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d´immigració per a facilitar la gestió del fet migratori des dels diferents
ajuntaments de la comarca (recolzament en la elaboració de plans d´acollida
municipal, informació i orientació, traducció i mediació, atenció sanitària,
integració escolar, lleure, formació d´adults, sensibilització, participació i
associacionisme...)

Espais de Trobada i convivència: juntament amb el Departament
d´Educació de la Generalitat de Catalunya promovem i gestionem tallers de
pares i mares a les escoles amb l´objectiu de promoure la interrelació de les
famílies nouvingudes i les famílies d´acollida potenciant, alhora, l´aprenentatge
del català.

Programa Karakia: des del Pla oferim la possibilitat de fer ús
d´una eina educativa de gran interès:  un conjunt de videos de contingut
social i gastronòmic sobre diverses comunitats socioculturals (subsahariana,
filipina, xinesa, marroquina...) dels que poden disposar les diferents entitats
i institucions de la comarca que estiguin interessades.

Servei d'acollida, mediació i traducció: És un servei que
pretén facilitar el procés d'integració en el territori de les persones nouvingudes 
que desconeixen les llengües oficials del país o bé la societat d’acollida. Així
mateix, vol proporcionar eines als professionals, que permetin una millor
comunicació amb la població nouvinguda usuària dels serveis socials, serveis
educatius i serveis sanitaris, entre d'altres, dels diferents municipis de la
comarca.

Formació: oferim formació adreçada als professionals que,
quotidianament, treballen directa o indirectament amb població immigrada
(responsables polítics, tècnics, membres d´associacions,...)

Sensibilització: des del Pla es dissenyen i es recolzen projectes
de sensibilització adreçats al conjunt de la població amb l´objectiu de donar
a conèixer i normalitzar el fenòmen de la immigració.

Assessorament tècnic: assessorem els municipis en matèria

és fruit d´un conveni entre el Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
(Secretaria per a la Immigració), el Consell
Comarcal de l´Anoia i l´Ajuntament d´Igualada.

Servei als municipis

Tots els ajuntaments que s´adhereixin al Pla Territorial de Ciutadania i
Immigració de l´Anoia poden fer ús dels serveis que aquest ofereix.

L´objectiu principal del Pla se centra en contribuir a la plena integració dels
col.lectius d´immigrants a la vida social a la comarca, tot potenciant la
convivència, la cohesió comunitària, la lluita contra l´exclusió social i la
igualtat d´oportunitats i d´accés als recursos col.lectius.
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