquin en espais 

cèntrics i comunicats i no pas en llocs 

apartats, de manera que el sigui més 

fàcil integrar-se al barri i a la societat en 

general. 

Aquesta seria la millor manera de contribuir a una 

inclusió ràpida. De fet, l’aposta de Barcelona no és 

pas crear grans centres sinó fer-ho d’una manera 

molt dispersa. A tots els districtes de la ciutat hi ha 

pisos on viuen, com qualsevol altre veí o veïna, 

persones migrants i refugiades. 

  

Tot i així, heu de tenir en compte que, 

malauradament, la realitat de l’habitatge a la ciutat 

de Barcelona és ben complicada. Els preus del 

lloguer dels pisos a Barcelona es troben en màxims 

històrics, especialment en els barris més cèntrics. 

Molts veïns i veïnes de la ciutat s’han vist obligats a 

desplaçar-se a altres poblacions limítrofes, perquè 

ja no poden assumir pagar un pis a Barcelona. 

  

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 



Una manera de lluitar contra aquest fenomen és 

controlar i limitar els pisos turístics i l’especulació 

que generen aquesta pujada de preus. 

L’Ajuntament lluita i continuarà lluitant per tal 

d’acabar, si més no, amb el lloguer sense llicència 

d’apartaments a turistes. 

 

Pel que fa a la comunicació, efectivament hem de 

garantir que, visquin on visquin, tinguin la 

possibilitat de desplaçar-se a qualsevol punt de la 

ciutat sense grans dificultats i participar a qualsevol 

activitat que es dugui a terme en el seu territori. 



Proposem col·laborar en la resolució 

dels conflictes que hi ha als països 

d’origen en la mesura que sigui 

possible, amb l’objectiu d’aconseguir 

que cadascú pugui viure al seu país, 

sense veure’s en l’obligació d’haver-ne 

de marxar.  

Sens dubte, aquesta és la millor manera d’acabar 

amb les migracions forçades. Implica anar a l’arrel 

del problema i buscar una solució veritable. 

Malauradament, també sembla la part més 

complicada, ja que no sempre hi ha la necessària 

voluntat política i el consens entre països. Sovint hi 

ha implicats interessos de tot tipus (econòmics, 

polítics, geoestratègics, etcètera). 

  

L’Ajuntament compleix el compromís de destinar el 

0,7% del seu pressupost a la cooperació 

incrementant l’ajuda financera destinada a les 

entitats que treballen sobre el terreny atenent les 

persones refugiades als països limítrofs amb Síria i 

en la ruta d’arribada a la Unió Europea. 

Això, però, no és suficient i ens comprometem a 

continuar exigint, dins els fòrums internacionals on 

Barcelona participa, les accions necessàries per 

part d’Europa encaminades a acabar amb els 

conflictes.  

  

Vosaltres, com ho feu en el vostre dia a dia? En 

què podríeu millorar? 

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 



Proposem adquirir el compromís de 

facilitar, en la mesura que es pugui, el 

dret d’asil, així com el de fer una bona 

acollida a tota persona refugiada que 

arribi al barri i a la ciutat.  

Un dels objectius de la participació de Barcelona en 

les diverses xarxes internacionals de les quals 

forma part és aquest. Vol fer pressió a les 

institucions europees i també a l’Estat espanyol 

perquè es garanteixi el dret d’asil a les persones 

que el mereixin, més enllà d’una política de quotes. 

Es pretén un canvi en la legislació i més 

protagonisme de les ciutats en la presa de 

decisions en aquest àmbit. 

  

Fa anys que s’intenta proporcionar una bona 

acollida de les persones refugiades des de l’àmbit 

municipal. Aquest és precisament l’objectiu del 

SAIER, el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants 

i Refugiats, que funciona des del 1989. Aquest 

servei municipal ofereix assessorament de forma 

gratuïta a tots els veïnes i veïnes de la ciutat que ho 

desitgin (siguin immigrants, emigrants o refugiats). 

L’assessorament inclou l’aprenentatge del català, 

assessorament jurídic, orientació sociolaboral, 

etcètera. En el cas  

de persones vulnerables també inclou allotjament 

d’emergència.  

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/saier.html


Proposem crear punts d’informació al 

barri perquè la gent tingui accés a 

informació sobre les activitats de 

voluntariat, la situació dels refugiats, 

etcètera, ja que ens és molt difícil 

trobar la informació per nosaltres 

mateixos. 

Els centres cívics i les biblioteques dels districtes 

poden disposar d’aquesta informació. 

  

Aquesta informació també està disponible al web 

del pla ‘Barcelona, ciutat refugi’, que podeu 

consultar sense cap dificultat i des de qualsevol 

dispositiu.  

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 

http://www.ciutatrefugi.bercelona
http://www.ciutatrefugi.bercelona
http://www.ciutatrefugi.bercelona


Proposem impulsar des del districte 

projectes de voluntariat en els quals 

participarien moltes escoles 

interessades a ajudar.   

Des de moltes escoles es porta a terme el que es 

coneix com a “APS” (Aprenentatge Servei), una 

proposta educativa que combina processos 

d’aprenentatge i de servei a la comunitat en què els 

participants (alumnes) es formen alhora que 

treballen sobre necessitats reals de l’entorn amb 

l’objectiu de millorar-lo. Podeu portar a terme un 

projecte d’aquest tipus al vostre centre, sense cap 

tipus de problema! Pregunteu als vostres tutors i 

tutores! 

  

Podeu facilitar-los més informació que trobareu 

aquí.  

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 

http://www.lafede.cat/nova-guia-educativa-aprenentatge-servei-pau-drets-humans-i-solidaritat-internacional/


Proposem aprofitar el fet que la 

televisió és el mitjà de comunicació 

més conegut, per fer-hi campanyes o 

anuncis publicitaris que trenquin els 

estereotips referents a les persones 

refugiades. 

  

Volem conscienciar els periodistes 

perquè mostrin tota la informació sobre 

els desplaçaments forçats i no només 

la relativa a les situacions de guerra, ja 

que hi ha moltes més causes que els 

provoquen i creiem que és important 

que també es coneguin. 

El problema de les campanyes televisives és que 

són molt cares i no sempre tenen l’impacte desitjat. 

De fet, ja va haver-hi una campanya d’aquest tipus 

que es va difondre per TV3, però no va tenir gaire 

ressò.  

  

Al començament del pla ‘Barcelona, ciutat refugi’, 

vam fer una sessió informativa amb periodistes dels 

mitjans més importants de Catalunya per explicar la 

realitat de les persones refugiades a Barcelona i el 

funcionament del sistema espanyol d’asil. L’objectiu 

era que la informació donada fos acurada i certa. 

Els  

i les periodistes van ser molt receptius. Igualment, 

ja sabeu que les notícies que millor es venen són 

les més impactants i sensacionalistes.  

  

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 



Des de l’Ajuntament i també des de les entitats que 

actuen en aquest àmbit, treballem per generar 

notícies que tinguin interès per als i les 

professionals de la comunicació, que se’n facin 

ressò als seus mitjans i que s’apropin tant com 

puguin a la realitat del refugi a la ciutat de 

Barcelona que, com sabem, no sempre és la que 

surt als mitjans. 

 

Novament, us convidem a tenir-hi un paper 

actiu. Amb les xarxes socials, el vostre rol no és 

únicament el de consumidors i consumidores 

d’informació. Podeu interpel·lar directament als 

mitjans i reclamar una millor atenció sobre 

aquesta realitat.  



Proposem demanar a l’Estat que 

s’esforci per eliminar les màfies i per 

crear noves rutes d’èxode, més 

segures, amb la finalitat que no sigui 

tan dura la fugida de les persones 

refugiades.  

L’establiment de vies segures d’arribada és la 

reivindicació principal feta cap als estats i cap a 

Europa. El passatge segur és un pilar fonamental 

per garantir el dret d’asil, però, per ara, estem lluny 

de tenir-lo. Continuarem amb aquesta demanda a 

l’Estat i als fòrums internacionals en els quals 

Barcelona té representació. 

  

L’Estat contribueix, amb personal efectiu i amb 

diners, a Frontex, que s’encarrega de vigilar les 

fronteres de la Unió Europea. No obstant, Frontex 

protegeix més Europa de l’arribada d’embarcacions 

amb immigrants que els immigrants de les màfies.  

 

Seria injust dir que Frontex o els estats no fan res 

per lluitar contra les màfies, però és clar que el que 

fan és absolutament insuficient.  

ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA  

 

VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE: 



. A Sarrià es parlava de no quedar-se de braços plegats davant d’injustícies i conflictes, de 

participar en les mobilitzacions i actes i de fer parelles d’intercanvi lingüístic i cultural. 

 

. Al districte de Sant Andreu també parlàveu de les parelles lingüístiques, de començar una 

cadena de favors o de fer un torneig de futbol al barri on participessin persones refugiades.  

 

. Des de Nou Barris es parlava d’informar, de fer xerrades, cartells, webs, etcètera i d’una 

enquesta al barri sobre propostes en relació amb les persones refugiades.  

 

. També es va parlar de fer projectes per recaptar fons, de suros detectors de prejudicis  

i etiquetes i de fer visibles tots aquests compromisos. 

 

Per acabar, i com us dèiem al començament d’aquest 

document, vosaltres vau adquirir uns compromisos: 

 



. No posar etiquetes a ningú i no jutjar per l’aspecte físic. Corregir les males 

accions relacionades amb aquestes etiquetes que veiem dia rere dia a l’escola, al 

carrer, etcètera. 

 

. Participar en les xerrades que es facin al barri per conscienciar la gent sobre la 

situació de les persones refugiades, i aconseguir que hi assisteixin com més 

persones millor. Informar la gent del nostre entorn sobre aquestes xerrades per fer 

arribar el missatge cada dia més lluny. 

 

. Fer que els refugiats se sentin acollits i ensenyar-los la nostra llengua, la cultura, 

la ciutat. Han de sentir que hi confiem i que són un més entre nosaltres. Alhora, 

interessar-nos per la seva llengua i pels trets culturals i els costums del seu país.  

 

. Fer de voluntaris, en tots els moments possibles, per ajudar-los tant com 

puguem, sempre dins de les nostres possibilitats.  

Fins i tot us vau comprometre a: 

 



 

 

I doncs? Com van quedar  

aquests propòsits?  

Ens hi posem junts? 

 

 




