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Pla de ciutadania, convivència i
immigració del Districte d’Horta-Guinardó
El Districte d’Horta-Guinardó inicia a finals de març la redacció del Pla de ciutadania,
convivència i immigració, que s’elaborarà mitjançant un procés participatiu, obert a tothom
que hi vulgui aportar els seus suggeriments. Aquest document marcarà les línies
d’actuació del Districte en temes d’immigració.

 Procés participatiu
El procés participatiu es realitzarà en tres fases:
Una primera jornada de debat on es presenta el diagnòstic de la situació actual, basat en
dades estadístiques i en entrevistes amb diferents col·lectius.
La jornada va tenir lloc el 25 de març i hi van assistir unes 60 persones.
En la segona fase els participants definiran les línies estratègiques i accions concretes.
(5 de maig, de 19 a 21.30 h, i 6 de maig de 9.30 a 14 h)
En la tercera es donaran les conclusions i es proposarà la constitució d’una taula de
ciutadania, convivència i immigració. (26 de maig, de 19 a 21 h)
Totes les sessions tindran lloc al Centre Cívic del Guinardó, Rda. Guinardó, 101. Hi haurà
un servei de guarderia per a infants de 3 a 11 anys per als inscrits a les jornades que ho
sol·licitin.

 Població immigrada al districte
Al districte d’Horta-Guinardó hi ha empadronats actualment 19.000 estrangers, un 7,3 %
dels registrats a Barcelona. És el districte amb menys percentatge relatiu d’estrangers
sobre el total d’habitants del districte (l’11,1 %). Les tres nacionalitats més nombroses al
districte són: equatorians (17,1 %), colombians (8,8 %) i peruans (8,3 %).

 Actuacions programades pel 2006
Nous veïns i veïnes, és un programa específic d’acollida a immigrants que els ofereix
diferents serveis, com xerrades sobre la llei d’estrangeria, assessoria jurídica, orientació
laboral per a persones en atur, un pretaller per a joves, cursos de català i altres. L’entitat
CEJAC i el Districte el van posar en marxa al 2002, als barris del Guinardó i Carmel.
Esportistes solidaris. Col·laboració amb aquesta ONG que s’ocupa de gestionar les
instal·lacions esportives del districte fora del seu horari habitual per a que els col·lectius
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d’immigrants que ho demanen puguin fer-ne us en les mateixes condicions que la resta
d’usuaris.
Punt d’informació de l’Espai Jove Boca Nord. Aquest servei facilita informació
acadèmica i ocupacional a la població en general. Es constata però, que un 50 % dels
usuaris són immigrants, molt per sobre de la proporció d’aquest col·lectiu en la població
total del districte.
Pretaller del Carmel. El 2006 es realitzarà en aquest espai un projecte d’orientació i
inserció laborals d’adolescents romanesos.
Entremares. Servei adreçat a la guarda i cura d’infants de famílies monoparentals, per tal
de facilitar al progenitor l’assistència a cursos o la recerca de feina. El 80 % de les usuàries
són immigrants. Aquest servei funciona a Horta i l’usen unes 30 famílies.
Tanderei fem camí. Projecte adreçat a un grup d’unes 40 persones gitano romaneses, per
tal de donar-lis orientació en matèria de salut, escolaritat, inserció laboral, etc. Una part
assisteix també a l’escola d’adults. Funciona des de 2004 al barri del Guinardó.
Reforç escolar, espai de deures. Des de fa molts anys aquest servei constitueix una eina
per treballar hàbits, actituts i aptituds, i esdevé una de les claus de l’èxit en la integració
escolar. Un alt percentatge dels actuals usuaris són immigrants. Casals infantils i
ludoteques també han augmentat la proporció d’estrangers entre els seus usuaris.
Tots aquest projectes s’han financiat amb recursos muncipals. El Districte hi destina
96.000 euros l’any 2006. A partir d’quest any el Sector de Serveis Personals de
l’Ajuntament hi afegirà més Recursos.
Ajuts econòmics. Al 2006 es preveu donar uns 66.000 € en ajuts a famílies estrangeres
amb fons provinents de l’IMSERSO. Aquests ajuts s’afegeixen als que ja rep la població
autòctona.
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