DOCUMENT DE COMPROMISOS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
EN RELACIÓ AMB EL PACTE NACIONAL PER A LA INTERCULTURALITAT
______________________________________________________________________________________________________

Conviure en la diversitat és un dels grans reptes de les societats democràtiques actuals.
Ser una societat cohesionada i diversa al mateix temps és possible i desitjable alhora. En
les societats democràtiques, respectar la pluralitat no és tan sols un element clau per
enfortir-ne el desenvolupament i l’estabilitat, sinó que també és una qüestió de legalitat,
principis i valors constitutius. Garantir la cohesió social suposa assumir l’existència de
diferències i el compromís que aquestes diferències no derivin en desigualtats. Reconèixer
socialment el valor de la diversitat és un requisit necessari per a un diàleg intercultural que
gestioni les demandes diferents, i sovint contraposades, dels diferents grups socials.
El Pacte Nacional per a la Immigració va establir un seguit de principis d’actuació que,
entre d’altres, recullen la garantia al respecte i l’extensió dels drets humans; la garantia de
la igualtat de drets i el respecte als deures pel conjunt de la societat, i la garantia d’una
ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat i el civisme com a normes de convivència,
alhora que s’aposta per la promoció de l’autonomia i la igualtat d’oportunitats.
El pluralisme i la diversitat no han de portar en cap cas a expressions institucionals
separades o a una societat dividida per les seves diferències en la qual s’estableixin
relacions de desigualtat entre formes de diversitat.
Incorporar la perspectiva intercultural en l’acció pública requereix assumir-ne els principis
bàsics i reflexionar sobre els espais de millora que, en cada àmbit, es poden identificar per
respondre als reptes d’una societat diversa i, alhora, cohesionada. Incorporar la
perspectiva intercultural en l’acció pública implica, que cada actor institucional, polític,
social, econòmic o civil adopti compromisos per respondre a preguntes com: què podem
fer per a garantir la igualtat; què podem fer per conèixer, reconèixer i aprofitar la
diversitat, o què podem fer per afavorir la interacció positiva
És dins d’aquest àmbit on cada Administració Pública ha d’establir, dins del seu àmbit
competencial, les accions que desenvoluparà dins del Pacte Nacional per a la Immigració.
I, en aquest marc, el Consell Comarcal del Baix Ebre, ha elaborat unes línies d’actuació
que es concreten en tres eixos: igualtat; coneixement, reconeixement i aprofitament de la
diversitat; i Interacció positiva.

EIX

COMPROMISOS

Igualtat

-Impulsar la mentoria entre els joves migrats sols.
-Promoure l’accés de les dones migrades al
Servei de Primera Acollida i als serveis educatius
i formatius com a element essencial per a la seva
promoció personal i social.
-Fomentar el coneixement i ús del català a través
de cursos del Consorci per a la Normalització
Lingüística.
-Impulsar el programa de parelles lingüístiques
perquè els nouvinguts puguin aprendre i
practicar el català. Programa Lletres per Tothom.
-Impulsar el procés comunitari per la millora de la
convivència, la inclusió i la cohesió social al Baix
Ebre.

Coneixement, reconeixement
aprofitament de la diversitat

i -Promoure activitats LGTBI amb una perspectiva
intercultural
-Incorporar la perspectiva de la diversitat sexual
i de gènere en les polítiques d’atenció i acollida a
immigrants
-Potenciar la creació i difusió de les activitats i
sabers femenins, especialment de les dones
migrades.
-Impulsar el procés comunitari per la millora de la
convivència, la inclusió i la cohesió social al Baix
Ebre.

Interacció positiva

-Impulsar la mentoria entre els joves migrats sols.
-Promoure la participació de dones immigrants
en les Associacions de dones de la comarca.
-Impulsar el programa de parelles lingüístiques
perquè els nouvinguts puguin aprendre i
practicar el català.
-Potenciar l’obertura de les associacions i els
equipaments de gent gran als grups socials
minoritaris
-Impulsar el procés comunitari per la millora de la
convivència, la inclusió i la cohesió social al Baix
Ebre.
-Promoure espais de diàleg entre joves de
diferents orígens fora dels àmbits formals.
-Potenciar les trobades de famílies d’origen
divers en el Servei d’Intervenció Socioeducativa
del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Diligència:
Aquest document ha estat aprovat en sessió plenària de data 29 de maig de 2020.
La secretària accidental,
Rosa Maria Solé Arrufat
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

Firmado digitalmente por Rosa Maria
Solé Arrufat - DNI 40923947R (AUT)
Fecha: 2020.06.15 10:18:04 +02'00'

