
 
 

Sant Joan Despí, ciutat d’acollida: 

• Arran de la situació que s’esta vivint a les portes d’Europa amb 
l’arribada de milers de persones refugiades l’Ajuntament es declara 
ciutat d’acollida al setembre de 2015. 

http://www.sjdespi.com/sjd/la_ciutat/cooperacio 

La gestió municipal en relació a la crisi de refugiats s’estructura en tres 
pilars: 

 

1) Preparació per al moment de l’arribada: 
 

• En coordinació amb les entitats d’ASIL.cat (ACSAR ,ACCEM, CCAR,) es 
gestiona l’arribada de persones refugiades al municipi. 
 

• L’Ajuntament, a través del seu departament de cooperació participa a 
les reunions del Fons Català, la Diputació de Barcelona i la Generalitat 
per a la coordinació municipal en l’establiment dels protocols d’acollida. 
La Generaliat recull fitxes amb els recursos de cada ajuntament per el 
cas de l’arribada de persones refugiades. 
 

• Es constitueix la Taula per l’acollida de persones refugiades amb les 
entitats de la comissió de solidaritat i les de la taula de coordinació 
social. 
 

• Es crea una base de dades de persones voluntàries que s’ofereixen per 
ajudar en el procés d’acollida i integració de les persones refugiades. 
 

2) Ajuda en concepte d’emergència als camps de refugiats. 
 

• A través del Fons Català, Sant Joan Despí ha fet una aportació 
econòmica de 3000€ en concepte ajuda d’emergència als municipis 
dels limites d’Europa que estan patint la pressió de l’arribada massiva 
de refugiats. 

 
 
 
 



 
 
 

3) Sensibilització a la ciutadania entorn al concepte de refugi  i 
causes i conseqüències de la crisi actual: 
 

• La comissió de solidaritat organitza en el marc de les Jornades 
d’Utopies Concretes  una exposició, tallers per als centres de primària i 
un cafè col·loqui sobre la crisi dels refugiats. 
 

• Ja en la Diada d’entitats (principis d’octubre) en la carpa de solidaritat 
hi havia una exposició sobre els murs en la que es feia una especial 
importància al tema dels refugiats arran la guerra de síria. 

 

PROTOCOL D’ACOLLIDA AJUNTAMENT: 

• Un cop la família ve a través d’una de les entitats de ASIL.CAT: 

 

FASE 1: ACOLLIMENT ( requereix de traducció) 

ACOMPANYAMENT EN L’EMPADRONAMENT 

ACOMPANYAMENT TARGETES SANITÀRIES, REVISIONS MÈDIQUES I 
ACTUALITZACIÓ DE VACUNES 

ESCOLARITZACIÓ INFANTS I JOVES 

INSCRIPCIÓ ADULTS A CLASSES DE CATALÀ I CASTELLÀ 

 

FASE 2: INTEGRACIÓ SOCIAL 

ACTIVITATS DE LLEURE, ESPORTIVES O CULTURALS PER ALS INFANTS I 
JOVES 

REFORÇ ESCOLAR A TRAVES DE VOLUNTARIS PER A INFANTS I JOVES 

REFORÇ EN LLENGUES A TRAVES DE VOLUNTARIS PER ALS ADULTS. 

SUPORT I SEGUIMENT PER PART DE SERVEIS SOCIALS. 

RECERCA DE FEINA I INTEGRACIO SOCIOLABORAL. 

 


