
 

 

PROCÉS PARTICIPATIU PER AL PLA DE CIUTADANIA I DE L ES MIGRACIONS 2017-
2020 

Document de Bases 

 

 

1.Antecedents  

El Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 segueix la línia dels Plans iniciada amb 

el Pla 2009-2012 després de la signatura del Pacte Nacional per a la Immigració. Aquest 

Plans tenen caràcter transversal i agrupen les actuacions de la Generalitat en matèria de 

ciutadania i immigració per als quatre anys de durada del Pla.  

L’òrgan encarregat de l’elaboració del Pla de Ciutadania i de les Migracions és la Comissió 

Interdepartamental d’Immigració i és el Govern de la Generalitat qui aprova el Pla. 

Posteriorment, es redacten els Plans d’actuació que són la concreció anual d’aquest Pla a 

nivell d’actuacions i pressupost.  

L’actual proposta de Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 s’estructura al voltant 

de quatre eixos: 

- Eix 1. Compromís amb una cultura pública comuna en una societat cohesionada. 

El primer eix vol enfortir el compromís de la societat catalana per una cultura 

pública comuna i donar visibilitat a la diversitat com un valor que enriqueix la 

societat. Així mateix es vol incidir en la necessitat de fer formació per a la 

prevenció de tot tipus de discriminació i contra el racisme. 

- Eix 2. Polítiques per a la igualtat en la diversitat.  

L’atenció en aquest eix recau en la igualtat d’oportunitats (especialment en 

l’accés al mercat laboral) de les persones immigrades i en l’assoliment de 

l’èxit escolar dels fills i filles de les famílies immigrades. També s’inclou en 

aquest eix les accions per afavorir la inclusió social de col·lectius vulnerables i 

per l’accessibilitat dels serveis públics. 

- Eix 3. Acollida de les persones refugiades que arriben a Catalunya.  

L’eix recull les actuacions per al desenvolupament del sistema de protecció 

internacional a Catalunya, l’acció humanitària a les fronteres europees i en 

origen i les accions per intentar combatre les causes del desplaçament de les 

persones refugiades. 
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- Eix 4. Gestió integral de les polítiques de ciutadania i les migracions.  

És l’eix que vol posar l’accent en la gestió dels fluxos de mobilitat 

internacional i en l’articulació a tot el territori català dels serveis d’acollida a 

les persones immigrades. A més, inclourà el desenvolupament dels nous 

instruments polítics i administratius per a la gestió de les polítiques de 

ciutadania i de mobilitat internacional. 

 

El procés participatiu que s’obre vol fer arribar les noves línies d’actuació en matèria de 

ciutadania i de gestió de les migracions als professionals dels ens locals, a les entitats que 

treballen en l’àmbit de la immigració i a les entitats formades per persones immigrades. 

Igualment, el procés ha de servir per tal d’incorporar la seva visió i aportacions al Pla. 

 

Objectius del procés  

- Donar a conèixer els nous eixos i les línies d’actuació proposades pel nou Pla de 

Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 

- Rebre propostes i obrir un debat entre el personal tècnic de les administracions 

locals catalanes per un costat i entre els i les representants de les entitats que 

treballen en l’àmbit de la immigració o que estan composades majoritàriament per 

persones immigrades. 

- Fer extensiu el debat a tot el territori, i a la ciutadania en general a través del portal 

participa.gencat.cat 

- Enriquir la proposta del Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 amb les 

noves aportacions. 

- Aprovar el Pla per part del Govern i fer un retorn als participants i entitats sobre 

quines de les seves propostes s’han incorporat, quines no i les justificacions 

corresponents. 

 

Eixos del debat  

a) Com implicar la ciutadania en el compromís per una cultura pública comuna des de 

la perspectiva de la interculturalitat? 
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• Què podem fer per compartir els valors comuns d’una societat que ja és 

diversa? 

• Quines accions cal dur a terme per fer visible la diversitat social de Catalunya 

i per a valorar-la de manera positiva?  

• Com podem combatre el racisme i la xenofòbia? 

 

b) Com es pot incidir en la millora de l’èxit escolar dels fills i filles de les famílies 

immigrades? I en la millora de l’ocupabilitat de les persones immigrades en situació 

de vulnerabilitat? 

• Com es pot dur a terme una major i millor implicació de les famílies 

immigrades en l’educació dels seus fills i filles?  

• Què pot fer la comunitat educativa per ajudar els fills i filles de la immigració a 

graduar en ESO i a accedir a estudis postobligatoris? 

• Com es pot lluitar contra la irregularitat sobrevinguda? 

 

c) Com s’ha d’articular el model d’acollida de les persones refugiades a Catalunya? 

• Què podem fer, -administracions, entitats i ciutadania-, per a acollir més i 

acollir millor les persones refugiades? 

• Quines accions es poden realitzar a les fronteres europees i en origen per  

acollir amb dignitat les persones refugiades? 

 

d) Com voldríem que fos el marc normatiu de ciutadania i mobilitat internacional per a  

Catalunya? 

• Existeix marge de millora en l’acollida de les persones immigrades? 

• Quins aspectes de la llei d’estrangeria actual no s’adeqüen a la situació 

econòmica i social actual?  

 

Límits del debat  

- No s’entrarà a debatre els Plans i l’acció de Govern anterior. L’experiència ha de 

servir per treballar en les accions presents i futures. 

- Exceptuant l’eix d, el debat haurà de tenir en compte les competències actuals de la 

Generalitat en matèria d’estrangeria i immigració. 
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- Límits pressupostaris: l’objecte del debat no serà l’import dedicat a cada actuació 

proposada. 

- No s’entrarà a debatre casos particulars ni situacions personals. 

 
Bases de la participació  

- Seran convocats a participar en el procés totes les entitats i persones de la Taula de 

ciutadania i immigració. Així mateix hi haurà convocatòria pública de les sessions a 

través dels portals “Agenda immigració” i “participa.gencat.cat” 

- Totes les entitats i persones participants aporten valor i diversitat al procés, per tant 

unes no han de tenir més rellevància que les altres. En aquest sentit, s’evitarà el 

recurs al vot, ja que l’objectiu del procés no és el consens, sinó enriquir les 

actuacions i eixos del Pla.  

- El procés no definirà el Pla de ciutadania  de les migracions, sinó que hi aportarà 

propostes, consensuades o no, per tal d’enriquir el Pla, que serà aprovat pel Govern 

de la Generalitat. 

- Totes les propostes que respectin els límits del debat seran tingudes en compte. La 

Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania es compromet a explicar quines 

propostes s’han incorporat i quines no, com també les explicacions corresponents. 

 

 

Previsió del Calendari de treball  

- 15 d’octubre a l’1 de desembre de 2016: procés participatiu al territori. 

- Desembre de 2016: 

o Presentació publica del resultat del procés participatiu 

o Aprovació del PCM per part de la Comissió Interdepartamental d’Immigració. 

- Febrer de 2017: aprovació per acord de Govern del Pla de Ciutadania i de les 

Migracions 2017 – 2020. 

-  Febrer- març 2017: Sessió de retorn de les aportacions rebudes per part dels 

participants. 


