ACTA TAULA D'ACOLLIDA.
DEVOLUCIÓ PÚBLICA AVALUACIÓ PLA MUNICIPAL D'ACOLLIDA A PERSONES
REFUGIADES
Acta: núm. 2/2019
Data: 9 de desembre de 2019
Hora: 18 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ordre del dia:
1. Presentació dels resultats de l'avaluació per part de l'avaluadora Gemma
Pinyol d'Instratègies (veure document PDF adjunt)

2. Exercici conjunt de reflexió sobre les línies de continuïtat: què volem, com ho
fem, obstacles i oportunitats.

Es realitza una reflexió en petits grups al voltant d'aquests quatre eixos.
QUÈ VOLEM?
- Aconseguir que les persones refugiades es puguin quedar un cop acabi la 1a fase.
- Crear una xarxa entre àrees de l'Ajuntament per fomentar la transversalitat
- Arribar al conjunt de la població, especialment a les persones que no arribem
- Que la ciutat mantingui el seu compromís amb l'acollida
- Que s'impliqui en la 2a fase, d'habitatge.
- Que es treballi per i amb les persones denegades
- Ampliar el programa complementari amb més ajuts, més enllà del pis.
- Treballar des de la transversalitat a través de formacions en diversos àmbits i amb la
participació de diferents agents de la ciutat (Benito Menni, Hospital Sant Joan de Déu,
Serveis socials)
- Arribar a la ciutadania no sensibilitzada
- Facilitar el coneixement i coordinació entre les entitats implicades en el tema.
- Una acollida transversal i integral basada en tel treball en xarxa. Posant especial
èmfasi en l'habitatge social, la recuperació de pisos de bancs i repoblació
- Més incidència en l'explicació de les causes: escoles i justícia social.
- Salut mental
- Creació de borsa de feina per refugiades i plans d'ocupació
- Treballar amb joves adolescents i facilitar arrelament
COM HO FEM?
- Canviant la legislació
- Convidant a diferents àrees al Consell de Cooperació per facilitar la intercomunicació
- A través de la comunicació i conscienciació a través de xarxes socials.
- Amb la implicació de l'àrea d'habitatge de l'Ajuntament i altres àrees
- Treballant amb el teixit empresarial
- Mantenint el treball en els centres educatius
- Implicant a les comunitats migrants de Sant Boi
- Amb més formació al personal implicat
- Sensibilització
- Propostes estructurals i no conjunturals. Prou de "parches"

QUINS SÓN ELS OBSTACLES?
- La llei (govern)
- La tradició de no-comunicació
- El feixisme
- La falta de difusió: cada vegada hi ha més persones refugiades però se'n parla
menys
- La poca comunicació i col·laboració entre àrees
- El finançament
- La manca d'habitatge
- Les dificultats d'accés a l'habitatge tant per les persones refugiades com per les
santboianes. Aquesta dificultat compartida pot ser font de rebuig per part de la
població santboiana, per la percepció de competència per uns recursos escassos.
- Tothom treballa " a la seva" amb poca complementarietat entre actors i serveis.
- La politització de la immigració
OPORTUNITATS
- Ser pioners en lleis que reflecteixin la realitat d'éssers humans en moviment
- Més eficàcia de les accions
- Promocionar creadors de contingut antirumors
- Experiència de la ciutat
- Experiència del teixit associatiu
- Les oportunitats laborals al Baix Llobregat
- Teixit social actiu

