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Como es por todos conocido, la inmigración es una realidad cotidiana. 
Este hecho implica múltiples problemas, no sólo para las personas que se 
ven obligadas a dejar sus países sino también para nosotros mismos. 
Esta problemática tiene múltiples variables, desde las situaciones de 
posibles irregularidades a situaciones derivadas de graves dificultades 
económicas, de vivienda, sociales, etc. Al mismo tiempo, en muchos  
casos se están produciendo procesos de agrupación familiar, lo que 
implica nuevas problemáticas como la escolarización, la convivencia, etc. 
Principalmente en este último ámbito, entramos en una nueva 
problemática definida como la dificultad de convivir personas diversas y 
con distintas culturas. 
El Pla de ciutadania i immigració realizado por la Generalitat , tiene la 
virtud de plantear programas dirigidos a los inmigrantes desde un 
diagnóstico certero de la situación, y desde un planteamiento estratégico 
que, sin ingenuidades pretende integrar a los denominados inmigrantes 
como ciudadanos con los mismos derechos que nosotros pero también 
con los mismos derechos. 
En este dossier sólo reproducimos un resumen y una parte de este plan: 
el referido al enfoque de la integración como ciudadanía y las premisas 
básicas de la acción de gobierno. Si acuden a la página web de la 
Generalitat (www.gencat.net, departament de benestar i família, Pla de 
ciutadania i immigració) pueden encontrar el documento completo. 



El Govern aprova el Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008, adreçat a 
tota la pob lació �

El Govern de la Generali tat ha aprovat el Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008, un p la dotat de 69 mili ons d'euros 
per tirar endavant 70 programes. Les actuacions estan adreçades a tothom, ja que el pla aborda el procés d'acolli da i 
d'integració de les persones nou vingud es, alhora que preveu mesures per reforçar les polítiques socials, la 
convivència i la cohesió entre el conjunt de la pob lació. Per primera vegada compta amb un a dotació pressupo stària 
pròpia per part dels departaments de la Generali tat.  

El Pla es proposa, de forma prioritària, la millora de les polítiques socials, l'educació des de la interculturalitat, afavorir la 
cohesió social, promoure la inserció laboral, impulsar l'ús social del català, formar els professionals dels serveis públics i lluitar 
contra l'exclusió i el racisme.  

El Pla impulsa 70 programes: 14 relacionats amb les polítiques d'acollida (amb un pressupost de 33.241.945¼������UHIHUHQWV�D�
polítiques d'igualtat (30.522.405¼��L����UHODWLXV�D�SROtWLTXHV�G
DFRPRGDFLy���������������¼��� 

En l'elaboració del Pla hi han participat els òrgans de govern de la Generalitat (Comissió Interdepartamental d'Immigració, 
Consell Assessor d'Immigració), un comitè d'experts en matèria d'immigració, els municipis, entitats de suport a l'acollida i 
associacions de col· lectius d'immigrants. El projecte, a diferència dels anteriors plans d'immigració de la Generalitat, s'avaluarà 
i adaptarà en funció dels resultats i les necessitats que es plantegin. Amb aquesta finalitat, s'impulsarà un observatori que 
seguirà l'evolució de la integració i la cohesió social en el context de la nova ciutadania.  

Característiques generals del Pla  

Acollida: Articula accions d'acollida per promoure el coneixement de l'entorn i de la llengua a la població nouvinguda. El 
programa més destacat en aquesta matèria és el Pla Integral d'Acollida, que coordinarà les accions municipals de recepció 
amb programes de formació en llengua i coneixement de l'entorn.  

Formació: Impulsa la formació dels professionals dels serveis públics per adequar-los a la diversitat cultural dels usuaris  

Prestacions socials: Preveu millorar la qualitat i els recursos en les àrees més deficitàries en matèria d'atenció social a la 
ciutadania (en especial educació, salut i habitatge).  

Dones i joves: Prioritza les dones i joves. Les dones, perquè compleixen un paper clau en la integració social, i en canvi estan 
subjectes a una major discriminació; els joves, amb programes per millorar la seva acollida educativa, la seva inserció laboral i 
la participació en les activitats esportives i del lleure.  

Pla avaluable: Es tracta d'un Pla avaluable, a diferència dels anteriors plans d'immigració de la Generalitat. Així, cada any 
s'avaluarà i adaptarà en funció dels resultats i les necessitats que es plantegin. Amb aquesta finalitat, s'impulsarà un 
observatori que seguirà l'evolució de la integració i la cohesió social en el context de la nova ciutadania.  

Procés d'elaboració: En la seva elaboració hi ha participat els òrgans de govern de la Generalitat (Comissió Interdepartamental 
d'Immigració, Consell Assessor d'Immigració), un comitè d'experts en matèria d'immigració, els municipis, entitats de suport a 
l'acollida i associacions de col· lectius d'immigrants.  

Objectius prioritaris  

El Pla planteja dotze objectius prioritaris:  

1. Establiment d'un sistema de primera acollida coordinat. El Pla impulsa el Programa Integral d'Acollida [PIA], que estableix 
itineraris per accelerar l'autonomia de les persones nouvingudes i facilitar la convivència. Per aconseguir-ho la coordinació amb 
les administracions locals esdevé clau.   

2. Reforç de les polítiques socials. L'arribada d'immigrants obliga a reforçar les polítiques socials. És un pas previ perquè ningú 
no en surti perjudicat i evitar l'aparició de tensions. Potenciar la salut, educació i habitatge són requisits per igualar les 
oportunitats de vida dels nous catalans.   

3. Millora de l'accés a la sanitat. Millorar la qualitat dels serveis de salut, reforçant-ne les àrees deficitàries, millorant-ne els 
protocols d'acollida i impulsant la figura dels professionals de la mediació dins l'àmbit sanitari.  

4. Educació intercultural per a la cohesió social. Les polítiques educatives adreçades al nou repte de la immigració tindran com 
a objectiu principal fer de l'educació un àmbit de cohesió social. Les prioritats principals seran la millora de l'acollida als centres 
escolars, i el reforç de la xarxa estable d'entorn escolar i de suport a la comunitat educativa.   



5. Lluita contra l'exclusió social. Encara que el Pla impulsa un tractament de la immigració allunyat d'una visió centrada només 
en l'exclusió social i lluny de la temptació d'igualar immigració i serveis socials, cal tenir en compte aquells àmbits, grups i 
sectors on pugui haver un major risc de fragmentació o discriminació, com ara dones, infants i joves.   

6. Acolliment lingüístic i ús social del català. És una aposta estratègica per a la participació real dels nous catalans. El Pla 
n'impulsa el coneixement i ús, tant en la primera acollida com en la formació ulterior. En l'àmbit educatiu se'l consolida com a 
llengua d'ús de tot l'alumnat i element comú d'identitat i cohesió.   

7. Inserció i integració laboral. L'entrada en el mercat de treball a través dels mecanismes legals faciliten una bona inserció. Les 
polítiques d'acollida inclouen informació sobre el món laboral i, en particular, del mercat de treball. Cal establir mecanismes 
d'integració laboral i no discriminació a les empreses.   

8. Atenció al factor gènere. A Catalunya, amb un nombre important de dones migrades, cal que aquesta realitat es tradueixi en 
l'abordatge de les diferents accions d'acollida, accés als serveis públics, formació, inserció laboral, integració i, també, de la 
mateixa gestió de la diversitat cultural, considerant les dones migrades agents socials actius. Es donarà suport a les 
associacions de dones migrades.   

9. Incorporar joves d'origen immigrant a les polítiques de joventut. Cal millorar el contacte entre els joves autòctons i els arribats 
recentment. El Pla preveu l'adaptació de les polítiques de joves a la realitat actual i la millora del coneixement per part dels 
joves d'orígens diversos. També s'han d'atendre les situacions específiques que comporten risc social.   

10. Formació dels professionals. És un punt bàsic per garantir l'accés als serveis públics en igualtat de condicions. En concret, 
els professionals de la mediació intercultural treballen sense prou suport. El Pla n'impulsa la formació adequada i la seva 
coordinació amb el marc institucional.   

11. Accés a la informació. La informació optimitza la capacitat d'actuar. Cal, doncs, que arribi a tota la ciutadania. Les 
institucions catalanes, per consegüent, han d'adaptar els seus mecanismes informatius a la nova realitat.   

12. Lluita contra el racisme i la discriminació. És un dels objectius fonamentals de la política europea i que el Pla recull i fa seu. 
Cal fer campanyes per sensibilitzar sobre els drets i l'accés als serveis públics en igualtat d'oportunitats. 

 


