
Acollida a la ciutat de Sant Boi

L’acollida a persones refugiades depèn de l’Estat, 
el qual estableix un concert amb ONG especia-
litzades perquè duguin a terme els programes 
d’acollida. Per aquest motiu Sant Boi ha establert 
un conveni de col.laboració amb la Comissió Cata-
lana d’Ajuda al Refugiat, fet que permet posar en 
pràctica els programes d’acollida a la ciutat.

El Pla planteja l’obertura de cinc pisos a la 
ciutat a través dels quals s’oferiran 30 places 
d’acollida per a persones refugiades. Cada plaça 
d’acollida implica la posada en marxa de serveis 
especialitzats d’acompanyament psicosocial 
dirigits a afavorir l’autonomia de la persona i la 
seva integració.

PLA D’ACOLLIDA A LES PERSONES REFUGIADES
El 18 de febrer de 2016 el Ple va aprovar el Pla mu-
nicipal d’acollida a persones refugiades, el docu-
ment on l’Ajuntament concreta les mesures per fer 
de Sant Boi una ciutat d’acollida.

El procés d’acollida comprèn tres àmbits d’actuació:

L’anomenada crisi de les persones refugiades va despertar una gran mobilització social a Sant 
Boi de Llobregat que exigia garanties per al compliment del dret d’asil. Fruit d’aquesta reivin-
dicació, i del compromís històric de la ciutat amb la solidaritat i la defensa dels drets humans, 

Sant Boi es declarava ciutat d’acollida i es comprometia a elaborar un pla d’acollida.

Dimecres, 16 de desembre de 2015 
a les 20 hores a la plaça de l’Ajuntament 

Amb la participació de:

Samuel Rodríguez,
de Pallassos Sense Fronteres

Cloenda de la campanya
“Un minut de vergonya, un minut de dignitat”

a favor de les persones refugiades

Welcome Refugees

Benvinguts Refugiats

Bienvenidos Refugiados

i d’Estel·la Pareja,
de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Pots trobar més informació a: 
www.santboi.cat/ciutatrefugi
www.barrejant.cat

 Cooperació santboi

 CooperacióSB

Assistència humanitària
Ajut d'emergència orientat a garantir les necessitats bàsiques i els drets humans de les per-
sones que han hagut de fugir del seu país perquè la seva vida es troba amenaçada. A través 
d'una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l'Ajuntament 
col.labora amb diverses ONG que estan treballant en aquesta assistència d'emergència en 
les rutes que segueixen les persones que busquen protecció internacional (Turquia, Grècia, 
Líban, Macedònia, etc).



La Taula, organitzada en dues subcomissions,  és l’instrument des del qual es realitzarà el 
seguiment del Pla.

· Subcomissió operativa: espai de treball i de coordinació entre serveis municipals i entitats 
que intervenen en el procés d’acollida  a la ciutat.

· Subcomissió ciutadana: espai 
obert de participació ciutadana 
des del qual es volen coordinar i 
plantejar propostes i campanyes de 
mobilització social.

Sant Boi

Taula local per l’acollida

Sant Boi

Taula local per l’acollida

Educació per la solidaritat i incidència política

L’asil és un dret humà reconegut a la Constitució i en diferents instruments interna-
cionals de drets humans. Per això cal dur a terme processos educatius que permetin 
comprendre les causes de la crisi de les persones refugiades i dels èxodes forçats de 

població des d’un enfocament de drets. 
Es tracta d’afavorir una mirada crítica 
que permeti avançar de la sensibilització 
al compromís personal.

Amb aquest objectiu s’ofereixen tallers i 
xerrades als centres educatius, es col.la-

bora amb diferents projectes educatius, com  la Mostra Local de Cinema i Convivència, i s’ha 
iniciat la commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades (20 de juny).

Paral.lelament, l’Ajuntament reclama una gestió de la crisi de les persones refugiades con-
forme al sistema internacional i europeu de drets humans  i per a això l’acció política i la col.
laboració amb altres institucions i entitats és prioritària.
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ALGUNES ACTIVITATS

Commemoració del Dia Mundial
de les Persones Refugiades 2016

Col.labora com a voluntari/ària en el procés d’acollida a Sant Boi:
Registra’t al formulari habilitat a la pàgina web de l’Ajuntament i 
participa en el procés d’acollida. Es pot oferir acompanyament per fer gestions, com 
a parella lingüística, fent tasques de traducció o mediació, oferint un habitatge que 
no s’utilitzi, etc. Moltes persones de la ciutat ja han ofert la seva ajuda.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
és l’ONG que s’encarrega de coordinar
el voluntariat.

Participa en accions i campanyes que 
endeguen les ONGD, informa’te’n, 
col.labora econòmicament, etc. 

Taula rodona, curs de formació, 
exposicions...


