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REFLEXIONS PRÈVIES

Ara mateix ningú pot negar que ens toca viure en un món
convuls i en un moment històric de crisi amb reptes immensos.
Ara com mai el fals progrés fonamentat en l’individualisme
consumista per una minoria i la fam, la guerra i l’exclusió per a
la majoria, està posant en perill la pervivència de l’espècie
humana.
Davant d’aquesta situació de crisi humanitària només hi ha una
sortida possible: encarar els problemes existents tot cercant
solucions reals de manera col·lectiva i democràtica.
La necessitat d’encara aquesta problemàtica global –
necessàriament esquemàtica- no pot servir mai d’excusa de mal
pagador per defugir les nostres responsabilitats com a simples
ciutadans i dins de la nostra petita comunitat local.
Amagar el cap sota l’ala ignorant la situació que vivim cada dia
i a casa nostra, és una falsa solució i la millor manera perquè les
problemàtiques socials, culturals i de creences religioses que ens
afecten, s’enquistin i es perpetuïn.
Els efectes de les migracions massives del sud cap el nord són
sens dubte dels més greus i evidents, amb els quals ens toca
viure cada dia, també a casa nostra... I hem de triar: negar la
realitat –multiplicant i aprofundint els problemes- o,
gestionar-la amb valentia i coherència per superar-la.
Des de l’ACCSA hem triat la segona via. Pretenem ser una eina
col·lectiva d’anàlisi, reflexió i acció perquè Arbúcies comenci a
superar les greus contradiccions que patim i esdevingui una vila
solidària dins un país i un món lliure.
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RESUM DE LA XERRADA del 25 de març de 2022 : Ponent Miquel Meca
“DRETS I DEURES DE LES PERSONES NOUVINGUDES”
Mercè Delgado i Montserrat Albiol
DRETS i DEURES
 Dret a denunciar en cas de robatori, agressió,
discriminació,...
 Assistència sanitària bàsica, urgències,
intervencions importants, embaràs, menors,
...
 Dret i deure d’escolarització a infants a partir
de 6 anys i joves
 Dret i Deure a l’empadronament (no és
imprescindible tenir DNI/NIE, serveix el
passaport)
 Obrir
un
compte
corrent
(no
és
imprescindible DNI/NIE). Hi ha la possibilitat
d’obrir un compte corrent com a persona NO
RESIDENT, tot i que és econòmicament més
car.
EMPADRONAMENT
A principis del 2020, La Generalitat va fer una crida
a tots els ajuntaments, per què facilitessin
l’empadronament, per tema COVID i alguns
ajuntaments no ho estan fent.
La Llei espanyola que regula els empadronaments, diu
que s’ha d’empadronar a sota un pont, en un cotxe,
en un caixer o en un banc del carrer,...
Hi ha ajuntaments que faciliten una adreça
administrativa.
Si tens habitatge amb contracte al teu nom o be
autorització del propietari o arrendatari, entrar
instància a l’Ajuntament amb adreça complerta i
sense errors, acompanyada de fotocòpia del
passaport. Per evitar que responguin que l’edifici no
existeix, cal adjuntar fotografia amb el nom del carrer,
fotografia de l’edifici amb el portal i número de
l’edifici. La documentació s’ha de presentar per
duplicat i quedar-nos una de les còpies amb el segell
d’entrada a l’Ajuntament. És preferible anar
acompanyat per una persona que entengui be
l’idioma.
Si es neguen a empadronar-te, queixa al Síndic de
Greuges per problema administratiu. Cal que ho facin
totes les persones que tenen

aquest
problema,
així
li
donaran
més
importància.
La Cèdula d’habitabilitat no és un requisit
indispensable per l’empadronament. Si no la tens
i et deneguen l’empadronament per aquest motiu,
fer la queixa al Síndic de Greuges.
REGULARITZACIÓ
No hi ha previstos canvis en la Llei. Tampoc una
regularització massiva. Així ho ha decidit la
UUEE.
Està
contemplada
la
regularització
administrativa, en 3 supòsits:
1. Arrelament social. Tres anys de residència,
estar empadronat i tenir contracte de treball
a jornada completa indefinit(poden ser 2 o
3 contractes al mateix temps, cap de
jornada completa i que sumin l’import
mínim)
2. Arrelament laboral. Dos anys mínim
d’empadronament, relacions laborals no
inferiors a 6 mesos. Val treballar per tercers,
no com a autònom. L’informe d’arrelament
el facilita el tècnic d’immigració o serveis
socials.
Cada
comunitat
autonòmica
dictamina els requisits necessaris.
3. Arrelament familiar. Una persona ja
regularitzada, arrela a la resta.
Regularització a menors
Els que han estat en un centre de menors
surten amb un NIE de residents que es renovarà
una vegada sense contracte de treball, per
poder aconseguir una feina.
Diferents possibilitats:
 Fill de colombians que neix a Espanya, els
pares poden escollir entre les dues
nacionalitats.
 Fill de marroquins nascut a Espanya, té la
nacionalitat dels pares (arrelament de
sang).
Persona nouvinguda sense regularitzar casat
amb persona espanyola, el fill nascut a Espanya
quan tingui DNI (al mes i mig d’edat aprox.) pot
regularitzar al pare/mare.
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Parella de fet
La Llei empara d’igual manera a una parella de fet
que una parella de dret (matrimoni).
Per poder realitzar la inscripció, és necessari anar al
registre amb els carnets d’identitat, certificat literal de
naixement, certificat històric d’empadronament




Matrimoni o parella de fet, si trenquen
compromís abans dels 3 anys, es perden els
papers.
Persona
comunitària
(amb
parella
no
regularitzada) es pot donar d’alta d’autònoms
i declarar el que necessita (mínim 860€
mensuals) durant un temps.

Tota persona té el
DRET i el DEURE
d’empadronar-se
Les
administracions
locals tenen
l’OBLIGACIÓ
d’empadronar

TARGETA SANITÀRIA -AMPLIAR
Presentant la instància i passaport ja es pot sol·licitar,
en el mateix domicili que consta a la instància

Gestions ACCSA



L’ACCSA ha sol·licitat el dia 20 d’abril de 2022 a l’Ajuntament d’Arbúcies i a la Secretaria
d’Igualtat i Feminismes dels serveis territorials de la Generalitat de Catalunya la CREACIÓ DE
LA TAULA PER LA CONVIVÈNCIA i LA COHESIÓ SOCIAL D’ARBÚCIES.

Resposta de la secretària territorial el dia 21 d’abril
Des del Departament d'Igualtat i Feminismes ens semblen essencials els organismes
participatius que treballin tots els temes vinculats a l'acollida, assentament i cohesió
socials vinculada a l'arribada de població migrada en els nostres municipis. És per això,
que en la mesura de les nostres possibilitats intentem fomentar aquests espais en tots
els àmbits.
En el cas concret, els responsables de constituir la taula, seria el mateix ajuntament,
que en l'àmbit de les seves competències ha de vetllar per la participació del conjunt
de la ciutadania en les polítiques de convivència d'abast municipal. Com a Generalitat,
ens oferim a participar i a acompanyar en tot el que sigui necessari en aquest procés.
Per la nostra part, ens comprometem a contactar amb l'ajuntament per a coordinar-nos
per a l'impuls d'aquest espai.
Marta Casacuberta Solà, Coordinadora territorial a Girona
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Resposta de l’alcalde d’Arbúcies Pere Garriga el dia 11 de maig
..”.Com a ajuntament agraïm que se'ns hagi plantejat la possibilitat de formar part
d'aquesta taula que heu creat, com dieu algunes associacions i amb gent a títol
individual, però considerem que la eina pública que ja existeix, i que és el Consell
Municipal d'acció social, és el lloc de trobada i debat dels temes que proposeu. Almenys
així ha sigut durant molts anys i creiem que així ha de seguir essent. De fet estem
segurs alguns dels col·lectius que formen part de la vostra associació ja estant
representats al Consell abans esmentat.”
Davant aquestes respostes volem destacar:
1. Que l’ACCSA no ha creat cap Taula per a la convivència. La seva creació és el que
demanàvem a l’Ajuntament i a la Generalitat que són els ens competents per fer-ho.
2. Que l’ACCSA està d’acord que el Consell Municipal d’Acció Social, pot ser una eina útil per
tractar i resoldre bona part de la problemàtica social d’Arbúcies, sempre i quan es
compleixi el seu reglament de funcionament.
En conseqüència, a l’assemblea de socis celebrada el dia 13 de maig s’acorda:
DEMANAR L’AJUNTAMENT QUE CONVOQUI EL CONSELL MUNICIPAL D’ACCIÓ
SOCIAL D’ACORD AMB EL REGLAMENT APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DE
L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES EL DIA 21 DE MAIG DE 2012



El dia 2 de maig, la Junta de l’ACCSA, va convidar l’Andreu Bover Pagespetit, cap de
l’Àrea de Ciutadania i Immigració de l’Ajuntament de Salt, que ens va explicar com treballen
a Salt per prevenir situacions de conflicte i com atendre a totes les persones com a ciutadans
de ple dret.

Resum del més destacat
Mar Brull

Una bona acollida és molt millor que una mala acollida, ja que aquesta provoca frustració i tot
el que se’n deriva...,rebuig cap al que no volem.
Si la gent se sent ben acollida també s’adapta molt mes a les propostes que els hi fas per
millorar la convivència.
Cal gestionar la realitat, posposar la realitat només fa que s’engrandeixin els problemes.
La llei més justa és la que s’adapta més la realitat.
La Taula per la Convivència, on hi hagi representació del teixit associatiu del poble ha de ser
positiu per totes les parts.
Es poden dur a terme molts projectes que ajuden a la convivència.
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LA TRAGÈDIA DE LA POBLACIÓ CIVIL A LA GUERRA D’UCRAÏNA

DONEM VEU A 3 DONES
REFUGIADES
LA ROKSOLANA, LA MARIA, LA
DIANA I ELS DOS XICS MATVIÍ I
LUCA
Van arribar a Arbúcies el dia 30 de
març fugint de la guerra d’Ucraïna.
Fem l’entrevista amb la traductora Olena, ucraïnesa i
arbucienca

La Roksolana i la Maria són germanes.
la Diana i els dos xics són fills de la Roksolana

Ens han explicat moltes coses al
llarg de l’entrevista que us volem
transmetre, però l’emoció que s’ha
anat traspuant tota l’estona, no ens
veiem capaços de transcriure-la.

El marit de la Roksolana està defensant el país.

Estan molt agraïdes a l’Ajuntament
i a tota la gent d’Arbúcies de la bona
acollida que han rebut.

El marit de la Maria és voluntari i ajuda la gent.

Tenen el permís de refugiades.

Ens expliquen que els primers dies de la guerra hi
havia bombardejos al voltant de la seva ciutat Liviv i van marxar a Polònia a casa d’un amic, on hi
van estar una setmana. La seva padrina viu a Arbúcies a una casa de pagès i a través d’ella l’IGOR
els ha acollit a aquesta casa.

Estan molt agraïdes a l’Ajuntament i a

Tenen l’ajuda de la Creu Roja i de l’Ajuntament per aliments,
higiènic
pels nens,
etc.
totamaterial
la gent
d’Arbúcies
deroba,
la bona

que
rebut.
La Roksolana i la Maria poden continuar des d’aquí amb laacollida
seva feina
dehan
programadores.
Ho fan no
tant pel sou sinó per pagar els impostos al seu país i així poder ajudar.

Com us sentiu a Arbúcies?
Molt bé.
No ens esperàvem que la gent fos tant oberta.
Rebem molta amabilitat, tothom coneix a tothom i ens sentim molt segures i tranquil·les.
Moralment es molt reconfortant.
Com veieu la situació a Ucraïna?
GUANYAREM !!! (Contesten totes amb contundència).
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Penseu que la guerra pot ser llarga ?
Sí. La potència d’armament i econòmica de Rússia és molt superior a la nostra, però amb l’ajuda
d’Europa poden fer-hi front.
S’acabarà la guerra per les negociacions o per la victòria ?
Quant a les negociacions algú haurà de cedir i per tant, hi haurà descontentament que durarà molt
temps.
Pensem que Putin pot perdre el poder o que Rússia pot esdevenir en petites nacions....
El país està destruït, maten a la població civil, costarà molt tornar a la normalitat.
Nosaltres som de la regió de Krimea i fa 8 anys que patim la guerra a causa de l’ocupació russa, ens
havíem d’amagar als refugis mentre hi havia els bombardejos i van haver de marxar a Liviv per
salvar-les nostres vides.
Ara hem deixat les nostres cases a les persones que s’han quedat i no han pogut fugir, perquè no
tenen contactes o perquè són persones grans que no han pogut, intentem ajudar-les des d’aquí. Tot
és molt trist
No entenem que al segle XXI hi hagi aquest genocidi ja que estan lluitant no amb l’armada o amb
els soldats, sinó amb la gent civil. Això no ho podem entendre de cap manera
-Ens expliquen situacions que han patit amics seus molt difícils de superar.-Aquests fets els entren
a la consciència i no s’ho poden treure del cap, ens diuen.
Per què Europa no parlava d’aquesta guerra a Krimea i a Donbass ?
Perquè Europa no se sentia amenaçada i ara veu que les seves fronteres i els seu països poden patir
les conseqüències d’aquesta guerra.
Quan teniu previst tornar a Ucraïna?
Quan ens sentim segures tornarem, perquè tenim els nostres marits i la mare allà i aquí estem molt
tristes pensant en l’horror que viu el nostre país.

Volen donar les gràcies a l’Igor que els va rebre amb el cor obert, també
a l’Ajuntament que els ha acollit, també a la Creu Roja i a la gent
d’Arbúcies i manifesten que es troben molt a gust aquí.

ARBÚCIES HA ACOLLIT FINS ARA, 15 PERSONES UCRAÏNESES: 7 DONES I 8 CRIATURES
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Apunts per
reflexionar

PUNT AVUI 19 de maig de 2022

EDICIÓ
ACSSA NIF G16985038

Número de registre d’entitats de l’Ajuntament:112

ASSOCIACIÓ PER A LA CONVIVÈNCIA I LA COHESIÓ SOCIAL A ARBÚCIES –ACCSA-
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