
JUSTIFICACIÓ

Han quedat enrere uns anys en què havien sovintejat 
les jornades de reflexió, les campanyes, les trobades 
i actes de tota mena destinats a debatre la situació 
de la llengua catalana amb relació al fenomen de la 
immigració. Eren els temps de l’eclosió d’aquest feno-
men, quan a més de la meitat de pobles de la Selva 
s’organitzaven cursos de català i d’alfabetització, i era 
possible disposar de recursos destacables tant des de 
l’Administració com des del món associatiu i del tercer 
sector. 

Primer l’arribada de la crisi i, després, l’agreujament o 
l’estancament de la situació han provocat un canvi im-
portant del panorama. Per una banda, van començar 
a reduir-se els recursos per organitzar cursos; també 
es van reduir els recursos per atendre altres necessitats 
relacionades amb les persones immigrades, es van co-
mençar a tancar serveis; d’altres es van reorientar, etc. 
Per altra banda, va marxar gent; també n’ha arribat 
de nova, i hi ha persones i famílies que s’han quedat 
aquí i que viuen en una situació precària des de fa 
molts anys. 

Ara han ressorgit alguns grups de voluntaris que, da-
vant les dificultats que té l’Administració, tornen a actu-
ar en alguns pobles per atendre les necessitats forma-
tives i assistencials més bàsiques de certes persones. 

Tot plegat fa que sigui imprescindible que hi hagi una 
bona coordinació entre els diferents professionals que 
treballem en l’àmbit de la immigració i la formació en 
llengua, a fi d’aprofitar al màxim els recursos existents i 
donar el millor servei a les persones que atenem.

Per això plantegem una jornada de treball que ens 
permeti fer un bon diagnòstic de la situació, detectar 
les mancances que hi ha, plantejar nous reptes i noves 
propostes, i, si és possible, apuntar possibles noves 
solucions. 

DESTINATARIS

• Treballadors socials i tècnics d’acollida 
• Tècnics de normalització lingüística
• Representants de centres cívics i escoles d’adults
• Altres tècnics

LLOC I CALENDARI

La sessió tindrà lloc el divendres 24 d’abril, de 10 a 
13.30 h, a la Sala d’Actes Lluís Caparrós, de l’Escola 
d’Adults de Santa Coloma de Farners (c. Sant Sebas-
tià, 91).

METODOLOGIA

A partir d’un guió de treball, es constituiran diversos 
grups per fer la diagnosi i apuntar les propostes que, a 
la darrera part de la reunió, es posaran en comú per 
elaborar les conclusions de la sessió.
Els grups es faran per àrees geogràfiques.

QÜESTIONS PER A LA REFLEXIÓ I EL DEBAT 

• El Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels 
serveis d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya.
• Qui som i què fem? Qui hi ha treballant en cada 
zona? De quins recursos disposem?
• Com ens coordinem? De quina manera circula la in-
formació? Quines mancances hi ha en aquest àmbit?  
• Quines necessitats hem d’atendre? Què les genera? 
• Què podem fer amb els recursos humans i materials 
que tenim? Quines estratègies podem posar en pràcti-
ca els professionals?
• Quines propostes noves es podrien impulsar?
• Quines demandes queden sense cobrir?

INSCRIPCIONS

Cal confirmar l’assistència a la sessió abans del 17 
d’abril per mitja d’un correu electrònic a Eulàlia Chico 
(echico@selva.cat) o Roger Vilà (selva@cpnl.cat).
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