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RETALLADES EN 
EDUCACIÓ
1. Eliminació del Programa PAIRE, en el curs 

2011/2012:
a. Programa d'acolliment d'alumnat estranger nouvingut, per inserció en 

el món escolar i suport en l'aprenentatge de la llengua catalana. 
i. Depenia de la C. d'Educació. 
ii. Atenia a l'alumnat estranger en els primers mesos d'incorporació 

a l'escola.

2. Reducció de l'oferta de cursos de Català del 
Cofuc per a persones estrangeres:
a. Cursos de català de 40 hores per fomentar l'ús de la llengua entre la 

població nouvinguda.
b. A partir del 30 de juny de 2011,es poden exigir 40 hores de català a 

l'Informe d'Integració Social.

http://www.immigrabalears.com/spip.php?article544


RETALLADES EN SERVEIS 
SOCIALS.
1. Reducció del presupost de la RMI.
2. Modificació dels requisists per accedir a RMI 

les persones estrangeres en situació 
irregular:
a. Una persona en situació irregular, tant si mai ha 

tingut autorització de residència i treball com si li ha 
caducat (irregularitat sobrevinguda), no pot accedir  
a la RMI.
i. Les persones en situació irregular  representen una minoria quan 

a sol·licituts de RMI, però es preveu un fort augment de les 
persones/famílies amb irregularitat sobrevinguda a causa de  la 
crisi.

 



RETALLADES EN SERVEIS 
SOCIALS
3. Suspensió  del Fons Estatal per a la 

Integració de les persones Immigrants.
a. D'aquest Fons depenen la majoria de contractacions i subvencions 

per a Entitats Locals i ONG, per atendre a la població immigrant. (TS, 
mediadors/es interculturals, formació per a persones immigrants, 
programes de sensibilització i inserció )

4. Retard en la dotació econòmica per a Retorn 
de persones estrangeres en situació de risc.
a. Suposarà una "trampa" per a aquelles persones immigrants sense 

recursos que volen retornar als seus països d'orígen.

http://www.redinmigrante.es/index.php/politicasecc/38-legislacion/1668-recortes-el-fondo-para-la-integracion-de-inmigrantes-se-reduce-a-cero.html
http://www.redinmigrante.es/index.php/vidacotidianasecc/43-denuncia/1749-inmigrantes-en-riesgo-social-se-quedan-sin-ayudas-de-retorno.html
http://www.redinmigrante.es/index.php/vidacotidianasecc/43-denuncia/1749-inmigrantes-en-riesgo-social-se-quedan-sin-ayudas-de-retorno.html


RETALLADES EN SANITAT
1. Les persones en situació irregular inicial i en 

situació irregular sobrevinguda no tindràn 
dret a Targeta sanitària, a partir de 
1/08/2012.
a. S'aplica des del mes d'abril.
b. Excepció de menors i dones embarassades.
c. Afecta especialment a persones amb malalties 

cròniques, i pot afectar a la salut pública per no 
detecció de malalties infeccioses. 

d. Especialment perillòs per no poder fer prevenció de 
les malalties de transmissió sexual.

 

http://www.redinmigrante.es/index.php/component/content/article/117-reforma-sanitaria/1733-requisitos-para-que-los-inmigrantes-accedan-a-la-sanidad-publica-en-espana.html
http://www.medicosdelmundo.org/index.php
http://www.medicosdelmundo.org/index.php
http://www.medicosdelmundo.org/index.php
http://www.medicosdelmundo.org/index.php
http://www.medicosdelmundo.org/index.php
http://www.medicosdelmundo.org/index.php


REDUCCIÓ POLITIQUES 
ACTIVES D'OCUPACIÓ
1.- Eliminació de les figures dels 
Orientadors/es Laborals i Agents de 
Desenvolupament Local contractats a través 
del SOIB.

○ A Països com Regne Unit o França, hi ha un professional per cada 12 
persones en atur. 

○ A Espanya, aquestes polítiques s'han bassat en cursos de formació 
ocupacional i actualment s'han reformat per adequar-se al sistema de 
qualificacions professionals, però a partir de 2012, es redueix l'oferta

○ La població immigrant que ha fet feina en els sectors de la construcció 
necessita reorientar la recerca de feina i formar-se en noves 
ocupacions, però amb el nou sistema no hi tindràn accés, ja que la 
majoria no compleixen els requisits d'accés.

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/mercado-laboral/baleares-es-la-segunda-region-que-menos-dinero-destino-por-parado-en-2011-en-politicas-de-fomento-del-empleo-721-3_xx3oe5YrxCCo55F2ui2CT/


ALTRES ACTUACIONS QUE 
AFECTEN ALS DRETS 
1. Augment de la dotació pressupostària per a expulsions.
2. Retard en la tramitació dels expedients a Oficina 

d'Estrangers.
3. Modificació de les condicions per a reagrupament 

familiar d'ascendents majors de 65 anys.
4. Augment de les quanties d'ingressos  per poder 

sol·licitar reagrupament familiar de fills i cònjuge.
5. Supressió dels convenis amb programes de mediació 

en lloguer d'habitatges  (PROVIVIENDA)
6. Eliminació del programa de Retorn Voluntari

http://www.redinmigrante.es/index.php/politicasecc/79-extranjeria/1696-25-millones-para-la-expulsion-y-cero-euros-para-la-integracion-de-inmigrantes.html
http://www.immigrabalears.com/extranjeria/
http://www.immigrabalears.com/extranjeria/
http://www.provivienda.org/index.php
http://www.redinmigrante.es/index.php/vidacotidianasecc/43-denuncia/1749-inmigrantes-en-riesgo-social-se-quedan-sin-ayudas-de-retorno.html


QUÈ PODEM FER ARA.
1. Prioritzar els plans , programes i projectes 

d'intervenció comunitària com a mitjà per 
optimitzar recursos i arribar  al màxim de 
població en situació de dificultat.
a. Exemples de Plans locals de Convivència :

i. Ajuntament de Palma (Son Gotleu, S'Arenal)
ii. Ajuntament de Manacor (Pla d'Interculturalitat i 

per a la Convivència)
2. Foment de projectes com a Bancs de 

Temps, i tots aquells que fomenten la 
creació de xarxes socials.

http://www.manacor.org/wms/ofo/imgdb/archivo_adj111235.pdf
http://www.manacor.org/wms/ofo/imgdb/archivo_adj111235.pdf


QUÈ PODEM FER ARA
3. Des de les entitats socials, fer una tasca de 

sensibilització i informació sobre el paper dels Serveis 
Socials i del Tercer Sector envers la cohesió social i 
l'atenció als col·lectius menys afavorits en temps de 
crisi.

4. Projectes productius i sostenibles en el temps per a 
atendre als col·lectius menys afavorits.

5. Participar de manera activa en la societat civil, com a 
professionals i com a ciutadans/nes responsables, 
defensant els drets socials i informant a la ciutadania.

 
 



ENLLAÇOS WEB
1. Sanitat:

a. http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.conts/mem.
detalle_cn/relmenu.111/id.2388#.T7IUurV7lK0.facebook

b. http://acoge.org/rdl16/index.php/home
c. http://www.redinmigrante.es/index.php/component/content/article/117-

reforma-sanitaria/1733-requisitos-para-que-los-inmigrantes-accedan-
a-la-sanidad-publica-en-espana.html

2. Polítiques actives d'ocupació
a. http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/mercado-

laboral/baleares-es-la-segunda-region-que-menos-dinero-destino-por-
parado-en-2011-en-politicas-de-fomento-del-empleo-721-
3_xx3oe5YrxCCo55F2ui2CT/
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ENLLAÇOS WEB
3. Pàgines informació immigració.

a. http://legalcity.es/2012/04/13/los-inmigrantes-se-
resisten-a-abandonar-espana-el-fracaso-del-retorno-
%E2%80%9Cvoluntario%E2%80%9D-2/

b. http://www.intermigra.info/extranjeria//modules.php?
name=News&file=article&sid=2684

c. http://www.acoge.org/?section=news-view&id=255
4. Informes sobre immigració.

a. http://internacionalpacifista.
org/mediateca/upload/informeserviciossanitarios.pdf

b. http://obrasocial.lacaixa.
es/StaticFiles/StaticFiles/670e2a8ee75bf210VgnVC
M1000000e8cf10aRCRD/es/vol31_resum_es.pdf
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QUÈ PODEM FER ARA
3. Des de les entitats socials, fer una tasca de 

sensibilització i informació sobre el paper dels Serveis 
Socials i del Tercer Sector envers la cohesió social i 
l'atenció als col·lectius menys afavorits en temps de 
crisi.

4. Projectes productius i sostenibles en el temps per a 
atendre als col·lectius menys afavorits.
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