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El Projecte REGIN – Regions per la Integració de 
Migrants i Refugiats s’ha creat per incloure la 

integració de persones migrants i refugiades a les 
polítiques de cohesió social d’àmbit regional a través
de la construcció d’un marc comú per afavorir i guiar

les regions i millorar els seus resultats mitjançant
eines innovadores

Finançat pel Fons per l’asil, les migracions i la 
integració (AMIF) de la Unió Europea.



Direcció i coordinació:

Socis del projecte

Socis tècnics:

Regions 
participants:



Facilitar a les persones responsables de polítiques regionals l’accés a una investigació capdavantera  
amb resultats contrastats i viables per sustentar la formulació de polítiques sobre integració

CONTRIBUCIÓ PRINCIPAL DEL PROJECTE

1. Millorar el disseny, planificació i seguiment d'accions d'integració

2. Identificar indicadors d’inclusió i integració a nivell regional

3. Desenvolupar un conjunt d’eines per facilitar l’adaptabilitat i la sostenibilitat de les accions  
d’integració que posen en marxa les Regions

4. Promoure l’intercanvi, diàleg i cooperació de bones pràctiques i iniciatives entre els socis

OBJECTIUS 



ACTIVITATS DEL 
PROJECTE

DIÀLEG & 
COOPERACIÓ

INDICADORS 
REGIONALS

TOOLKIT PER A  
LES REGIONS

ACIONS 
D’INTEGRACIÓ

LABORATORI 
D’INTEGRACIÓ



CONSTRUINT UNA XARXA REGIONAL PER A 
LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES 

MIGRADES

DIÀLEG & 
COOPERACIÓ



Xarxa Externa

International 
Centre for Black 

Sea Studies (Cyprus)

Standing Committee for 
Euromediterranean

partnership of the Local 
and Regional Authorities

(Morocco)

Presidit per la Regió Skåne (SE) + 40 (25 molt actives) 
regions del sud i nord d’Europe

Per tal de potenciar activitats de transferència i capitalització, el projecte REGIN  
posarà en marxa una xarxa externa de suport amb el compromís actiu de:

• Socis adjunts

• CPMR Grup de treball 
sobre migració

Associació de 150+ Regions de 28 països de la Unió 
Europea & països veïns del sud-est

• CPMR



Adaptar i implementar l’índex MIPEX
a nivell regional

INDICADORS
REGIONALS

Indicadors de polítiques 
públiques

Tenint en compte les especificitats a nivell regional

Indicadors de resultats
&

Demografia
Exemples:
o Estratègia d’integració
o Òrgans i unitats 

específiques
o Serveis públics(salut, 

educació, habitatge, 
ocupació…)

o Sensibilització
o Contra la discriminació

Exemples:

o Estadística de la 
població migrant

o Dades de l’índex 
d’educació, ocupació, 
habitatge, ingressos, 
participació cívica…

Per mesurar l’eficàcia i 
els resultats de les 
polítiques regionals

www.mipex.eu



Indicadors provisionals de resultat per a Catalunya 



Resultats preliminars del MIPEX-R per a Catalunya

49 indicadors de 
polítiques puntuats

(0-100)

Catalunya mostra polítiques 
proactives a través d’una 
estratègia integrada: el Pla de 
Ciutadania i Migracions 2017-
2020, incloent-hi l’avaluació I 
seguiment. 
Fortaleses en accions de 
sensibilització i promoció de la 
diversitat. 

19 indicadors amb 
una puntuació de 

100

12 indicadors amb 
una puntuació 
màxima de 50

Fortaleses
Espai per a la 

millora

Possibles àrees per a la millora
• Formació dels professionals
• Recollida de dades
• Fomentar la participació 

política
• Inclusió al mercat laboral
• Accés a habitatge
• Anti-discriminació
• Mesures específiques per a 

Beneficiaris de PI?
…

6 competències compartides i 2 
d’exclusives



Formació de capacitació pel 
personal de les regions

TOOLKIT PER A LES 
REGIONS



Accions d'integració adaptades a 
necessitats

ACCIONS 
D’INTEGRACIÓ

+
Disseny i 

implementació 
d’un programa 

pilot a cada 
regió

Cas pràctic 
Skåne: Banc de 

proves de 
l’equitat en salut 
i inclusió social



Compartir pràctiques regionals

Marc d’avaluació per a 
les accions regionals

Base de dades i mapa 
interactiu de pràctiques 

d’integració

Focalització en processos 
d’aprenentatge

LABORATORI 
D’INTEGRACIÓ



Matriu d’avaluació
Basat en criteris OECD DAC: Pertinència, Eficàcia, Eficiència, Sostenibilitat i Impacte

Criteris Preguntes clau Què buscar On buscar(font)

PERTINÈNCIA La intervenció està fent les coses correctes i fins a quin punt està ben 
ajustada?

EFICÀCIA La intervenció està assolint els seus objectius?

EFICIÈNCIA Com s'estan utilitzant els recursos?

IMPACTE Quina diferència aporta la intervenció?

SOSTENIBILITAT Els beneficis són sostenibles?



Mapping dels principals actors 
regionals

TOOLKIT PER A LES 
REGIONS



A. 90

Mapping dels actors principals

Quants actors es van 
identificar a Catalunya?

30 – 50 - 75 – 90



 En general, predominen les 
entitats de la societat civil 
(157), seguit de les 
administracions públiques 
(104) i d’una representació 
més feble del sector privat 
(25) i d’altres (48).

Mapping d’actors: Resultats generals
6 Regions: Azores, Catalunya, Murcia, Campania, Puglia, Skåne



Mapping d’actors: Resultats generals
6 Regions: Azores, Catalonia, Murcia, Campania, Puglia, Skåne

 Una gran majoria treballa la 
integració i inclusió(129)

 Seguit per Serveis Socials(43), 
Serveis Públics(42), Altres(38), 
Educació (26), Ocupació(25)

 La resta es llista sota Salut (12) 
Suport Social(12) Àmbit 
legal(2) Altres (15)



Mapping d’actors: Resultats generals
6 Regions: Azores, Catalonia, Murcia, Campania, Puglia, Skåne

 Domini dels actors locals i regionals 
(159 d’àmbit locals i 142 d’àmbit 
regional), nacionals (26) i 
internacionals (3). Absència 
significativa d’actors europeus

 La manca d’actors internacionals i de la 
UE suposa un obstacle per a les regions 
per poder connectar i compartir 
experiències sobre la integració i 
inclusió del migrants i refugiats

 És molt necessari desenvolupar formes 
de reforçar aquesta connexió



+ La presència significativa d’actors d’abast regional pot enfortir les 
capacitats de les autoritats regionals per promoure la integració.
Àmplia varietat d'actors de la societat civil i diversitat d'accions i iniciatives 
en l'àmbit de la integració i  la inclusió
Potencial en Àrees de treball innovadores (per exemple, relat documental)

Catalunya pot tenir com a objectiu incloure grups d’interès d’altres 
administracions públiques i del sector privat per reforçar les 
accions d’inclusió i integració.

PERFIL DE CATALUNYA: 
 CATEGORIES: Societat civil(82), sector privat(2) altres sectors(6)

 ÀREES DE TREBALL: Integració & Inclusió (69) Ocupació(6), 
Educació (3), Serveis Públics(3), Serveis Socials(2), Salut (1), 
Altres (4)

 ABAST: local (22), regional (67), nacional (0), internacional (1)

- Distribució desequilibrada d’actors: no hi ha representació de l’administració pública..

Absència d’actors d’abast nacional i comunitari per facilitar el procés de difusió
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Coordinadors del projecte

Davide Strangis, Executive Director
davide.strangis@crpm.org

Claire Guillotin Street, Project and Policy Officer
claire.street@crpm.org

Nidaa Botmi, REGIN Project Officer
nidaa.Botmi@crpm.org

reginproject@crpm.org

reginproject.eu

@REGINProject
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