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ACTA CONSELL NOVA CIUTADANIA 
Data: dimecres 25 de maig de 2016, a les 18.30h 

Lloc: Saló de Plens 
 
ASSISTENTS: 
 
• Manel Pozo (Regidor de Nova Ciutadania) 
• Elisabet MIllà (Regidora ICV) 
• Albert Comellas (Regidor CDC) 
• Lucia Parra (directora d’Educació i Participació Ciutadania) 
• Montse Ferràs ( responsable curs de dones Can Vidalet i Centre) 
• Samir Kollech (assessor jurídic Server AMIC) 
• Albert Inglés (Responsable del SLC d'Esplugues de Llobregat, CNL Roses) 
• Jose Luis Alvarez (AAVV del Centre) 
• Representant AAVV La Plana i La Montesa 
• Representant Xarxa de Dones Emprenedores 
• Julilan Carrasco (Regidor CE) 
• Laura Benito (Regidora no adscrita) 
• Victòria Vancells (TBS) 
• Joan Ramon Ràmia (Taras Shevchenko) 
• Juan Antonio Gonzalez Leyva (Director de la Policia Local) 
• Silvia Ros ( Coordinadora de l’àmbit d’acció social). 
• Rosa Mª Bayo ( Càritas) 
• Carolina Sabater 
 
El regidor Manel Pozo dóna la benvinguda als i a les assistents i introdueix el Consell, llegeix 
l’ordre del dia i presenta els tècnics que l’acompanyen a la taula: el Samir , la Montse Ferràs, 
la Lucía Parra i l’Albert, el quals treballen de manera coordinada per donar un servei òptim a 
les  persones estrangeres nouvingudes 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Evolució dels indicadors demogràfics referits a la nova ciutadania    
 
Pren la paraula Lucía Parra, Directora del Servei, qui desenvolupa la interpretació de dades 
demogràfiques explicatives i comparatives d’Esplugues respecte a la població nouvinguda i 
referents als períodes 2014-2015. Es van treure diverses conclusions al respecte i es van 
comentar entre totes i tots les/els assistents. 
 
* Veure les dades dels indicadors al pdf. adjunt 
 
 
2.- Avaluació serveis i activitats realitzades durant l’any 2014 i 2015 
 
Es va fer un seguiment dels serveis que s’ofereixen a nivell municipal : 



 

 
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Telèfon 93 371 33 50, Fax 93 372 29 10, http://www.esplugues.cat, e-mail: ajuntament@esplugues.cat 

 
• Circuit d’Acollida i Circuit de 15h per l’obtenció del Certificat de Primera Acollida 

(presentació a càrrec de Lucía Parra) 
 
• Informes d’Arrelament Social (presentació a càrrec de Lucía Parra) 
 
• Servei d’Assessorament jurídic en estrangeria (Samir, assessor jurídic Server AMIC) 
 
• Formació dels nouvinguts (Montse Ferràs - responsable dels cursos) 
 
• Servei de Català (Albert Inglés) 
 
 
* Veure les dades dels indicadors al pdf. adjunt 
 
 
 
3.- Actuacions i novetats per l’any 2016 
 
Lucía Parra informa dels serveis que seguiran al 2016 i introdueix les novetats i les activitats 
que completaran el Ciurcuit d’Acollida d’aquest any. 
 
* Veure les dades dels indicadors al pdf. adjunt 
 
 
4.- Precs i preguntes 
 
Es realitzen les següents intervencions: 

• Elisabet Millà, d’ICV, pregunta en quin idioma es fan les sessions d’acollida i si tothom 
entén l’idioma.  

 
Manel Pozo i Lucía Parra li expliquen que es realitzen en castellà i que les persones 
nouvingudes que no el parlen acostumen a venir acompanyades d’un familiar o amic que 
els hi tradueix. A més, a aquestes persones se les destina a un servei més personalitzat 
d’atenció i formació de persones estrangeres nouvingudes que imparteix Montse Ferràs 
i/o AMIC.  
 
• Elisabet Millà també vol saber si participen moltes dones a les sessions d’acollida i als 

tallers.  
 
Manel Pozo fa referència a la sessió d’acollida que es va relaitzar el dia anterior i de la 
quantitat de dones que hi havia. La Montse Ferràs afegeix que hi ha hagut força avenços 
en aquest aspecte. En els seus tallers s’organitzen excursions on només van dones i 
deixen els fills a casa amb els marits, tenen més llibertat i més autonomia.  

 
• Herminia Villena, d’ERC, demana que se li expliqui de manera clara què ha de fer una 

persona que no té papers ni feina per poder aconseguir-ne. 
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Samir, d’AMIC, li explica que ha d’esperar tres anys i poder demanar un informe 
d’arrelament que mostri el seu esforç d’integració. Montse Ferràs afegeix que s’ha d’anar 
explicant a les persones que han d’aprofitar aquests tres anys i anar fent tots els tràmits 
possibles per després no haver de fer-ho a contrarellotge. Durant aquests tres anys les 
persones que no tinguin papers poden anar fent els cursos corresponents d’acollida i 
d’idiomes per agilitzar els tràmits posteriors.   

 
 


