TALLER

L’acollida de la població estrangera a Catalunya
Tortosa — 26 juny de 2017

L’article 2 de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades
a Catalunya defineix el «Servei de primera acollida» com el conjunt de recursos, equipaments,
projectes i programes de titularitat pública i privada dirigits a garantir la satisfacció de les necessitats
inicials de formació i informació de caràcter bàsic dels estrangers immigrats, els sol·licitants d'asil, els
refugiats, els apàtrides i els retornats, amb la finalitat de promoure'n l'autonomia personal i la igualtat
d'oportunitats, i també la cohesió del conjunt de la societat catalana. La publicació del Decret
150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades
a Catalunya, que desenvolupava la Llei 10/2010, va permetre iniciar les accions que concretaven el
circuït i funcionament del Servei de primera acollida.
En els darrers mesos, la pràctica del dia a dia del Servei ha permès concretar els diferents aspectes
necessaris per a la seva gestió. Aquest taller pretén, doncs, actualitzar els coneixements en gestió
pràctica del Servei, resoldre’n els dubtes més habituals i oferir eines de suport més enllà del propi
taller, per solucionar de forma cooperativa les futures incidències que es puguin generar.

Objectius
—
—
—
—

Actualitzar els criteris en la gestió del Servei de primera acollida.
Aprofundir en la gestió i tramitació dels expedients.
Conèixer la tramitació dels certificats d’acollida.
Compartir experiències entre les i els professionals de la gestió del Servei.

Persones destinatàries
Professionals d’acollida i ciutadania d’ens locals.

Continguts
1. Introducció general a les situacions administratives de les persones estrangeres.
2. Circuit d’atenció en el servei de primera acollida.
3. Gestió i tramitació d’expedients.

Docència
Sra. Muntsa Garro, màster en Polítiques Socials, Treball i Benestar, especialitat Cohesió Social i
Integració. Tècnica de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Generalitat de Catalunya.

Carrer de Calàbria, 147
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Tel. 93 270 12 30

Dades del curs
Calendari

26 juny de 2018

Lloc

Tortosa ((la sala concreta es detalla en el correu-e de confirmació d’inscripció)).

Horari
Durada

de 12.00 a 14.00 hores
2 hores

Certificat

Assistència

Inscripcions
http://www.agendaimmigracio.cat
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