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INTRODUCCIÓ
La recerca busca
conèixer quina és
la mirada i l’acció
de les persones
que treballen amb
població migrant
a l’espai català
transfronterer

S’ha escrit moltes vegades que les regions frontereres han esdevingut el laboratori de
la construcció i integració europees. Les regions frontereres constitueixen al voltant del
15% de la superfície del territori de la Unió, on hi viu el 10% de la població actual d’Europa1. Ara bé, aquestes fronteres s’estan tornant cada dia més impermeables, més inaccessibles, més inhòspites per a la població migrant. Els estats es repleguen a través d’unes
legislacions cada cop més restrictives, mentre el discurs anti-immigració va eixamplant
l’espai polític. En els debats públics, les persones migrants es redueixen a xifres, a quotes,
a estadístiques i d’aquesta manera se’ls deshumanitza. Com a conseqüència es deteriora
la qualitat del sistema valors democràtics de llibertat, de solidaritat i de respecte als Drets
Humans, recollits al Tractat de Lisboa. El projecte de construcció europeu es troba avui
en entredit en bona mesura precisament pel tractament que als països europeus s’està
donant a les persones migrants. Els espais transfronterers estan directament afectats per
aquesta realitat. Per això resulta necessari conèixer quina és la situació en la que es troben
les persones migrants en aquests espais transfronterers europeus. Aquí ho farem des del
punt de vista dels actors que treballen en l’acollida. La present recerca busca conèixer
quina és la mirada i l’acció de les persones que treballen amb població migrant en l’espai
transfronterer català.
Aquesta memòria és el resultat d’una investigació qualitativa sobre la pràctica de l’acollida de persones d’origen migrant en l’espai transfronterer català. La investigació que aquí
es presenta té tres objectius principals. En primer lloc conèixer les característiques principals dels serveis d’acollida a la Comarca de l’Alt Empordà i al Departament dels Pirineus
Orientals. En segon lloc saber quins serveis ofereixen les associacions que treballen en
l’acollida de persones migrants i quines són les demandes d’aquesta població envers
elles. Finalment, es volen conèixer els models d’acollida, descobrir les diferents mirades
per part dels propis actors sobre l’acció d’acollida que es porta a terme. S’ha posat èmfasi
en la reflexió crítica dels propis actors sobre la tasca que es desenvolupa dia a dia.

La recerca s’ha
dut a terme en
18 entitats que
treballen en l’acollida de persones
migrants, 9 a
cada banda de la
frontera

La recerca s’ha dut a terme en divuit entitats que treballen l’acollida de persones migrants, nou entitats a cada banda de la frontera. En total han estat entrevistades vint-i-cinc
persones que treballen en les entitats d’aquest àmbit. El treball de camp s’ha realitzat
entre els mesos de juliol i octubre de 2017. La metodologia ha consistit en la realització
d’entrevistes en profunditat, amb un guió obert que tenia dues parts. La primera part
tenia per objecte conèixer les característiques principals del servei d’acollida: el perfil dels
professionals i voluntaris, la seva experiència en el camp de la intervenció social, el tipus
d’organització, el seu finançament i les característiques de les persones a les que atenien.
La segona part estava més centrada en com es conceptualitzava l’acollida: els principis
que orienten l’acollida, l’objectiu de les accions que es duen a terme, la metodologia que
es segueix, els diferents models de d’intevenció intercultural que hi ha al darrere, si es
promou la participació de les persones d’origen migrant en les activitats d’acollida, etc.
També, quan ha estat possible, s’ha realitzat observació etnogràfica. Posteriorment a la
realització de les entrevistes s’ha procedit a la transcripció, buidatge i anàlisi de les dades.

Basterra Aldea, Jon. UNIÓN EUROPEA. Regiones fronterizas. Enciclopedia Auñamendi [en línea], 2017. [Consulta:
5/10/17]. Disponible a: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/union-europea-regiones-fronterizas/ar-140835/
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Més enllà del posicionament oficial de les entitats que treballen per l’acollida de les persones d’origen migrant, en aquesta memòria es recullen les mirades, que són personals
i subjectives, però que contenen molta experiència i reflexió crítica sobre la pràctica de
l’acollida. Són mirades riques en matisos i seria recomanable prendre-les en consideració per tal de millorar l’acció d’acollida. L’objectiu final d’aquesta memòria és compartir
aquestes mirades i afavorir una millor interrelació entre les entitats i les persones que
treballen en l’acollida d’altres persones en l’espai transfronterer català.

Es recullen les
mirades, personals i subjectives,
que contenen
molta experiència
i reflexió crítica
sobre la pràctica
d’acollida

A l’Alt Empordà, l’activitat que desenvolupen les entitats que realitzen funcions d’acollida
de les persones d’origen migrant té com a marc legislatiu de referència la “Llei 10/2010,
del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya”,
aprovada pel Parlament de Catalunya, i que es desplega per mitjà del “DECRET 150/2014,
de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades
a Catalunya”.
En l’esperit d’aquest text legislatiu l’acollida no s’entén com una finalitat per ella mateixa, sinó com la primera etapa en un procés que dura anys i que sovint va més enllà de
l’obtenció de la nacionalitat. No és per tant merament una peça de l’engranatge en el
mecanisme de regulació de les persones estrangeres, sinó que l’acollida s’entén com
un procés de benvinguda, acompanyament i formació de les persones estrangeres que
estableixen la seva residència a Catalunya.
D’acord amb aquesta llei, els serveis d’acollida han d’estar garantits per l’administració,
tot i poder ser realitzats per entitats privades o associacions. Els professionals que fan les
funcions d’acollida i mediació han de tenir coneixements de les llengües pròpies de les
persones usuàries així com també, com a criteri de selecció d’aquests professionals, s’ha
de tenir en compte la seva formació especialitzada en immigració. L’acollida s’entén per
tant com una tasca especialitzada.
Els principis generals que orienten l’acollida, segons l’article 12 de la Llei 10/2010 són la
promoció de l’autonomia i la igualtat d’oportunitats, la temporalitat, la normalitat, els enfocaments diferenciats, la perspectiva de gènere, la participació cívica, els enfocaments
didàctics i altres. Aquests són uns principis que han de regir l’acció d’acollida tant si es
porta a terme per l’administració mateixa com pels agents socials, ONG’s i les entitats
privades que participen de la prestació de serveis d’acollida.
El Decret 150/2014 que desplega la llei d’acollida distingeix entre dos tipus de serveis: la
primera acollida i l’acollida especialitzada. La primera acollida es realitza durant el primer
any de residència de la persona migrant en un municipi de Catalunya i té per finalitat
informar sobre aspectes fonamentals de la vida en el municipi, els equipaments públics,
el món laboral, la seguretat, etc. En segon lloc, l’acollida especialitzada consisteix en un
procés formatiu que té per objectiu proveir d’unes competències lingüístiques bàsiques
(90 hores de català i 90 hores de castellà), així com uns coneixements sobre aspectes
relacionats amb el món laboral (15 hores), i aspectes jurídics i culturals de la societat catalana (15 hores). La realització d’aquesta formació dóna accés a un “Certificat d’acollida”
que té eficàcia jurídica en l’àmbit competencial de la Generalitat i dels ens locals i també
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en procediments d’estrangeria com el reagrupament familiar, adquisició de la nacionalitat
i d’altres aspectes legals d’acord amb la legislació vigent.
Al Departament dels Pirineus Orientals el context jurídic de les accions d’acollida s’ha
d’emmarcar en el Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
també conegut com a Codi dels estrangers, que entrà en vigor l’any 2005 i que regula
els drets de les persones estrangeres a França. Aquest text legislatiu aborda la regulació
d’entrada dels estrangers al territori francès, les condicions per l’obtenció del permís de
residència, les condicions de l’estada al país i les ajudes al retorn voluntari, la demanda del
dret d’asil, el reagrupament familiar i finalment també la retenció administrativa i expulsió
de les persones en situació irregular. És per tant un text legislatiu general que afecta a
totes les persones migrants i que en conseqüència ha de ser necessàriament tingut en
compte per aquelles entitats que treballen en l’acollida de la població migrant.
A França actualment de l’acollida de la població migrant se n’ocupa, per part de l’administració, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), depenent del Ministeri de l’Interior. Aquesta oficina és el resultat de les fusions de diferents entitats governamentals, produïdes al llarg dels anys, que s’ocupaven d’afers relacionats amb els
immigrants, sobretot el Service Social d’Aide aux Émigrants (SSAE) fundat el 1926 com
a entitat assistencial pels treballadors immigrants i les seves famílies i l’Office National
de l’Immigration (ONI) fundada el 1945 per ocupar-se bàsicament del reclutament de mà
d’obra estrangera. Cal tenir en compte que a França, fins els anys vuitanta, la principal
via de regularització (titre de séjour) era per raons laborals, mentre que a partir de llavors
passa a ser per raons d’asil polític.
Actualment l’OFII és l’entitat governativa responsable de l’acollida i integració de la població d’origen migrant a França, estenent-se fins a un període màxim de cinc anys des
de la data d’arribada al país. La seva actuació abasta diversos àmbits, entre els que destaquen els següents: Acollida dels anomenats “primers arribants” (primo-arrivant), organitzant el recorregut que els ha de conduir a la seva integració social; l’expedició dels
visats, tant per estades temporals per raons professionals fins als visats de llarga durada;
el reagrupament familiar a través d’un test al familiar o parella d’un nacional francès que
reclama el reagrupament i que avalua els coneixements de francès i de la història, cultura
i valors de la República; la primera acollida dels demandants d’asil, a través de tot un
dispositiu d’allotjament i orientació als immigrants que té lloc en els Centres d’accueil de
demandeurs d’asil (CADA). Això es fa a través de convenis amb entitats com, per exemple, l’ACAL al Departament dels Pirineus Orientals, que rep el finançament necessari de
l’estat per a dur a terme aquesta funció. Pels altres aspectes de l’acollida com, per exemple, l’aprenentatge de la llengua francesa, l’estat finança les entitats d’acollida mitjançant
programes específics. Cal tenir en compte, finalment, que de l’acollida de la població en
situació irregular se n’ocupa exclusivament les entitats de caire humanitari com la CIMADE i d’altres que anirem coneixent en aquest informe.
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CAPÍTOL I

CARACTERÍSTIQUES
DELS SERVEIS
1.1. Treballadors contractats
1.2. Voluntaris
1.3. Procedència de les persones migrants
1.4. Accés de les persones als serveis d’acollida
1.5. Finançament de les accions i limitacions dels serveis
1.6. Coordinació entre els serveis
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1.1 ELS TREBALLADORS CONTRACTATS
ALT EMPORDÀ

La situació dels
professionals de
l’Alt Empordà és
molt variable en
funció de la dimensió i naturalesa de
l’entitat

La situació pel que fa als professionals a l’Alt Em-

tractat, tot i que conforme es van consolidant,

pordà és molt variable en funció de la dimensió i

com és el cas de la Xarxa per la Convivència, van

la naturalesa de l’entitat. Les entitats d’àmbit lo-

prenent consciència de la necessitat de dotar-se

cal són petites i algunes tot just comencen a te-

d’una certa estructura que els permeti eixamplar

nir treballadors contractats. És el cas de Càritas

el radi d’acció, a través de la contractació de per-

a L’Escala, on només fa tres anys que compten

sonal qualificat.

amb una treballadora social que coordina els aspectes tècnics dels cinc projectes que tenen en

Finalment, un cas singular són els programes

funcionament: projecte d’acollida, servei d’inter-

d’acollida en els centres educatius. En el cas de

venció educativa, rober, deutes familiars i el ser-

l’IES Cap Norfeu, la situació ha canviat totalment

vei a la Gent Gran. En el cas de la Creu Roja a La

des d’inici de dècada. Llavors, l’alumnat nouvin-

Jonquera, hi treballen només dues professionals:

gut havia arribat a representar el 10% del con-

una responsable del servei i una treballadora so-

junt a l’ESO. El programa d’acollida disposava de

cial que s’ha incorporat recentment. En canvi els

dos tutors i un CLIC (Coordinador Lingüístic i de

serveis de Càritas Alt Empordà Interior compten

Cohesió de centre) i estava finançat pel Departa-

amb set professionals contractats, del camp de

ment d’Ensenyament de la Generalitat. Però en

l’educació social, el treball social i la psicologia i

poc temps aquesta arribada de nou alumnat es

compten també, com la resta de delegacions de

va frenar i el programa va quedar reduït a mit-

Càritas, amb els suport dels advocats del Servei

ja jornada d’un professor, que és assumida per

Assessorament Jurídic a les persones migrades

propi Institut, concretament pel Departament de

de Càritas Girona. Aquests advocats també ofe-

llengua i literatura catalana.

reixen servei a altres entitats, incloent les que
depenen de l’administració.

Finalment, els serveis que depenen de l’administració, com és el cas del propi Consell Comarcal

Un cas ben diferent són les entitats que han

de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, dis-

sorgit directament de la societat civil en els dar-

posen de, en el primer cas, tres tècnics dedicats

rers anys per treballar per l’acollida de la pobla-

al Pla Territorial de Ciutadania i Immigració i, en

ció d’origen migrant, com és el cas de la Xarxa

el segon cas, dos tècnics al Servei d’Immigració

per la Convivència o l’Associació d’hondurenys.

i Diversitat.

Aquestes entitats funcionen sense personal con-

PIRINEUS ORIENTALS

En els Pirineus
Orientals hi ha una
diferència entre
les organitzacions
que desenvolupen
projectes per
encàrrec de la Prefectura i les ONG’s
més autònomes
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En els Pirineus Orientals, pel que fa al nombre de

professionals contractats, les segones amb prou

treballadors contractats, trobem una diferència

feines si en tenen algun.

clara entre les organitzacions que desenvolupen
projectes per encàrrec de la Prefectura, és a dir

Per exemple, en el cas de la La Creu Roja fran-

de l’Estat francès, ja sigui a través de la Directi-

cesa hi ha dues seccions diferenciades: els es-

on départementale de la cohésion sociale (DDCS)

tabliments i les antenes. Per una banda, els éta-

o algun altre organisme estatal, i les organitza-

blissements-lutte contre l’exclusion són tots a la

cions no governamentals de caire humanitari o

ciutat de Perpinyà i acullen persones estrange-

militant que, tot i poder rebre una part del seu

res, tot i que no només. Per altra banda, hi ha

finançament a través de subvencions públiques,

la vida associativa, amb 23 antenes escampades

són en aquest sentit més autònomes. Mentre

per tot el Departament. A les antenes són els vo-

que les primeres disposen d’un cos important de

luntaris els qui obren tots els dies i fan la distribu-

Capítol I.
Característiques dels serveis

ció alimentària i de roba. Només hi ha personal

coordinar la feina d’una gran quantitat de vo-

contractat en els establiments, que disposen de

luntaris. El mateix succeeix a Secours Populaire

50 treballadors.

on, excepte la direcció i la secretaria comptable,
que està en mans de dues persones contracta-

L’altre servei que compta amb un gran volum

des, la resta de la feina la fan uns 350 volunta-

de contractats és l’ACAL (Association Catalane

ris. També passa a Restos du Coeur, on només

d’Actions et de Liaisons). En tot l’ACAL hi tre-

hi ha dues persones assalariades, tot i que val a

ballen 120 persones. El Consell d’Administració,

dir que compten amb sis persones en contracte

que s’ocupa de la gestió, és format per volunta-

de formació. Això entra dins dels projectes de

ris, mentre que els qui treballen sobre el terreny

l’organització, ja que entre els seus objectius hi

són contractats. Treballen en diferents establi-

ha el de la inserció laboral. En el cas d’Enfance

ments per allotjar persones migrants, entre d’al-

Catalane, en l’únic programa destinat a persones

tres, repartits per tot el Departament. En aquests

d’origen migrant, anomenat Accompagnement

establiments hi trobem treballadors socials,

à la scolarité des familles allophones i finançat

educadors especialitzats, assistents socials, ani-

per la DDCS a través de projectes concrets, hi

madors i coordinadors de serveis. Tots aquests

ha dues treballadores socials contractades, més

serveis estan finançats per l’Estat.

una cap de servei.

En canvi, les altres associacions visitades amb

Les altres entitats que han participat en aquest

prou feines si compten amb algun professional

estudi, com ASTI i Cimade, no tenen personal la-

assalariat i la feina recau sobre els voluntaris, al-

boral malgrat que en altres departaments france-

guns amb una forta formació en l’àmbit social.

sos aquestes organitzacions sí que tenen alguna

Secours Catholique, l’equivalent francesa a Cà-

persona contractada.

ritas, compta amb només tres contractats per

Per concloure
L’estructura laboral de les entitats entrevistades és molt desigual, tant entre els territoris com
entre entitats. Hi ha personal contractat, però també personal voluntari.
Una de les similituds que s’ha pogut observar és el fet que bona part del personal assalariat té
formació en l’àmbit del treball social, aspecte que potser és més marcat en els Pirineus Orientals
que en l’Alt Empordà. En canvi, un tret diferencial és que a l’Alt Empordà hi ha més personal tècnic d’origen migrant, sobretot del Marroc, mentre que als Pirineus Orientals aquesta presència de
personal d’origen migrant s’ha trobat més entre els voluntaris.
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1.2 ELS VOLUNTARIS
ALT EMPORDÀ

El voluntariat de
les organitzacions
humanitàries de
l’Alt Empordà és
força semblant:
dones grans

El voluntariat de les organitzacions humanitàri-

mes menors de 50 anys. Això contrasta amb el

es de l’Alt Empordà és força semblant: es tracta

perfil majoritari de voluntariat que hem comen-

sobretot de persones grans jubilades. Per posar

tat, homes joves front a dones grans. Una cosa

un exemple, la seu de Càritas a Figueres compta

semblant passa amb l’Associació d’hondurenys,

amb 120 voluntaris, dels quals la major part són

entitat que van fundar el 2015 a Figueres un

dones de més de 60 anys. Alhora cal destacar

grup de 25 persones, homes i dones, i on tots

també la presència de persones pre-jubilades,

són voluntaris, incloent-hi la junta directiva que

homes i dones, que aporten la seva experiència

fa funcionar l’entitat formada per un president,

professional en diferents camps. A Figueres, Cà-

vicepresident, secretari, secretari adjunt i cinc

ritas ha format un equip de reflexió amb aques-

vocals.

tes persones per tal de donar sortida als reptes
que l’entitat té plantejats.

Un cas especial és el de la Xarxa per la Convivència, que va ser creada fa 8 anys a Roses per resol-

En canvi en poblacions més petites, lògicament,

dre un problema específic de convivència veïnal

el nombre de voluntaris és menor. Per exemple,

amb joves d’origen migrant que saltaven a l’in-

a Càritas de l’Escala, a part de la persona con-

terior dels patis de les escoles per jugar a futbol

tractada, són una trentena de voluntaris, la ma-

quan aquestes estaven tancades. La Xarxa per la

joria dones de més de 60 anys, que gestionen

Convivència ha anat estenent el seu radi d’acció

també la direcció de l’entitat. A la Creu Roja de

a iniciatives i punts geogràfics diversos del país,

La Jonquera hi ha dues treballadores que només

gràcies als 200 voluntaris amb que compta l’en-

compten amb el suport de set o vuit persones

titat en l’actualitat. Tot i que predomina la gent

voluntàries, a les que convoquen per whattsapp

jove, els voluntaris són persones d’edat diversa

quan han d’atendre alguna urgència o bé per

que estan al càrrec de la junta directiva, coordi-

preparar el repartiment d’aliments i roba. Entre

nació i comissions de treball. El seu president,

ells hi ha una dona marroquina que els ajuda a

nascut al Marroc, va posar en funcionament l’en-

fer d’intèrpret.

titat quan només tenia 17 anys, juntament amb
un grup de persones sensibilitzades en aquesta

Per altra banda, hi ha aquelles entitats on tots

temàtica, amb l’objectiu d’afavorir la convivència

són voluntaris. Aquest és el cas del Centre Islà-

al municipi. Aquest detall il·lustra el caràcter més

mic de l’Escala, que està gestionat per una junta

jove i fresc d’aquesta entitat.

directiva de només tres voluntaris, tots tres ho-

PIRINEUS ORIENTALS

Les organitzacions
humanitàries als
Pirineus Orientals
compten amb
un grup gran de
voluntaris
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Com hem vist abans, el factor voluntariat és molt

tolique també té un nombre molt important de

important en les organitzacions que treballen

voluntaris, uns 80 a Perpinyà. Tot i així, el nombre

amb la població d’origen migrant als Pirineus

de voluntaris en aquestes entitats és fluctuant.

Orientals. Les grans organitzacions humanitàri-

Ser voluntari en aquestes entitats suposa un

es, com Secours Catholique i Secours Populaire,

esforç no només de temps i treball sinó també

disposen d’una massa considerable de volunta-

econòmic, ja que les persones han de pagar-se

ris per dur a terme les seves accions assistenci-

el transport per anar als centres i de vegades fins

als, com la distribució d’aliments o roba, i forma-

i tot han d’avançar diners de la seva butxaca per

tives, principalment cursos de llengua francesa.

l’organització d’activitats puntuals. Restos du

Segons els informants, Secours Populaire comp-

Coeur és l’entitat que es beneficia de la tasca de

ta amb uns 350 voluntaris en tot el Departament,

més voluntaris: en té 650 en el Departament dels

dels quals un centenar a Perpinyà, i Secours Ca-

Pirineus Orientals, on despleguen la seva tasca
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humanitària en els 20 centres d’activitat repartits

l’activitat de les organitzacions, en l’àmbit de la

pel territori.

salut, l’educació o el dret. Això també succeeix
a l’Alt Empordà. Però aquestes persones sovint

Pel seu cantó, les entitats que disposen d’un vo-

han d’atendre qüestions familiars, especialment

lum important de treballadors contractats també

durant les vacances escolars dels seus néts, fet

gaudeixen de la col·laboració dels voluntaris. Per

que provoca la seva absència durant aquests

exemple, l’ACAL compta amb molts voluntaris

períodes i les necessitats de les entitats, que

per als cursos de francès que imparteixen entre

depenen gairebé del tot del seu treball, queden

els residents dels seus centres d’acollida, tot i

sense cobrir. Per una altra banda, es poden tro-

que aquests voluntaris no sempre són persones

bar també algunes persones de mitjana edat, en

amb una formació adient per l’ensenyament de

la trentena o la quarantena, que han recorregut

la llengua. Pel que fa a Creu Roja, com s’ha dit

als serveis d’aquestes entitats en algun moment

anteriorment, les antenes repartides pel Depar-

de dificultat, per ajuda alimentària o per alguna

tament dels Pirineus Orientals estan regides per

altra qüestió, i que han decidit col·laborar amb

uns 300 voluntaris que obren tots els dies i que

la tasca humanitària que s’hi porta a terme. En

fan la distribució alimentària i de roba.

tercer lloc, trobem un perfil de voluntaris que
es poden qualificar com a “militants volunta-

Podríem establir quatre perfils de voluntari en

ris”, persones que despleguen la seva acció de

l’estructura de les entitats que treballen per la

cara a la població migrant des d’una perspectiva

població d’origen migrant al Departament dels

sobretot militant, d’acció política, com les que

Pirineus Orientals. D’una banda el sector més

s’apleguen sota el paraigua del moviment de su-

important està conformat per persones grans,

port als Sense Papers, molt actiu a Perpinyà. Fi-

que disposen d’una pensió de jubilació que els

nalment, en una menor mesura, hi podem trobar

permet viure sense masses dificultats i que de-

alguns joves que han fet estades formatives en

sitgen destinar part del seu temps lliure a treba-

les entitats i que gràcies a l’experiència positiva

llar per aquestes organitzacions. En alguns casos

que han tingut decideixen quedar-s’hi com a vo-

es tracta de persones amb formació i experièn-

luntaris. A Secours Populaire, per exemple, n’hi

cia professional en sectors que són molt útils per

ha una desena d’aquests últims.

Per concloure
Els voluntaris constitueixen una part molt important dels recursos humans de les entitats que
treballen per l’acollida de persones d’origen migrant. Això és així tant en les entitats més grans
com en les més petites, i també en les que disposen d’un volum més important de personal
contractat. Les persones voluntàries són majoritàriament dones, autòctones, majors de 60
anys. Trobem també algunes persones voluntàries que han tingut experiència migratòria, i
persones que parlen les llengües més comunes de la població migrant. És per tant un col·lectiu molt variat, fonamental per al funcionament de l’acollida, que tanmateix presenta algunes
mancances formatives que els permeti desenvolupar les seves funcions d’una manera més
professional.
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1.3 PROCEDÈNCIA DE LES PERSONES MIGRANTS
ALT EMPORDÀ

A l’Alt Empordà hi
ha poques persones demandants
d’asil, la majoria
es detecten a La
Jonquera i són
majoritàriament
homes sols

Segons un estudi del Consell Comarcal sobre

tes musulmans de pas per l’Alt Empordà, pro-

la població d’origen estranger a l’Alt Empordà,

vinents de França però també d’altres llocs com

l’any 2014 un 30% de la població estrangera

el Golf Pèrsic, que reben l’acollida dels Centres

provenia del Nord d’Àfrica, principalment del

Islàmics locals per les seves necessitats de culte

Marroc. Un percentatge també molt important,

o altres necessitats puntuals.

de vora el 20%, provenia d’Amèrica Llatina, i
en l’actualitat Hondures és el punt principal de

Pel què fa a la qüestió dels demandants d’asil,

procedència. Però el gruix principal de persones

els informants expliquen que a l’Alt Empordà en

estrangeres assentades a l’Alt Empordà, el 37%,

general n’hi ha pocs, però sí que n’hi ha a La

provenia el 2014 de països de la Unió Europea.

Jonquera, on la Creu Roja atén aquestes perso-

Això s’explica perquè l’Empordà és una destina-

nes, la majoria homes sols però també famílies,

ció de persones jubilades que estableixen aquí

provinents de països com Síria, Pakistan o Iraq.

la seva residència . Tot i que no és una migració

En alguns casos són persones que han arribat a

per motius econòmics ni polítics, aquestes per-

Europa per Grècia, que van errant pel continent,

sones també presenten en alguns casos un certs

i que travessen la frontera franco-espanyola, de

índexs de vulnerabilitat, sobretot les persones

vegades en autobusos de passatgers. En ocasi-

més grans, i en ocasions són ateses per serveis

ons es troben amb gendarmes que els fan donar

d’acollida com Càritas. Igualment, Càritas pres-

mitja volta cap a La Jonquera. El mes de juliol

ta serveis jurídics a cada cop més persones de

de 2017, quan vàrem visitar la Creu Roja de La

països europeus, així com a persones de nacio-

Jonquera, en el que portaven d’any ja havien

nalitat espanyola amb familiars directes que no

atès d’emergència a 90 persones d’aquest perfil,

tenen la nacionalitat, que tenen problemes legals

persones, sovint famílies, amb molts problemes

a causa de l’enduriment de la política migratòria.

de salut. És una tragèdia que resta amagada al

Finalment, altres països de procedència són Ro-

conjunt de les comarques gironines, i que sem-

mania, Senegal, Gàmbia, la República Dominica-

bla només visible a la frontera i als professionals

na, Bolívia i Colòmbia.

de Creu Roja.

2

Els serveis d’acollida també donen resposta a
persones d’altres perfils. Per exemple, els turis-

Veure: Informe estadístic: la població estrangera a l’Alt Empordà. Desembre de 2014. Accessible a:
http://inclusioaltemporda.cat/portal/wp-content/uploads/Informe-estad%C3%ADstic-vdef_20141.pdf [Consulta: 4/10/2017]
2

La procedència
de la població
estrangera que
arriba als Pirineus
Orientals és molt
diversa i la majoria
demandants d’asil
derivats de l’OFII
(Oficina Francesa
d’Immigració i
Integració)
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La procedència de la població estrangera que ar-

panya a causa de l’alt índex d’atur, originàries de

riba actualment als Pirineus Orientals és, segons

països d’Amèrica Llatina o el Nord d’Àfrica.

es desprèn de les entrevistes, molt diversa. Si un
passa la tarda en la sala d’espera d’un organitza-

Cal tenir en compte que moltes persones o fa-

ció humanitària podrà veure persones de països

mílies han estat enviades per l’estat al Departa-

com Rússia, Geòrgia, Armènia, Txetxènia, Ucra-

ment dels Pirineus Orientals; no ha estat doncs

ïna, Romania, Albània, Mongòlia, Síria, Afganis-

una decisió pròpia. És l’OFII (Office Français de

tan, Líban, Sudan, etc. També en els darrers anys

l’Immigration et l’Integration) qui orienta els de-

han atès a persones que han reemigrat des d’Es-

mandants d’asil cap als servis de l’ACAL, per

Capítol I.
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exemple, per allotjar-los mentre dura el procés

book van veure que l’ASTI de Perpinyà era molt

legal de la demanda d’asil. Per tant són persones

actiu i s’hi van desplaçar, on els van trobar un

que poden provenir de qualsevol regió de França

pis social. Gràcies a l’acció d’aquestes entitats,

on s’havien establert en un primer moment des-

doncs, Perpinyà s’està convertint en un punt de

prés de la seva arribada al país, sovint a través de

referència per a persones que no troben solució

la frontera franco-italiana.

en altres indrets.

Un aspecte curiós és l’efecte crida que poden

Finalment, cal esmentar que als Pirineus Orien-

causar les entitats que treballen per la millora de

tals no només trobem migració exterior, tam-

les condicions de vida de les persones estrange-

bé n’hi ha d’interior. Hi ha gent que ve d’altres

res. Un informant explica el cas concret d’una

departaments francesos, sobretot gent jubilada

parella que estaven a Marsella, provinents d’Al-

i famílies que arriben sovint ja fràgils, que han

gèria, i que havien emigrat a França per tractar

usat serveis socials d’altres Departaments i que

de curar la seva filla d’una malaltia que a Algèria

finalment s’han traslladat al Departament dels

no podien curar. A Marsella les coses els anaven

Pirineus Orientals.

Perpinyà s’està
convertint en un
punt de referència
per a persones
que no troben
solucions en altres
indrets

cada vegada més malament. A través del Face-

Per concloure
A l’Alt Empordà, com en general a tota Catalunya, l’arribada de població estrangera es va
estancar l’any 2009 a causa de la crisi econòmica. De tota manera, els serveis d’acollida segueixen havent d’atendre, per exemple, a persones que pateixen la irregularitat sobrevinguda,
així com continuar oferint recursos, serveis i formació, tant per adults com de reforç escolar
pels infants de famílies d’origen estranger. En canvi, la situació als Pirineus Oriental, també
marcada pel context general de França, és completament diferent. Continuen arribant moltes
persones, en aquest cas, demandants d’asil de diferents països del món, sobretot de l’Europa
oriental, Àsia i el Pròxim orient.
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1.4 ACCÉS DE LES PERSONES MIGRANTS ALS SERVEIS
D’ACOLLIDA
ALT EMPORDÀ

A l’Alt Empordà
les persones que
accedeixen als
serveis d’acollida ho fan per
derivació d’altres
serveis o entitats

Hi ha diferents camins pels quals les persones

Però en tot cas aquestes no són les maneres

arriben fins a les entitats que ofereixen serveis

més freqüents en què les persones arriben a

d’acollida a les persones immigrants a l’Alt Em-

aquestes serveis. Sovint observem que es tracta

pordà. La forma menys comuna és a través de

d’una derivació entre serveis, d’una persona que

la policia. En el cas de La Jonquera, població de

ha anat a un servei i se l’orienta cap a un altre

frontera, sovint és la policia que troba les perso-

on pot trobar solució al seu problema. Aquest

nes que han travessat la península camí d’Ale-

intercanvi també es dóna entre les entitats de

manya. Els gendarmes els han aturat en entrar a

l’administració, els Serveis Socials comarcals i

França i els han fet tornar enrere. La policia espa-

dels ajuntaments i les organitzacions no gover-

nyola avisa a Creu Roja i ells no poden fer gaire

namentals.

més que una primera assistència i allotjar-los en
un hostal, ja que no disposen d’allotjaments es-

Pel que fa als serveis d’acollida de l’administra-

tables per a persones en aquesta situació.

ció, ajuntaments i Consell Comarcal, la primera
porta és el padró municipal, un moment en què

Per altra banda, la Xarxa per la Convivència, que

es pot oferir informació i serveis. En el cas del

fa una tasca important de mediació de conflictes

Consell Comarcal, però, es fa més difícil l’opor-

com veurem més endavant, també intervé en

tunitat d’entrar en contacte amb les persones

situacions potencialment conflictives sobre les

migrades que s’empadronen, ja que el padró el

que els ha advertit la policia local, o bé en alguna

gestionen els municipis. Finalment, la informació

ocasió ha estat la policia catalana, els Mossos

sobre els serveis que s’ofereixen en els centres

d’Esquadra, els que han recomanat a persones

és compartida entre les persones que molt so-

que volien posar una denúncia d’adreçar-se

vint hi acudeixen per recomanació d’un veí o un

abans a la Xarxa per la Convivència per intentar

conegut.

primer una mediació.

En els Pirineus
Orientals també
funciona el sistema
informal de circulació d’informació
entre persones
migrants per
accedir als serveis
d’acollida
Un tret singular
als Pirineus Orientals és l’existència
d’un moviment
social de suport a
les persones amb
la demanda d’asil
rebutjada
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En els Pirineus Orientals, també funciona evi-

aquestes persones migrants entren en contacte

dentment el sistema informal de circulació d’in-

amb els serveis d’acollida del Departament dels

formació entre les persones immigrants com a

Pirineus Orientals al ser-hi enviats directament

camí d’accés als serveis d’acollida. Hi ha certa

per l’estat.

difusió a través de les xarxes socials, sobretot el
Facebook, però també el boca orella.

Hi ha un altre tret singular d’acollida en els Pirineus Orientals, que tampoc no trobem a l’Alt

Una característica singular que no es troba a

Empordà, que és l’existència d’un moviment so-

l’Alt Empordà és el fet que l’estat mateix adreça

cial de suport a les persones que han estat rebut-

les persones demandants d’asil cap als serveis

jades en la seva demanda d’asil i que per tant han

d’acollida amb els quals ha establert convenis.

quedat fora de l’empara de l’estat. Es tracta del

Això significa que als Pirineus Orientals poden

Col·lectiu dels Sense Papers, que disposa d’un

arribar persones provinents de qualsevol punt

comitè de suport (Comité de soutien) que es re-

de França, particularment gent provinent del

uneix setmanalment i en el qual les persones en

desallotjament dels campaments de Calais o bé

aquesta situació troben un espai on compartir i

de la regió de París, on es troba una alta con-

buscar solució als seus problemes concrets.

centració de persones demandants d’asil. Totes

Capítol I.
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Per concloure
En tots dos territoris les persones migrants accedeixen als serveis d’acollida sobretot a través
dels canals informals i les xarxes socials. També en les dues realitats territorials hi ha una circulació de les persones migrants entre els diferents serveis, orientats pels mateixos empleats
o voluntaris, que va tant en direcció de les ONG a l’administració com a l’inrevés. Fins i tot es
donen casos en què els treballadors de serveis de l’administració acaben adreçant, soto voce,
a les persones migrades cap a moviments socials contestataris com per exemple la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca o el Col·lectiu Sense Papers. Però una diferència important entre
els dos costats de la frontera és la presència molt més decisiva de l’administració de l’estat
a França, que orienta en bona mesura l’acollida de les persones que es troben en procés de
demanda d’asil.
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1.5 FINANÇAMENT I LIMITACIONS DELS SERVEIS
ALT EMPORDÀ

Les limitacions de
les entitats són
conseqüència d’un
dèficit de finançament dels serveis

A l’Alt Empordà hi
ha una limitació
seriosa de disponibilitat d’habitatges
per acollir persones migrants

Les entitats que depenen de l’administració te-

Les limitacions de les entitats també són en

nen el seu finançament propi, però les ONG de-

bona part conseqüència d’un dèficit de finança-

penen de tres fonts: el finançament públic, les

ment dels serveis. Això té un impacte en la capa-

quotes dels socis i les donacions puntuals o es-

citat de contractar professionals o la disposició

tables. El finançament públic prové en part dels

d’espais més adequats per desenvolupar les se-

ajuntaments, en part del Departament de Ben-

ves accions. Sobretot a l’Alt Empordà hi ha una

estar Social de la Generalitat, i també a través

seriosa limitació pel que fa a la manca total de

de projectes presentats en convocatòries pú-

disponibilitat d’habitatges per acollir persones

bliques, de la Generalitat, de l’Estat o d’alguna

migrants, ni apartaments ni places en albergs

altra administració internacional. Aquest seria el

d’acollida i la única instal·lació d’aquestes carac-

cas de la Xarxa per la Convivència que va obte-

terístiques està a Girona. Quan a Creu Roja de

nir una subvenció per desenvolupar un projec-

La Jonquera arriben persones que no tenen lloc

te concret per part de l’ambaixada dels Estats

on passar la nit, la única opció és adreçar-los al

Units. De vegades, el suport de l’administració

Centre d’Acolliment de l’Ajuntament de Girona,

es limita a accions concretes, com per exemple

però saben que més tard de les 11 del matí ja no

campanyes de Nadal (repartiment de joguines) o

queden places. En aquesta circumstància, la úni-

en moments puntuals d’emergència per manca

ca opció és hostatjar aquestes persones en una

d’aliments per distribuir.

pensió de la localitat. La manca d’allotjaments
és la principal limitació dels serveis d’acollida as-

En segon lloc, com dèiem, hi ha la quota dels

senyalada per gairebé la totalitat de les persones

socis, que en algunes entitats representa una

entrevistades a l’Alt Empordà.

part molt important, cosa que suposa un risc a

En poblacions
petites i mitjanes el
preu del transport
públic és una
dificultat afegida
per accedir a
serveis bàsics com
la salut i l’educació
post-obligatòria

mitjà termini. En una delegació de Càritas, per

Les limitacions financeres, però, afecten també

exemple, explicaven que sent una entitat que

a un nivell més general, que està relacionat amb

té els seu origen en l’església catòlica els socis

la situació general del país en relació al mercat

s’han anat fent grans i no hi ha renovació. Quan

laboral i l’habitatge. En poblacions petites i mitja-

algun soci es mor, els hereus sovint cancel·len la

nes, el preu del transport públic per desplaçar-se

subscripció. Aquestes entitats també acudeixen

fins a la capital comarcal és, per exemple, una di-

a donants particulars, que sovint són empreses,

ficultat afegida per accedir a serveis bàsics com

per a projectes concrets. Alhora, també tenen al-

la salut i l’educació post-obligatòria. Per altra

guns donants que fan una contribució fixa anual

banda, en les poblacions de costa, la gran des-

important. També s’ha donat algun cas que han

proporció entre els preus del lloguer i els salaris

estat els beneficiaris d’una herència. En aquest

mitjans suposa una greu problemàtica per a les

apartat de les donacions particulars, finalment,

persones d’origen migrant que les entitats molt

cal destacar també les donacions de personat-

difícilment poden alleugerir.

ges públics, com ara futbolistes de primera divisió o personatges mediàtics de la televisió. És un
cas poc freqüent però significatiu.
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En aquesta regió trobem dos grans grups, d’una

persones d’origen migrant que han estat orienta-

banda aquelles institucions que reben tot el seu

des a aquests serveis per institucions de l’estat, i

finançament de l’estat francès. Com hem vist

el seu finançament prové també de l’administra-

abans, hi ha institucions que donen servei a les

ció de l’estat. Es tracta de pressupostos impor-

Capítol I.
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tants, donada la quantitat de places d’allotjament

polític, amb l’avenç del Front Nacional, aquestes

que ofereixen aquests serveis. Per exemple, el

organitzacions expressaven la seva idea de no

servei de SEUIL, que dóna allotjament a perso-

supeditar plenament la seva capacitat d’acció al

nes demandants d’asil i que depèn de l’ACAL,

suport financer de l’estat.

l’any 2016 va tenir un pressupost de 1,4 milions
d’euros, aportats per la DDCS.

Tot i així, alguns dels serveis que s’ofereixen a
la població d’origen migrant, com per exemple

Altres ONG, en canvi, no tenen aquest finança-

l’acompanyament escolar que porta a terme En-

ment estatal del 100%, tot i que sí que repre-

fance Catalane, depèn del finançament a través

senta una part important del seu pressupost.

de projectes. Aquestes són també les limitaci-

Poden accedir a aquest finançament a través

ons que tenen aquests serveis, la possibilitat o

de convocatòries públiques. Per exemple, per

no de finançar certs projectes. També hi ha limi-

a Secours Populaire, aquestes convocatòries

tacions de trobar espais on poder oferir cursos

representen aproximadament un terç dels seus

d’idiomes, per exemple, sobre els que hi ha una

ingressos, mentre que un altre terç aproximat

gran demanda i els locals de les entitats soler ser

prové de donacions particulars i finalment un

petits.

En els Pirineus
Orientals hi ha
institucions que
reben tot el seu
finançament de
l’estat francès i
d’altres que el seu
finançament depèn de projectes

darrer terç s’obté a través de les col·lectes que
es fan al llarg de l’any. Una petita part de seu

Però la limitació més important del servei a les

finançament, aproximadament el 10%, corres-

persones d’origen migrant, en el cas francès, ve

pon a una participació que es demana a la gent

donada pels condicionants legals. Quan una per-

que es beneficia dels seus serveis. Per exemple,

sona ha arribat a la fi del procés legal per dema-

amb l’ajuda alimentària, demanen un euro a la

nar l’estatut d’asil i aquest ha estat rebutjat, com

gent que ve a buscar-la, també a la gent que està

passa en la majoria dels casos, la persona queda

en moltes dificultats. El seu objectiu amb això

en una situació molt complicada. Això limita la

és fer participar a la gent en el manteniment del

capacitat d’acció de les entitats i genera també,

servei. L’ajuda financera de l’estat s’ha anat re-

com veurem a continuació friccions i tensions

duint en els anys de crisi. Vist també el context

entre aquestes.

Per concloure
L’arribada de nous immigrants a l’Alt Empordà és en aquests moments inferior a la que s’observa als Pirineus Orientals. Això fa que el finançament per part de les administracions sigui
també molt diferent. A l’Alt Empordà les entitats recorren més a les quotes de socis o a convocatòries puntuals, mentre que als Pirineus Orientals hi ha una dependència més alta del
finançament públic per a certs serveis. Altres entitats, en canvi, s’autofinancen a través de
campanyes que apel·len a la solidaritat pública. Una altra diferència important que afecta al
finançament és el context polític, ben diferent, en ambdós costats de la frontera. Per exemple,
l’ASTI ha vist com la subvenció de l’ajuntament pel lloguer del local, s’ha reduït amb el canvi
de color polític municipal dels 4.000 fins als 1.000 euros, i les úniques subvencions que reben
de l’estat és per la realització de cursos de francès. El feble finançament limita  l’acció de les
entitats que treballen per la població d’origen migrant als dos costats de la frontera. Però mentre que a l’Alt Empordà la principal limitació és la manca de places d’allotjament per a persones
individuals o famílies, als Pirineus Orientals el que més limita l’acció de les associacions és la
manca de regularitzacions.
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1.6 COORDINACIÓ ENTRE ELS SERVEIS
ALT EMPORDÀ

Es troba a faltar
una major relació
entre les diferents
entitats que donen
servei a la població
d’origen migrant,
els espais de
coordinació són
insuficients

Existeix una relació lògicament estreta entre les

Dintre de la pròpia administració, el treball en

diferents delegacions d’una mateixa entitat, com

xarxa és un dels aspectes a millorar segons ex-

per exemple Càritas, però en general es troba a

pressen els propis professionals i voluntaris. Tot

faltar una major relació entre les diferents enti-

i que es fa un treball de coordinació important

tats que donen servei a la població d’origen mi-

entre els serveis, i els professionals es van tro-

grant. Existeixen convenis de col·laboració entre

bant en les reunions de formació, hi ha encara

diferents entitats, per exemple entre Càritas i el

una tasca a fer per reforçar el treball en xarxa

Consell Comarcal per temes d’assessorament le-

entre els diferents serveis que hi ha a la comarca

gal als immigrants. També hi ha algunes taules

per atendre a la població d’origen migrant. Això

de seguiment de temes puntuals, per exemple

permetria també superar algunes desconfiances

Creu Roja de La Jonquera participa en una taula

sobretot amb les entitat menys directament re-

de seguiment de la prostitució. Però aquests es-

lacionades amb els serveis de l’administració.

pais de coordinació resulten insuficients.

Per exemple, es podria reforçar la comunicació,
intercanvi d’opinions i formes de treballar entre

D’altra banda, existeix una relació professional

les entitats més petites, formades per col·lectius

entre les entitats i els serveis socials del consell

concrets, i les entitats més grans, així com els

comarcal i dels ajuntaments, que seria més aviat

serveis socials que depenen de l’administració.

una relació a nivell personal dels professionals,
que intenten complementar-se entre ells. Aquí,
encara, s’expressa la necessitat de millorar la coordinació entre els Serveis Socials i les entitats.

PIRINEUS ORIENTALS

En els Pirineus
Orientals la
coordinació entre
entitats també és
fràgil
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En el Departament dels Pirineus Orientals ens

la informació es comparteix. L’ACAL també té

trobem amb una situació semblant pel que fa

acords amb aquestes entitats per impartir cursos

a la coordinació entre les diferents entitats, que

de francès a les persones que estan allotjats en

també seria millorable en alguns aspectes. Hi

els seus centres o per temes alimentaris.

ha molt bona comunicació entre entitats d’una
naturalesa semblant. Per exemple, la Cimade

En canvi, segons el que s’ha pogut deduir de

i l’ASTI són dues entitats que cooperen entre

les entrevistes, en els darrers anys s’ha anat ge-

elles, fins i tot havien arribat a compartir un

nerant una certa tensió entre les entitats més

mateix local. També Creu Roja i ACAL semblen

properes a l’administració estatal, és a dir la

tenir entre elles una bona relació. Les entitats

Prefectura, i les que estan més allunyades per la

de l’àmbit més humanitari i assistencial també

seva presa de partit a favor dels sense papers. La

mantenen una certa cooperació entre elles. Res-

pràctica d’acollida d’aquests dos tipus d’entitats

tos du Coeur té acords amb Secours Populaire,

les porta a una certa confrontació. És a elles que

Secours Catholique i la Cimade, i hi ha voluntaris

els correspon decidir si cal cercar camins con-

que estan en diverses associacions a l’hora, de

vergents que millorin la coordinació en l’acció

la mateixa manera que hi ha usuaris dels tallers

d’acollida o si els seus camins s’allunyen irreme-

que van seguint cursos en diferents entitats i

iablement.
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Per concloure
La coordinació entre els serveis d’acollida és uns dels punts que caldria millorar en el futur. Hi
ha un treball evident a fer entre les entitats  de la comarca de l’Alt Empordà, tenint en compte
la seva diversitat. Ens trobem amb el mateix entre les entitats del Departament dels Pirineus
Orientals, on existeixen en aquests moments alguns conflictes derivats de les diferents maneres d’entendre l’acollida i la relació de les entitats amb la Prefectura.
Però el més remarcable, sobretot, és la manca no ja de coordinació sinó fins i tot de contactes
entre les entitats d’una i altra banda de la frontera que treballen en l’acollida per persones
d’origen migrant, persones que en ocasions poden arribar a ser les mateixes. En aquest punt
hi ha un gran desconeixement del que es fa a l’altre costat de la frontera. Però també, tal i com
manifestaven totes les persones entrevistades, existeix un gran i viu interès per conèixer qui hi
ha i què es fa en l’àmbit de l’acollida a l’altre costat de la frontera catalana.
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2.1 ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ
ALT EMPORDÀ

En els serveis
d’acollida
l’assessorament
és una funció
essencial

Una de les tasques més importants de les enti-

o renovacions de papers. Càritas té deu profes-

tats que apareixen en aquest estudi és la d’as-

sionals dedicats a aquest servei, sis advocats i

sessorar a les persones immigrants en diferents

quatre tècnics, amb una llarga experiència. Més

aspectes. En els serveis d’acollida l’assessora-

que assessorament jurídic, el servei és definit

ment és una funció essencial, tant pel que fa a

com un acompanyament amb suport jurídic. Les

proporcionar informació i acompanyament com

persones que es troben en aquestes situacions

per orientar les persones cap als serveis socials

són persones que pateixen, per això els advocats

corresponents.

d’aquest servei són conscients que no només cal
ser molt competent en el tema de la llei sinó que

De vegades es tracta simplement d’interpretar

sobretot cal tenir molta empatia envers aquestes

el contingut d’una carta oficial, i en d’altres es

persones.

tracta d’un assessorament jurídic més complex.
De vegades es presta ajuda a persones que no

Al Consell Comarcal també es fa assessorament,

estan empadronades o no saben com fer-ho, o

no només jurídic sinó també en altres tràmits. És

bé que tenen dificultats a l’hora d’obtenir alguns

un servei que la gent coneix i saben que és un

documents. En aquests casos, des d’aquestes

punt on poden anar a informar-se. Des del Con-

entitats es treballa amb ells fins que poden aca-

sell Comarcal també es desplacen per altres po-

bar entrant dins el circuït dels serveis socials.

blacions de la comarca per donar aquest servei.
Un altre aspecte força desenvolupat de l’asses-

En alguns serveis, com a Càritas de L’Escala, hi

sorament a l’Alt Empordà és la mediació comuni-

ha dos voluntaris, prejubilats de la banca, que

tària. Aquesta mediació pot trobar-se en àmbits

fan assessorament sobre temes de deutes fami-

diversos. Pot anar, per exemple, des de interven-

liars, de subministraments, de lloguer o d’hipote-

cions concretes entre veïns o entre llogaters i

ques. Fins i tot poden acompanyar les persones

propietaris com les que fa la treballadora social

a les entitats on es pot renegociar un deute.

de la Creu Roja de La Jonquera, fins a les accions
que porta a terme la mediadora intercultural del

La mediació
comunitària està
força desenvolupada a l’Alt
Empordà

Càritas porta a terme l’assessorament jurídic

Consell Comarcal per intercedir en conflictes de

més formal a través del programa de suport

veïns a sol·licitud d’algun ajuntament de la co-

jurídic, que té la seu central a Girona. Els seus

marca, en centres educatius o centres de salut.

advocats, però, es desplacen quan convé a les

També la Xarxa per la Convivència fa molta feina

delegacions de l’Alt Empordà, així com també a

en el terreny de la mediació. Entre els voluntaris

d’altres entitats amb les qui tenen un conveni,

d’aquesta entitat hi ha dues persones, doctora

com ara ajuntaments i el Consell Comarcal.

en dret i doctora en psicologia respectivament,
totes dues amb molt recorregut en el camp de

Creu Roja i Càritas són les dues
entitats de referència en l’àmbit
del servei jurídic
a les persones
migrants a l’Alt
Empordà
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Creu Roja i Càritas són les dues entitats de refe-

la mediació. Intervenen en casos quan els ho

rència en aquest àmbit del servei jurídic a les per-

demanen els veïns d’un barri directament o per

sones migrants. Creu Roja està més centrada en

recomanació de la policia local o els Mossos

temes d’asil i Càritas en situacions d’irregularitat

d’Esquadra.

sobrevinguda, arrelament, reagrupació familiar

PIRINEUS ORIENTALS
L’assessorament jurídic també és un dels punts

als Pirineus Orientals. Per exemple, les perso-

importants dels serveis que ofereixen les entitats

nes que han cursat la seva demanda d’asil i que

que treballen per l’acollida de població migrant

estan vivint en els establiments de Creu Roja o

Capítol II.
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l’ACAL reben orientació jurídica durant el temps

de les persones que s’hi adrecen, aconsellen i

que dura la tramitació de la seva demanda. Ara

ajuden a elaborar el dossier de demande du titre

bé, un cop aquesta demanda ha estat rebutjada,

de séjour o la seva renovació. Són molts a Perpi-

i el recurs també ho ha estat, aquestes entitats

nyà els qui consideren que la Cimade és l’entitat

ja no poden fer res més per aquestes persones,

que, malgrat els pocs recursos que té, més es

que han de marxar dels habitatges que han ocu-

compromet en la demanda d’asil de les persones

pat fins llavors. En aquest moment, sobretot, és

que més complicada tenien la seva situació, que

quan entra l’expertesa de les associacions com

redacta els expedients de manera molt rigorosa

l’ASTI i Cimade. L’activitat principal de l’ASTI és

per tal d’intentar que puguin ser eventualment

l’acollida jurídica, l’acompanyament jurídic, en

acceptats. La Cimade organitza jornades de for-

l’accés als drets, de tota mena de migrants. La

mació al servei de tots els voluntaris de la regió.

federació de l’ASTI, la FASTI, sempre s’ha ca-

Tant l’ASTI com la Cimade compten amb el su-

racteritzat per la defensa dels drets dels treba-

port d’advocats especialitzats en les demandes

lladors estrangers en tot el territori francès. Obre

d’asil. Si, per exemple, la Prefectura dóna la or-

el seu local al centre de Perpinyà els dimecres

dre a una persona d’abandonar el territori fran-

a la tarda per atendre a totes les persones que

cès, ells fan un recurs amb l’ajuda d’un advocat.

L’assessorament
jurídic és rellevant
en els serveis que
ofereixen les entitats als Pirineus
Orientals mentre
que la mediació
comunitària és
gairebé inexistent

hi vulguin anar a plantejar la seva situació legal
per buscar una solució. Les seves gestions són

Aquestes dues entitats, però, es veuen actual-

molt variades, van des de la tramitació del dret

ment desbordades per la quantitat de demandes

d’asil, a atendre gent que vol demanar la nacio-

que atenen.

nalitat francesa, o que vol obtenir un reagrupament familiar, o gent que ve d’Espanya i vol els

Pel que fa a la mediació comunitària, de les en-

papers per treballar a França, o bé en ajudar en

trevistes es desprèn que és gairebé inexistent.

els tràmits per demandar la cobertura nacional

Només se’ns va parlar d’una associació (Le Fil

de salut, etc.

à Métisser) que té un enfocament intercultural,
que fa mediació comunitària amb la població gi-

La Cimade també atén a totes les persones que

tana de Perpinyà i que s’està plantejant estendre

s’adrecen al seu local els dimecres a la tarda per

en el futur aquesta acció a la població d’origen

els mateixos tipus de tràmits. Els voluntaris per

migrant.

l’acollida jurídica tracten de respondre preguntes

Per concloure
Les persones migrants, sobretot les que acaben d’arribar al país, normalment desconeixen el
funcionament de l’administració pública i especialment de l’administració de justícia. Per això
l’acollida en sí consisteix molt sovint en donar, en primer lloc, aquest assessorament. L’enduriment dels procediments administratius pels estrangers, però, ha fet que tant a l’Alt Empordà
com als Pirineus Orientals, l’assessorament jurídic sigui una de les tasques fonamentals que
realitzen les entitats que treballen per l’acollida. Això és més accentuat als Pirineus Orientals
on les dificultats per obtenir l’estatut d’asil, i el gran nombre de sol·licituds rebutjades, fan
que algunes entitats es trobin en aquest moment desbordades en una feina que realitzen de
manera molt seriosa i professional, malgrat tractar-se de voluntaris. Una diferència important
entre les dues regions és l’escàs desenvolupament de la mediació intercultural als territoris de
la Catalunya nord.
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2.2 SERVEIS ASSISTENCIALS
ALT EMPORDÀ

Les organitzacions humanitàries
despleguen una
acció assistencial
rellevant

Les organitzacions humanitàries, com Càritas i

d’aliments. A nivell popular, Càritas segueix es-

Creu Roja, despleguen des de fa moltes dèca-

sent coneguda com una organització que dóna

des una important acció assistencial, consistent

menjar i roba, però és molt més que això. Té pro-

en distribuir aliments, roba i ajudes monetàries.

grames laborals, de suport jurídic, d’inserció la-

Creu Roja, per exemple, distribueix dos cops al

boral (ECOSOL), habitatge, acompanyament de

mes unes targetes per a l’adquisició d’aliments

gent gran, etc.

frescos, amb un import mitjà de 50€, gràcies a
una subvenció de la Diputació de Girona. També

En aquest àmbit assistencial cal mencionar l’im-

distribueixen ajudes per l’adquisició de material

portant tasca que fan les entitats més petites, si

escolar, productes d’higiene, bolquers, alimenta-

bé la seva tasca es desplega en l’àmbit de la seva

ció infantil, etc. I, finalment, ajuts per al lloguer. A

comunitat. Per exemple, l’Associació d’Hondu-

les seus de Càritas també hi ha distribució d’ali-

renys ajuda els seus compatriotes arribats a

ments i roba, gestionat per persones voluntàries.

l’Empordà en tot allò necessari i en aquests

En ciutats com Figueres es beneficien de la dis-

moments tenen el projecte de fer un menjador

tribució d’aliments unes mil persones al mes.

de pas per la gent que arriba al país i també un

Però podem també fixar-nos en poblacions més

alberg o algun altre tipus d’allotjament per a per-

petites, com L’Escala, on en els darrers anys la

sones que acabin d’arribar o estiguin de pas. Així

situació ha canviat. Fins fa deu anys, ens explica-

mateix col·laboren en iniciatives d’altres entitats,

ven, Càritas era sobretot un local de distribució

com el Banc d’Aliments. Per la seva banda, el

d’aliments, amb cues de gent esperant el seu

Consell Islàmic de L’Escala organitza i canalitza

torn al carrer. Aquest plantejament més estricta-

les ajudes dels seus membres envers aquelles

ment assistencial s’ha transformat per oferir un

famílies que tenen alguna necessitat específica,

servei d’acollida integral. És per això que actu-

per exemple en temes d’assistència mèdica o re-

alment en aquestes entitats hi ha altres projec-

patriació de finats, entre d’altres.

tes que tenen més pes que no pas la distribució

PIRINEUS ORIENTALS

En el cas dels Pirineus Orientals les
entitats humanitàries fan una tasca
ingent de distribució d’aliments i
roba

Les entitats humanitàries fan una tasca ingent de

ducció de les subvencions estatals i a l’augment

distribució d’aliments i roba als Pirineus Orien-

de persones que recorren al servei, l’entitat ha

tals, tenint en compte que atenen a totes perso-

establert un sistema per prioritzar les ajudes. Per

nes, vinguin d’on vinguin. La Creu Roja francesa

beneficiar-se’n, les persones han d’aportar certi-

té 23 antenes repartides per tot el Departament,

ficats d’ingressos, de domicili, rebuts de la llum,

on 300 voluntaris obren tots els dies i fan la dis-

etc., i omplir un formulari per demostrar que re-

tribució alimentària i de roba. A Secours Populai-

alment meriten l’ajuda. A part dels ajuts públics,

re es distribueixen unes 350 ajudes alimentàries

Secours Catholique també organitza col·lectes

per setmana, així com també roba. Això ho po-

d’aliments i col·lectes de diners.

den fer gràcies a ajudes europees, els supermercats locals que col·laboren amb ells i també les

L’entitat, però, realment especialitzada en la

col·lectes d’aliments que realitzen quatre cops

distribució d’aliments als Pirineus Orientals és

l’any amb l’ajuda de molts voluntaris.

Restos du Coeur, amb els seus vint centres d’activitat escampats per les zones urbanes i rurals
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Una activitat molt semblant és la que fa Secours

del Departament. Distribueixen aproximadament

Catholique, que també distribueix petites ajudes

un milió d’àpats equilibrats al llarg de l’any. Ali-

econòmiques, de 30 euros al mes. Degut a la re-

menten unes 15.000 persones. Tot i així, per les
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mateixes causes que les altres entitats, no poden

situats als Pirineus Orientals. Actualment hi ha

arribar a totes les persones que ho requereixen,

11 famílies en aquesta situació. L’ACAL és l’altre

així que fixen un barem en funció dels ingressos

entitat que disposa d’un gran nombre de places

de la família. Les persones que se’n beneficien

per allotjar persones migrants, en aquest cas de-

no paguen res i se’ls procuren tots els àpats. Són

mandants d’asil. Per una banda hi ha el servei

àpats a portar a casa. Excepte l’esmorzar, ja que

del SEUIL, on es fa una acollida d’urgència que

al matí tenen un servei on les persones immi-

permet posar a resguard persones que arriben a

grants sense papers i les persones sense domici-

Perpinyà i fan la demanda d’asil. La informació

li fix, poden anar a esmorzar.

de vegades els arriba a aquestes persones a tra-

L’entitat especialitzada en distribució d’aliments als
Pirineus Orientals
és Restos du
Coeur

vés del Facebook, on poden saber que un apartaUna altra activitat assistencial molt remarcable

ment ha quedat disponible perquè altres usuaris

als Pirineus Orientals i que no trobem a l’Alt Em-

ho comparteixen allà. S’hi poden hostatjar adults

pordà, són els serveis d’allotjament d’urgència.

demandants d’asil acompanyats d’infants i tam-

La Creu Roja a Perpinyà disposa d’un servei d’ur-

bé dones víctimes de violència. Hi ha 126 places.

gència social amb 54 places d’allotjament obert

Després hi ha el CADA (Centre d’Accueil de De-

només de nit, de 17:00 a 08:00 hores. Una edu-

mandeurs d’Asile) que amb la propera ampliació

cadora especialitzada s’hi està totes les tardes

prevista arribarà aviat a les 150 places. Finalment

de 17:00 a 19:00 hores per proposar a les per-

l’ACAL té uns altres allotjament anomenats CAO

sones que hi van una entrevista individual. L’ob-

i repartits per diferents poblacions del Departa-

jectiu és buscar una solució més permanent per

ment, amb 86 places per hostatjar-hi refugiats

al problema d’allotjament dels usuaris d’aquest

dels desmantellats campaments de Calais. Tots

servei. L’any 2016 van passar per aquest allot-

aquests serveis estan finançats per la Prefectura.

jament d’urgència unes 900 persones, moltes

Finalment cal esmentar la tasca que realitza el

d’elles persones sense papers, però també ciu-

Col·lectiu Sans Papiers amb les famílies que han

tadans francesos. Creu Roja disposa també d’un

esgotat els procediments oficials per residir le-

Service d’accompagnement des étrangers per a

galment al país i a les quals el col·lectiu tracta de

famílies que ja han obtingut l’estatut de refugiats

procurar les necessitats bàsiques d’allotjament,

mentre no troben un habitatge pel seu compte.

alimentació, salut, escolarització dels infants,

Són famílies que poden venir de qualsevol punt

etc, desplegant així una acció humanitària de

de França, ja que és la DDCS qui els hi propo-

base.

Una activitat
assistencial molt
remarcable als
Pirineus Orientals
que no trobem a
l’Alt Empordà són
els serveis d’allotjament d’urgència

sa d’anar a viure en un d’aquests apartaments

Per concloure
Els serveis assistencials són una part important de les accions que porten a terme les entitats
que treballen en l’acollida. Aquests consisteixen principalment en la distribució d’aliments,
roba i ajudes monetàries a l’Alt Empordà i les mateixes més l’allotjament d’urgència als Pirineus Orientals. L’assistencialisme és una de les raons per les que van néixer algunes entitats
centenàries com Càritas i d’altres més contemporànies com Restos du Coeur, entitat creada el
1985 pel comediant Michel Colucci precisament amb l’objectiu d’oferir assistència alimentària
d’urgència a tota França. Aquesta tasca assistencial és duta a terme també per entitats més
petites i pròximes a algunes comunitats concretes, així com les entitats de caire militant com el
Col·lectiu Sans Papiers. En qualsevol cas, es tracta d’una tasca que ve a cobrir uns drets socials
bàsics no proveïts pels organismes de l’estat.
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2.3 FORMACIÓ
ALT EMPORDÀ

En els programes
d’acollida a l’Alt
Empordà la formació juga un paper
molt important

Dintre dels programes d’acollida a l’Alt Empor-

històric, drets i deures, recursos públics i privats,

dà la formació hi juga un paper molt important.

etc). La realització d’aquests mòduls no és indis-

Principalment es realitzen cursos de llengua i

pensable per a l’obtenció del permís de residèn-

mòduls formatius per obtenir el Certificat de Pri-

cia temporal per arrelament social, però eximeix

mera Acollida, molt útil per a la tramitació del

l’acreditació de formació en l’àmbit lingüístic,

permís de residència.

laboral i de coneixement de la societat catalana
i del seu marc jurídic. Una vegada feta aquesta

Són diverses les entitats que ofereixen cursos de

formació la persona pot obtenir el certificat de

llengua. A La Jonquera, Creu Roja ofereix cursos

primera acollida, que l’ajuda en el seu procés de

de castellà a nivell inicial, on hi assisteixen princi-

regularització, sempre i quan tingui un pre-con-

palment homes. En canvi, a Figueres, en els cur-

tracte i porti tres anys de residència al país. La

sos que organitza Càritas, de català i castellà, així

dificultat, però, de les persones d’origen migrant

com cursos de formació per accedir al món labo-

és que molt sovint treballen en condicions molt

ral, hi assisteixen sobretot dones, principalment

dures d’explotació, com succeeix per exemple

marroquines. Més enllà de la formació que reben,

en l’àmbit del servei domèstic. Són dones que al

aquests cursos representen per a elles un espai

llarg dels tres anys no han pogut fer la formació

de socialització. A Figueres hi ha dos tallers de

perquè els seus empleadors no les han deixat

català amb dones que ja porten alguns anys as-

disposar d’aquestes hores.

sistint-hi i altres que s’incorporen noves cada any.

La realització dels
mòduls formatius
d’acollida no és
indispensable per
l’obtenció del permís de residència
temporal per
arrelament social

A L’Escala, Càritas també organitza cursos de for-

A banda d’aquests mòduls, els ajuntaments,

mació oberts, de temàtiques com cuina o costura,

com el de Figueres, ofereixen unes sessions for-

als que hi assisteixen sobretot dones del Magreb.

matives adreçades a la població nouvinguda de
dues hores diàries durant una setmana, per tal

Finalment, en el marc de la Llei 10/2010, del 7

de donar a conèixer els serveis municipals i de

de maig, d’acollida de les persones immigrades

les altres administracions properes, com els cen-

i de les retornades a Catalunya els ens locals,

tres d’assistència mèdica, els centres educatius,

ajuntaments i consells comarcals, han de dur a

la policia local, així com informacions pràctiques

terme accions formatives que condueixen a l’ob-

sobre, per exemple, com convalidar el permís de

tenció d’un certificat oficial de primera acollida.

conduir. Són cursos impartits pels tècnics del

Aquesta formació consisteix en uns mòduls de

Servei d’Immigració i Diversitat de l’ajuntament,

90 hores de competències lingüístiques bàsi-

amb la col·laboració de personal extern. Als par-

ques de català i castellà, un mòdul de 15 hores

ticipants se’ls lliura un certificat que acredita

de coneixements laborals (normativa, règim ju-

l’assistència a aquest curs i per tant podrà ser-

rídic, informació sindical, etc) i un mòdul de 15

vir més endavant per demostrar que en tal data

hores de coneixements de la societat catalana i

aquella persona ja estava vivint aquí.

els seu marc jurídic (context cultural, geogràfic i

PIRINEUS ORIENTALS
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Una de les coses que sorprenen venint de fora

perquè li resulta més econòmic el transport que

quan un s’acosta a les entitats qie fan acollida als

pagar-se una acadèmica d’idiomes a la seva ciu-

Pirineus Orientals és la gran quantitat de cursos

tat. A Cimade, a finals de setembre, ja havien su-

de francès que s’ofereixen per als estrangers.

perat els 100 inscrits en els cursos de francès i

Fins i tot, s’ha donat el cas d’alguna persona

havien de dir que no podien admetre nous alum-

de Figueres que acudeix als cursos gratuïts de

nes a les persones que seguien arribant dema-

francès que ofereix Restos du Coeur a Perpinyà,

nant d’inscriure’s. A Secours Populaire els cur-

Capítol II.
Què ofereixen aquests serveis a les persones migrants

sos de francès acullen, a més del públic general,

crites. D’aquestes, el 56% són estrangeres. Tam-

a les persones que estan allotjades en els esta-

bé fan cursos d’alfabetització, destinats sobretot

bliments de l’ACAL, al Seuil, al CADA o en altres

a la població gitana de Perpinyà. Totes aquestes

llocs, i tenen unes 130 persones d’alfabetització,

entitats reben subvencions de l’estat per poder

que complementen amb cursos de teatre i altres

dur a terme aquests cursos. A més, l’OFII té un

tallers per reforçar l’aprenentatge de l’idioma.

contracte de formació republicana que permet

També es fan cursos de francès a Secours Catho-

fer un curs de 200 hores de francès als refugiats

lique, on l’oferta formativa s’amplia a tallers d’in-

que ja han obtingut l’estatut d’asil.

formàtica, de costura, de cuina, etc. Igual com
a l’Alt Empordà, aquests cursos i tallers com-

Per altra banda, per obtenir la nacionalitat fran-

pleixen una funció socialitzadora. Vista aquesta

cesa a través del diploma de naturalització, a

necessitat, com a iniciativa d’una voluntària amb

més dels coneixements de la llengua, cal demos-

formació en psicologia, a Secours Catholique

trar uns coneixements sobre història, societat i

s’ha impulsat un Groupe de parole, que és un ta-

cultura francesa a través d’un Test de Nationalité

ller per a persones immigrants, per prendre un

Française. A Secours Populaire també fan cursos

cafè i escoltar-se i intercanviar informació. És un

enfocats en aquest sentit. La preparació i estudi

grup d’escolta.

d’aquest test en principi no ha de suposar una

Per obtenir la
nacionalitat
francesa a través
del diploma de
naturalització, a
més dels coneixements de llengua,
cal demostrar
coneixements
d’història, societat
i cultura

dificultat insuperable per a les persones migrants
A l’ASTI, en els cursos de francès tenen actual-

amb formació acadèmica, però sí que en canvi

ment unes 200 persones inscrites. Hi ha 6 pro-

implica una gran dificultat per a aquelles perso-

fessors que donen cursos en diferents centres

nes que, venint d’àmbits rurals o sense haver

socials de Perpinyà, però no tenen cap presència

anat a l’escola, el simple fet de la periodicitat

fora de la ciutat. A Cimade, on ja hem vist que te-

històrica els resulta ja totalment aliè. Una volun-

nen més de 100 inscrits al trimestre, el pol peda-

tària explica el cas d’una persona que no entenia

gògic el coordinen tres persones i fan cursos tots

el concepte de segle i demanava a quants avis i

els dies de la setmana. Als Restos du Coeur, enti-

besavis equivaldria el temps del regnat de Lluís

tat nascuda per distribuir àpats, des de 2016 fan

XIV. Es tracta, amb aquesta mena de formació,

també tallers d’aprenentatge de francès. Avui en

de fer assimilar una visió eurocèntrica o fins i tot

dia tenen 14 tallers en 7 llocs diferents del De-

galocèntrica de la història que no tenen perquè

partament, conduits per 34 formadors voluntaris

compartir les persones enculturades en contex-

i en els que actualment hi ha 142 persones ins-

tos no occidentals.

Per
Per concloure
concloure
La formació és també un dels puntals de l’acollida i és una de les activitats que impliquen a
més persones, tant dels voluntaris d’aquestes entitats com del col·lectiu de persones migrants.
La formació mobilitza també molts recursos: econòmics, d’espais, d’organització, etc. En els
Pirineus Orientals es dóna molta més importància a l’aprenentatge de la llengua francesa que
a l’Alt Empordà de la llengua catalana i espanyola. Al sud, l’aprenentatge del català i castellà
s’entén com una formació més, mentre que al nord, l’aprenentatge del francès podríem dir que
és al centre de l’acció d’acollida. En els dos costats del territori la formació és important per la
inserció laboral i també per la tramitació de la regularització a Catalunya i de la naturalització
a França. Cal apuntar també una diferència en aquest sentit relativa als marcs legals en què
es contextualitza aquesta acció formativa de l’acollida i és que a l’Alt Empordà això està regit
per una llei pròpia del Parlament de Catalunya sobre l’acollida de les persones immigrades i
retornades, de 2010, mentre que als Pirineus Orientals es regeix per la llei francesa relativa a
l’immigració, l’integració i la nacionalitat, de 2011.
29

2.4 DEMANDES A LES ENTITATS D’ACOLLIDA
ALT EMPORDÀ

Les demandes que
reben les entitats
d’acollida són molt
diverses i la tasca
que fan d’acompanyament és molt
rellevant

Les demandes que reben les entitats d’acolli-

nen també les seves pròpies demandes. A l’Alt

da són molt diverses, i algunes entitats que es

Empordà aquestes es centren sobretot en dos

troben en un context social molt canviat, com

temes: feina digne i habitatge. Per exemple, el

Creu Roja de La Jonquera, manifesten les seves

secretari de l’associació d’hondurenys explica

dificultats, d’una banda, per planficar les possi-

que en el seu col·lectiu hi ha paletes, pintors,

bles demandes i, de l’altra, d’haver d’encaixar

electricistes, administratius... Ells podrien reha-

aquestes demandes amb els programes prèvia-

bilitar un edifici per hostatjar famílies sense llar si

ment establerts per l’entitat matriu o per l’admi-

alguna administració els hi cedís algun dels edi-

nistració.

ficis buits que hi ha a la ciutat: “podem posar en
marxa un edifici i treure càrrega a l’ajuntament”.

Les demandes
majoritàries a l’Alt
Empordà són feina
i habitatge digne

Les persones que estan en aquests serveis

També demanen ajudes pel transport públic per

d’atenció a les persones migrants atenen moltes

poder anar a treballar a altres punts de la comar-

demandes del dia a dia, des d’aclarir el contin-

ca. Per la seva banda, el president del Consell

gut d’una carta oficial fins a temes d’orientació

Islàmic de l’Escala s’expressava amb uns termes

o senzillament d’escolta. Ja hem vist abans que

molt semblants. Actualment la principal dificul-

una tasca molt important que fan aquestes en-

tat del seu col·lectiu és l’habitatge. La disparitat

titats és la d’acompanyament. S’atenen moltes

entre els salaris i els preus del lloguer a la cos-

demandes de tipus material, però també d’im-

ta ha deixat a moltes famílies d’origen migrant

material, com ara la demanda de mediar en con-

sense llar, veient-se abocats a ocupar vivendes

flictes. Les mediadores de la Xarxa per la Convi-

o viure en infrahabitatges. Per aquest col·lectiu,

vència o del Consell Comarcal, per exemple, han

la primera tasca dels ajuntaments, més enllà de

fet accions mediadores en temes com la diversi-

l’assistencial més bàsica, hauria de ser ampliar

tat religiosa entre famílies, professorat o alumnat

el parc d’habitatges de lloguer social, forçant les

responent a les demandes de centres de secun-

entitats bancàries a posar disposició dels serveis

dària. També atenen demandes de persones que

socials el gran estoc de pisos buits que retenen

pateixen discriminació laboral, per exemple, per

actualment com a resultat de l’esclat de la bom-

portar el vel islàmic.

bolla immobiliària de la darrera dècada.

Per la seva banda, les entitats de les comunitats com els hondurenys o els musulmans, te-

PIRINEUS ORIENTALS

La demanda principal als Pirineus
Orientals és viure
dignament al país,
el que passa per
l’estatut d’asil
polític

Als Pirineus Orientals també són molt diverses

establiments que té Creu Roja, com el Service

les demandes que arriben a les entitats per part

d’Accompagnement des Étrangers també es tro-

de les persones migrants. Per exemple, al Co-

ben amb persones a qui se’ls ha rebutjat la seva

mité de Soutien per als sense papers es plante-

demanda d’asil, en alguns casos des de fa anys, i

gen problemes concrets de subministraments

que presenten uns casos d’urgència als que Creu

d’aigua o electricitat en les cases ocupades, de

Roja intenta donar resposta: que puguin dormir,

l’obtenció dels títols de transport per als infants

que es puguin rentar i que puguin menjar.

escolaritzats o de l’accés als menjadors escolars.
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Durant els horaris d’obertura de les organitzaci-

Però si anem al tema clau, la demanda princi-

ons com ASTI o Cimade també reben tota mena

pal que fan les persones és poder viure digna-

de demandes relatives al dia a dia de les perso-

ment al país. Això passa actualment per obtenir

nes que es troben en situació irregular. En els

l’estatut d’asil polític ja que, tal i com expliquen

Capítol II.
Què ofereixen aquests serveis a les persones migrants

els voluntaris d’aquestes serveis, a França s’ha

França. Per tant un gran gruix de demandants

tancat la porta a la immigració per raons eco-

queden desprotegits de la llei, no poden viure le-

nòmiques i l’únic camí d’entrada és la demanda

galment a França i en molts casos tampoc poden

d’asil. Tanmateix, a la majoria de les persones

retornar als seus països, així com tampoc poden

se’ls denega aquesta demanda. Segons dades

iniciar el procediment d’asil en cap altre país de

del GISTI (Groupe d’information et soutien des

la Unió Europea. Vist així, les demandes de les

immigrants), entitat formada per juristes i treba-

persones migrants es poden resumir en una: viu-

lladors socials que aposten per la lliure circula-

re amb dignitat.

ció de les persones, en aquests moments, nou
de cada deu demandes d’asil són rebutjades a

Per concloure
Les persones migrants acudeixen a les entitats d’acollida, tant a l’Alt Empordà com als Pirineus
Orientals, buscant solucions concretes per a temes molt diversos. Des de la cerca d’informa-

A França s’ha
tancat la porta a
la immigració per
raons econòmiques i l’únic camí
d’entrada és la
demanda d’asil
9 de cada 10 demandes d’asil són
rebutjades a França el que fa que
un gruix important
de persones quedin desprotegides
legalment

ció, l’orientació, la mediació, la solució d’un problema puntual, com també la formació i l’assistència de les necessitat bàsiques. També hi busquen refugi momentani per passar una nit o per
trobar-se amb altres persones que estan en la seva mateixa situació. Però la principal demanda
s’adreça a l’objectiu de tenir una vida digna. A l’Alt Empordà aquesta demanda es concreta per
tenir accés a un lloc de treball i un habitatge dignes. Als Pirineus Orientals la demanda principal
és obtenir un estatut de residència legal al país, cosa centrada actualment en l’obtenció, altament difícil, d’una resolució favorable de la seva demanda per part de les instàncies oficials, en
primer lloc l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) i si és rebutjada a
través d’un recurs interposat a la CNDA (Cour nationale du droit d’asile).
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2.5 PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES MIGRANTS
ALT EMPORDÀ

A l’Alt Empordà
calen més educadors de carrer que
puguin treballar
amb els joves i
obrir els recursos públics com
centres cívics
per joves d’origen
migrant

Les entitats com Càritas i Creu Roja havien estat

teixes activitats. A Càritas de L’Escala, per exem-

tradicionalment entitats que prestaven un servei

ple, existeix un “Servei d’Intervenció Educativa”

assistencial a les persones que ho necessitaven.

on es fa suport escolar, d’acord amb les escoles

Aquestes persones eren vistes com agents pas-

i els serveis socials del poble, i on es treballen

sius receptors de la beneficència. Aquesta visió

altres habilitats socials amb nens i nenes de 2n a

ha canviat molt i també ha canviat la manera de

6è de primària. En aquest servei tots els infants

treballar amb la gent, segons expliquen les vo-

són escalencs, alguns de pares escalencs i altres

luntàries en les entrevistes. Es promou la parti-

de pares vinguts d’altres ciutats i països. Però

cipació de les persones, que tinguin una actitud

aquest tipus d’activitats on hi ha una cohabita-

activa. Això requereix també una preparació per

ció no tenen continuïtat amb adolescents i joves.

part de la gent que realitza aquestes tasques, per

Aquest seria un aspecte sobre el que caldria tre-

aquest motiu es fa formació del voluntariat.

ballar i sobretot fer que els propis joves fossin els
promotors i els organitzadors de les activitats.

Per altra banda, al programa de suport jurídic de

Finalment, des de les administracions encara es

Càritas per exemple, es fan enquestes als partici-

poden fer moltes coses per incentivar i facilitar

pants per conèixer la seva opinió sobre el servei

la participació de les pròpies associacions d’im-

que se’ls ha prestat. En els mòduls de formació

migrants en la resolució dels problemes i neces-

es promou que la gent que hi assisteix parli, par-

sitats que tenen aquestes persones. El secretari

ticipi, expliqui com veuen ells la realitat del lloc

de l’associació d’hondurenys de Figueres, per

on viuen. En definitiva es tracta d’establir ponts,

exemple, explica com ja hem vist anteriorment

de relacionar-se els uns amb els altres, de tro-

que els seus socis estarien disposats a treballar

bar aquells punts o aquelles preocupacions que

desinteressadament en la rehabilitació d’habi-

són compartides. Per exemple, tal i com expli-

tatges per allotjar persones que ho necessitin,

ca una treballadora de Càritas, la preocupació

ja que la manca d’habitatge social és un dels

d’una mare pels seus fills pot ser molt propera a

principals problemes amb els que s’enfronten.

la d’una altra mare, encara que les seves cultures

Es podria fer un treball més estret des de les

d’origen siguin molt diferents. En aquestes reu-

administracions amb aquestes associacions. La

nions també es poden detectar necessitats espe-

cohesió social a nivell municipal molt probable-

cífiques dels participants i partir d’aquí reorientar

ment en sortiria reforçada.

les accions d’acollida.

Les persones
d’origen migrant
participen poc
en les accions
d’acollida

En general podem concloure que a l’Alt EmporUna de les mancances que s’han detectat en les

dà les persones d’origen migrant participen en-

entrevistes és que cal fomentar més la participa-

cara poc en les accions d’acollida. Malgrat els

ció dels joves. Algunes persones deien que fan

progressos que s’han fet en els darrers anys, per

falta més educadors de carrer que puguin tre-

exemple amb la incorporació de professionals i

ballar amb els joves a nivell de lleure, esport i

voluntaris en les entitats d’acollida que tenen ells

l’ús dels espais públics. Cal també obrir més els

mateixos un origen migrant, encara som lluny

recursos com els centres cívics, on la presència

d’una participació activa de les persones d’ori-

de persones d’origen migrant és encara petita.

gen migrant en les associacions que treballen

Caldria incentivar la participació dels joves d’ori-

per la seva inclusió.

gen migrant amb els joves autòctons en les ma-
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PIRINEUS ORIENTALS
Als Pirineus Orientals la participació de les per-

en els apartaments d’acollida, sense una vida

sones d’origen migrant en les associacions, igual

social col·lectiva amb altres persones que es tro-

com succeeix a l’Alt Empordà, és molt escassa.

ben en la mateixa situació que ells. Són persones

S’han d’exceptuar els casos individuals de per-

que estan esperant la seva regularització, cosa

sones, elles mateixes d’origen migrant, que han

que pot durar fins a tres anys. Quan s’arriba al

decidit col·laborar amb aquestes entitats com a

final d’aquet procés, com que la gran majoria de

voluntaris, que tenen un punt de vista crític i que

demandes són rebutjades per l’estat, les insti-

fora bo de tenir molt en compte.

tucions subvencionades per la Prefectura ja no

Als Pirineus Orientals la participació
de les persones
d’origen migrant
en les associacions és també molt
escassa

poden fer-se’n oficialment càrrec. Per altra banEn les activitats assistencials, com la distribució

da, com que la dimensió col·lectiva tampoc ha

d’aliments, de vegades hi participen persones

existit fins llavors, no hi ha capacitat d’organitzar

que n’havien estat beneficiàries anteriorment. A

l’autogestió en l’etapa difícil que comença a par-

Restos du Coeur, per exemple, hi ha alguns vo-

tir de llavors.

luntaris d’aquest perfil. També en totes les altres
associacions podem trobar algunes persones

Són les entitats que s’apleguen en la plataforma

d’origen migrant que presten serveis puntuals, el

de suport als sense papers les que es solidarit-

més habitual serveis d’intèrpret, quan aquestes

zen amb les persones que es troben en aquesta

entitats ho necessiten.

situació i que organitzen la seva lluita i la gestió de la seva vida pràctica diària. Per començar,

La participació de les persones migrants, segons

per fer front a la problemàtica de l’allotjament

explica una voluntària amb molts anys d’experi-

d’aquestes persones es creà el 2011 un col·lec-

ència en l’acollida, depèn de la personalitat indi-

tiu anomenat Bouge Toit que es dedicà a ocupar

vidual i de les tradicions culturals. Per exemple,

i acondicionar edificis públics abandonats per

durant un període van arribar a Perpinyà molts

hostatjar-hi famílies. Actualment a Perpinyà n’hi

armenis demandants d’asil. Malgrat que no van

ha dues d’aquestes cases ocupades en funcio-

obtenir l’asil, les dones joves no van deixar mai

nament. Les persones que viuen en aquestes

d’anar a l’associació a ajudar en tasques de tra-

cases, juntament amb tots els altres sense pa-

ducció o el que fes falta, les dones més que els

pers que ho vulguin, participen en el comité de

homes. Quan necessitaven alguna persona que

soutien que es reuneix setmanalment. Aquest

fes d’intèrpret o que ajudés a fer entendre què

és el seu espai de participació. Però de tota ma-

és el que necessitava exactament la persona que

nera, les persones amb més anys d’experiència

acudia a l’entitat, elles sempre hi responien. Al-

en la lluita pels drets de les persones migrants

gunes noies joves fins i tot han anat més enllà

expliquen que encara s’està molt lluny d’una

i s’han format per poder ensenyar francès com

integració de les pròpies persones migrants en

a voluntàries a les persones que estan arribant

aquestes lluites.

avui dia.
Això ho justifiquen, d’una banda, pel fet que en
Però fora d’aquestes accions puntuals i espe-

alguns casos són persones que venen en família

cífiques, no hi ha una participació col·lectiva ni

amb nens petits a càrrec, de països amb poca

una solidaritat entre les persones migrants de

tradició de lluita i amb una gran dificultat amb

diferents col·lecius, segons explica la respon-

l’idioma. Tot això complica molt la seva implica-

sable d’un dels serveis d’acollida finançats per

ció en la defensa dels seus drets socials. Però per

la Prefectura. Si s’han de fer tràmits d’asil, les

altra banda, sobretot, són persones que tenen

persones lògicament participen en la demanda,

por. Un informant explicava que els immigrants

però mentrestant van fent la seva vida familiar

tenen por de sortir al carrer a protestar, perquè
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l’estat està sent en els darrers temps molt més

A finals dels anys noranta, un col·lectiu d’homes

impecable en la seva persecució. Les lleis sobre

la majoria d’ells algerians, van començar a orga-

migració són cada vegada més dures i la policia

nitzar protestes a Perpinyà, amb el suport de di-

és també cada vegada activa en la persecució

verses organitzacions, que va acabar amb la re-

dels sense papers, els avisos d’expulsió cada

gularització de tots els immigrants que formaven

vegada s’executen més ràpid. Cinc anys enre-

part del col·lectiu, 42 en total. A partir d’aquesta

re, explicava un altre informant, encara es podia

mobilització neix el col·lectiu Sense Papers de

aconseguir alguna regularització; avui res: “Ni

Perpinyà. Però en l’actualitat, a causa de les ra-

una sola possibilitat de regularització perquè les

ons exposades anteriorment, no hi ha quasi par-

lleis són cada vegada més racistes i més dures.

ticipació de les persones migrants en la gestió

Hi ha hagut un enduriment increïble de la política

del col·lectiu, en la decisió de les accions o en

migratòria en un espai de 10 anys, increïble”. El

les estratègies a desenvolupar. Tal i com expres-

resultat és que a diferència del que passava anys

sava en l’entrevista una de les militants més ve-

enrere, avui amb prou feines hi ha manifestaci-

teranes: “Sobre el tema de l’autonomia, de com

ons d’immigrants.

integrar els migrants, de com se’ls pot fer que
prenguin càrrec de la lluita, som al punt zero”.

Per
Per concloure
concloure
La participació de la població d’origen migrant en les associacions que treballen per l’acollida
és encara molt limitada. Això és igual d’evident a l’Alt Empordà com als Pirineus Orientals.
En el cas de l’Alt Empordà el treball a fer per incentivar la participació forma part del mateix
treball per aconseguir una societat més inclusiva. En aquest sentit, el treball a fer amb els joves resulta fonamental. També s’ha de tenir més en compte a les associacions formades per
persones migrants i tractar d’afavorir l’aparició de noves. Per exemple, a L’Escala s’està creant
una associació de dones magrebines, amb el suport de la tècnica de Càritas, amb l’objectiu de
participar en les fires d’entitats i altres actes que s’organitzen al municipi i així anar donant-se
a conèixer i apropar-se a les altres entitats del poble. És un exemple a seguir en altres municipis. Als Pirineus Orientals, la pressió que imposa la demanda d’asil com a única manera de
començar una vida estable al país, sumat a la manca de regularitzacions, està comportant una
desmotivació dels nous migrants, fet que no ajuda a impulsar la seva participació en les activitats que organitzen les associacions que fan l’acollida. Aquest és un àmbit, en els dos territoris,
on encara hi ha molta feina a fer.
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3.1 ACOLLIDA
ALT EMPORDÀ

A l’Alt Empordà la
visió de l’acollida
és humanista,
centrada en la
persona

En les entrevistes a l’Alt Empordà els informants

alguns papers. L’acollida també és part d’això,

coincideixen a transmetre una visió humanista

se’ls acompanya en aquests tràmits fins que po-

de l’acollida, centrada en la persona. L’acollida,

den acabar entrant dins el circuït dels Serveis So-

vista sota aquesta perspectiva, consisteix a ga-

cials. Per tal d’evitar que sigui una pobresa que

rantir uns drets fonamentals a la persona que no

queda amagada a l’administració, ells fan que les

podia tenir aquests drets al seu país. L’acollida ha

persones que venen a Càritas passin també per

d’orientar-se a garantir que puguin tenir aquests

Serveis Socials. És una manera de visualitzar-ho.

drets. Amb les persones immigrants que porten

En aquest servei d’acollida les persones d’origen

més temps al país es tracta d’intentar que no

estranger representen aproximadament el 50%,

perdin els pocs drets que ha assolit i ajudar-los

molts dels quals fa força anys que viuen a Cata-

en la recerca de feina i una vida estable per a ells

lunya. Són en molts casos persones que no havi-

i les seves famílies.

en acudit mai als serveis com Càritas fins que va
començar la crisi, ja que molts d’ells treballaven

Cal tenir en compte que hi ha un primer nivell

al sector de la construcció i van quedar-se sense

informal d’acollida. L’acollida dels migrants nou-

feina.

vinguts es dóna en primer lloc dintre de les mateixes comunitats. Els immigrants d’un mateix país

Pels professionals que treballen en l’administra-

s’ajuden entre ells amb la llengua, amb la inter-

ció, l’acollida s’entén com un procés d’acompa-

pretació d’un entorn cultural nou, amb la recerca

nyar la persona, d’introduir-la al territori. Hi ha

de feina o fent acompanyament en el procés de

una acollida més individual, en la qual a la perso-

regularització. També cal tenir en compte que els

na que arriba se li explica una mica la situació le-

immigrants sovint han triat anar a l’Alt Empordà

gal en què es troba i els passos que ha d’anar se-

perquè ja tenien algun contacte previ, parents

guint. Per començar hi ha les sessions d’acollida

o persones conegudes, i són aquests mateixos

que es fan durant una setmana, generalment un

immigrants que van venir fa més temps els qui

cop al mes, als ajuntaments i consell comarcal.

fan la primera acollida. D’aquí la importància de
les organitzacions més petites formades per col·

Una visió més propera i personal, probablement

lectius, com els hondurenys o altres comunitats,

compartida per la majoria de les persones que

que fan una feina gens menyspreable d’acollida

van participar en la recerca, és la de concebre

en el territori de l’Alt Empordà.

l’acollida com “saber escoltar l’altre”, entendre
què li passa, què li cal. Finalment, l’acollida, des

És una visió
propera i personal, es concep
l’acollida com
“saber escoltar
l’altre”, entendre
què li passa i què
li cal
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Des d’una visió mes institucional, per a Càritas,

de les entitats humanitàries, s’entén com un

per exemple, l’acollida és un servei d’assesso-

acompanyament, amb l’objectiu d’incentivar la

rament, d’informació, d’acompanyament, que

pròpia autonomia de la persona per tal que no

va molt dirigit a un col·lectiu concret, persones

depengui dels serveis, i que acabi essent autò-

vulnerables en risc d’exclusió social. De vegades

noma en els diferents àmbits de la seva vida: la-

poden ser persones que o bé no estan empadro-

boral, econòmic i social.

nades o bé no saben com ho han de fer per empadronar-se, o tenen dificultats a l’hora d’obtenir
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PIRINEUS ORIENTALS
Entre les entitats que treballen als Pirineus Ori-

aquest sentit, s’afirma, “tothom té dret a ser tin-

entals per l’acollida de la població migrant es de-

gut en compte”.

tecten dos criteris amb un matís diferent important. Per una banda trobem la visió humanitària

Però també trobem als Pirineus Orientals altres

que també vèiem a l’Alt Empordà: l’acollida és

entitats amb una visió més crítica sobre l’aco-

un servei incondicional, la persona acollida s’ha

llida. Les entitats que s’agrupen, bàsicament,

de sentir en confiança amb un servei i amb unes

entorn del col·lectiu Sense Papers, opinen que

persones que no coneix: “escoltar, no jutjar”, en

l’estat està desplegant una política de no-aco-

paraules d’un voluntari. Cal establir una relació

llida, lligada a la concepció de l’Europa com a

de confiança, a través de l’escolta activa, fer pre-

fortalesa. Això està portant el país, al seu enten-

guntes sense ser massa intrusiu, somrient, es-

dre, a una situació de crisi humanitària degut a la

coltant, etc.

gran quantitat de persones que no disposen dels
drets fonamentals. Consideren aquestes perso-

Després hi ha una altra visió que entén l’acollida

nes que les associacions estan assumint en els

com posar la persona a cobert i després poder

darrers temps tasques humanitàries que corres-

menjar, poder rentar-se, poder dormir en un llit.

pondrien a l’estat. La política de subvencions a

Més endavant, intentar que la persona es senti

les entitats per tal que realitzin tasques assisten-

protegida i pugui tenir una relació amb la gent,

cials que hauria de fer el propi estat, corre el risc

ja que sovint són persones isolades sense lligam

d’esdevenir una forma de controlar-les.

En els Pirineus
Orientals les
entitats també
comparteixen la
visió humanitària,
també hi ha entitats amb una visió
més crítica sobre
l’acollida davant la
crisi humanitària
que pateixen les
persones que no
disposen de drets
fonamentals

social. La gestió de les qüestions administratives
ha de venir després. El més important és que la

Per a aquestes entitats més militants, l’acollida

persona se senti benvinguda. Sobretot, es re-

vol dir, tal i com deia una voluntària amb molts

marcava, que les persones se sentin tranquil·les,

anys d’experiència: “obrir portes i deixar entrar

tot subratllant la paraula “tranquil·les”.

a tot el món. No fer cap diferència entre ningú.
I fer de tal manera que les persones se sentin

En un nivell més general, els professionals

a gust”. Es tracta d’un posicionament que xoca

d’aquests serveis coincideixen a subratllar la

frontalment amb les polítiques restrictives d’im-

importància de ser un país d’acollida, la tradició

migració que s’estan aplicant actualment a la

republicana d’acollir persones que han estat víc-

Unió Europea.

times de violència o persecució al seu país. En

Per
Per concloure
concloure
Tant a l’Alt Empordà com als Pirineus Orientals, l’acollida és entesa com l’estar atents a les
necessitats de l’altre, saber escoltar a les persones que acudeixen a les entitats, fer que se
sentin tranquil·les en un primer moment, i acompanyar-les en el procés d’estabilització de la
seva situació al país que les acull. Però en la visió de l’acollida pesa molt el context general del
país pel que fa als fluxos migratòris i les polítiques migratòries. Mentre que a l’Alt Empordà
l’arribada de nova població migrant es va aturar pels volts dels anys 2009-2010, als Pirineus
Orientals segueixen arribant moltes persones que són demandants d’asil i que en poc temps
passen a ser “deboutés”, és a dir, acomiadats del sistema públic. Davant d’això trobem una
mirada crítica de les organitzacions militants que s’estan replantejant en aquests moments la
seva acció d’acollida.
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3.2 INTEGRACIÓ I INCLUSIÓ
ALT EMPORDÀ

La integració/
inclusió no es pot
limitar a l’espai i la
temporalitat de les
activitats d’acollida, cal estendre-la
a la vida social

Alguns dels projectes que es desenvolupen en

actualment en l’espai urbà, tal i com expliquen

les entitats d’acollida són descrits pels seus res-

alguns responsables d’aquests serveis.

ponsables com a projectes d’integració d’immigrants. Per integració aquí s’entén la formació i

En aquests serveis també hi ha professionals

seguiment de les persones usuàries, suport ju-

amb formació específica en l’àmbit de la inte-

rídic, social, etc. Amb els projectes d’integració

gració, ja que existeix un Cicle Formatiu de Grau

d’immigrants l’objectiu és anar fent seguiments,

Superior específicament d’Integració Social. Un

anar-los citant periòdicament i coordinar-se amb

d’aquests professionals feia reflexions molt inte-

els serveis socials per fer intercanvi d’informació

ressants sobre la integració: “Evidentment sem-

i complementar-se en aquestes tasques d’inte-

pre treballem perquè “l’altre” s’adapti o s’integri,

gració.

però no sempre es faciliten les coses per a que
pugui fer-ho. Perquè també se’ls ha de reconèi-

En altres casos, per integració s’entén promoure

xer: és bidireccional. I de moment només treba-

que els estrangers es relacionin amb persones

llem amb un. Perquè la integració ha de ser dels

del país, amb els voluntaris o amb altres usuaris

dos, i en canvi només treballem en una direcció

dels seus serveis d’acollida. El fet que aquestes

i no en dues”.

persones d’origen migrant participin en les activitats o els tallers que s’organitzen a llocs com

Un altre àmbit de la integració és el que es porta-

Càritas, és ja una forma de promoure la seva

va a terme en les aules d’acollida de les escoles

integració. De fet, a Càritas de Girona, les per-

i els instituts de secundària. És interessant per-

sones que assisteixen als cursos i mòduls for-

què allà s’havien establert una sèrie d’elements

matius s’ha passat d’anomenar-los “usuaris” a

en base els quals avaluar el nivell d’integració:

anomenar-los “participants”, i això per si sol ja

que l’alumne pogués participar de les activitats

és una forma de promoure la seva participació.

de l’escola amb la màxima qualitat possible; que

Però la integració, en els termes que ara estem

l’alumne assolís un nivell de coneixement de la

parlant, no es pot limitar a l’espai i la temporali-

llengua determinat; que l’alumne tingués un bon

tat de les activitats d’acollida, cal estendre-la a

nivell d’aprofitament d’activitats del Pla Educa-

la vida social general de la ciutat. Aquest és un

tiu d’Entorn promogut des de l’ajuntament i que

àmbit que depassa l’acció de les entitats d’aco-

consistien en participar en tallers i activitats cul-

llida i que hauria d’orientar-se en unes polítiques

turals i esportives.

publiques a nivell municipal que incentivessin els
llocs de trobada entre els habitants de la ciutat

Tot i així, la integració d’aquests alumnes a la so-

de diferents procedències.

cietat de la població d’acollida, en la vida associativa, etc., era molt dificultosa. En part per ra-
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En totes les entrevistes es preguntava si les per-

ons econòmiques, ja que aquestes activitats són

sones d’origen migrant participaven en les asso-

molt costoses per a famílies amb pocs ingressos,

ciacions culturals i les festes populars del poble

i també per raons de temes legals, per la dificul-

o ciutat i la resposta sempre era negativa. Una

tat de la regularització que en ocasions portava

persona que porta 50 anys fent de voluntària

a situacions realment dramàtiques que impac-

a Càritas explicava que, en aquest aspecte, el

taven en els joves migrants. A més, en acabar

mateix que passava els seixanta amb els immi-

l’ensenyament obligatori els alumnes es veien

grants del sud d’Espanya a L’Escala passa ara

abocats a una situació molt complexa. Fins lla-

amb els immigrants del nord d’Àfrica, viuen com

vors havien anat estudiant a l’Institut, però ja en

societats separades en un mateix poble o ciutat.

el darrer curs de l’ESO començaven a adonar-se

La manca d’una política d’acollida es reflecteix

que seguir amb els estudis, de batxillerat o cicles
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formatius, seria molt complicat per temes eco-

de les persones entrevistades explicava que,

nòmics. En aquest punt els seus camins es sepa-

segons el que ella havia pogut observar al llarg

raven dels que havien estat els seus companys

dels anys, la integració estava relacionada amb

d’estudis fins llavors. Aquí arribaríem a la conclu-

el nivell socio-econòmic i no amb trets culturals.

sió a la que arriba també el president del Consell

També podem trobar en les entitats d’acolli-

Islàmic de L’Escala: “El principal problema d’una

da altres opinions més matisades, com les del

persona per integrar-se és trobar una feina digne

president de la Xarxa per la Convivència que ex-

i un habitatge digne”. I hi podríem afegir: tenir

pressava així el seu desacord amb el terme in-

les mateixes oportunitats de formar-se que qual-

tegració: “quan tu t’integres formes part d’una

sevol altra persona.

massa, assimiles un entorn, i deixes de ser tu.

A l’Alt Empordà
es constata la
desigualtat social
en el replegament
cultural que s’observa en segones
i terceres generacions

Abandones una identitat per assumir-ne una alPer a algunes persones, aquesta desigualtat és la

tra. Més que d’integració hem de parlar d’inclu-

que explicaria el replegament cultural que s’ob-

sió o altres paraules que facin referència a una

serva en les segones i terceres generacions. Una

identitat múltiple”.

PIRINEUS ORIENTALS
Aquesta manera de concebre la inclusió a la que

voluntàries, amb les que comparteix activitat

hem fet referència en el paràgraf anterior, la tro-

en les associacions, consideren que la forma

bem també en algunes de les persones que tre-

millor d’integrar-se a França és parlar francès

ballen en les associacions dels Pirineus Orientals

a casa. Com hem vist en els apartats anterior,

que acullen persones migrants. Per exemple, la

les associacions que treballen amb població mi-

voluntària que coordina els cursos de francès

grant esmercen molts esforços en els cursos de

per a adults estrangers a Secours Populaire. Una

llengua francesa. Es parteix de la concepció que

persona amb una llarga trajectòria com a immi-

per estar integrat cal llegir, escriure i parlar bé el

grant en diferents països europeus abans d’aca-

francès. Per exemple, l’OFII (Office Français de

bar establint-se a Perpinyà, que explicava com

l’Immigration et de l’Intégration) que és un or-

recomana a totes les persones que assisteixen

ganisme de l’estat, té un “contracte de formació

als cursos de francès que coordina que, sobre-

republicana” per a les persones que han obtin-

tot, conservin la llengua i cultura del seu país.

gut l’estatut d’asil que permet fer un curs de 200

Que continuïn parlant la llengua materna a casa,

hores de francès.

En el cas francès
per estar integrat
cal llegir, escriure i parlar bé el
francès

als seus fills. Que ensenyin als seus fills mapes
i fotografies del país d’on provenen, els llocs

Un altre exemple el podem trobar a Enfance

on viuen els seus avis i tiets. Les cultures, deia

Catalane, una associació que desplega una in-

aquesta voluntària, es sumen.

tensa activitat en el Departament dels Pirineus
Orientals per protegir els drets dels infants i ado-

Aquesta visió, però, no és compartida per tot-

lescents, de les persones discapacitades, de la

hom. La voluntària d’una altra associació vin-

gent gran, etc. Significativament, el seu únic pro-

culada a l’acollida, també d’origen migrant ella

grama destinat a les persones d’origen migrant

mateixa, explicava que en ocasions quan va pel

consisteix en un acompanyament a l’escolaritat

carrer parlant en la seva llengua amb la seva fi-

de les persones al·lòfanes, és a dir, que parlen

lla, notava que hi havia persones que les miraven

una llengua diferent de la francesa. Això denota

malament pel fet de no parlar francès en l’espai

la importància que es dóna a la llengua francesa

públic. També em deia que algunes persones

per a la integració dels infants i les seves famí-
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lies. Tanmateix, per a la responsable d’aquest

francès. Això inclou des del sistema jurídic-po-

programa, la integració no vol dir denigrar la

lític fins petits detalls de la vida quotidiana. Les

cultura d’origen ni molt menys. Cada persona,

persones que s’allotgen en els seus establiments

cada cultura, aporta una cosa nova. Integrar-se

són persones que “necessiten integració”. Per

és, segons la responsable d’aquest programa,

facilitar aquesta integració hi ha els treballadors

“conèixer mínimament el funcionament del país,

socials, els animadors, els coordinadors de les

les seves institucions, la seva cultura, simple-

entitats, que s’impliquen en ensenyar tot allò que

ment això”.

té a veure amb la vida quotidiana “francesa”. Ho
podem resumir amb la següent imatge, extreta

De les converses mantingudes durant les entre-

d’una entrevista: “aprendre a fer servir un micro-

vistes amb les persones que treballen en asso-

ones quan vens del Sudan pot semblar evident,

ciacions més vinculades amb la Prefectura per

però...”. Aquesta mena de comentaris, deixant

oferir serveis als demandants d’asil es pot de-

de banda les altres ressonàncies que pugui tenir,

duir que la integració per a ells consisteix, bà-

són més propers a un model d’integració assimi-

sicament, en entendre com funciona el sistema

lacionista que al model intercultural.

Per
Per concloure
concloure
El concepte d’integració és controvertit. Formalment aquest concepte de vegades es rebutja
per inadequat, però per altra s’utilitza de forma habitual, a voltes confonent-lo amb el d’inclusió. Segons Pajares3 hi ha dues maneres d’entendre la integració. La primera, que qualifica
de “integració culturalista”, consisteix a considerar que els immigrants s’han d’integrar a la
cultura del país, adaptant-se a les normes culturals de la societat on s’integren. La segona, que
qualifica de “integració ciutadana”, consisteix en un procés d’equiparació de drets, legal i efectiva, de les persones immigrades amb la resta de la població, així com l’accés en condicions
d’igualtat d’oportunitats a tots els béns, serveis i vies de participació que ofereix la societat. És
en aquest darrer sentit quan podem parlar d’inclusió. En els discursos de les persones que treballen en els serveis d’acollida, però, s’hi poden trobar traces de les dues visions i de vegades
un ús intercanviat dels termes.

3
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3.3 ASSIMILACIÓ, INTERCULTURALITAT I CIUTADANIA
ALT EMPORDÀ

A l’Alt Empordà
el discurs públic
predominant en
l’acollida s’emmarca en un model de convivència
intercultural

A l’Alt Empordà, com a tot Catalunya, el discurs

quen que és molt important que l’escola reflec-

públic predominant en l’acollida s’emmarca en

teixi la diversitat, que s’obri a parlar de les altres

un model de convivència intercultural. Però la

realitats que conviuen en la nostra societat, fer

pràctica no sempre coincideix amb els discur-

que els infants de famílies d’origen migrant es

sos i és interessant recollir sobretot la crítica i les

sentin que l’escola també és casa seva perquè

mancances que assenyalen les persones que tre-

és respectuosa amb la diversitat i incorpora

ballen en l’àmbit de l’acollida. Hi ha encara una

elements de les seves cultures d’origen. A l’Alt

manera de pensar i actuar assimilacionista so-

Empordà ja hi ha alguna escola, com la de Sant

terrada, que no es manifesta potser obertament,

Pere Pescador, que treballa en aquesta direcció

però que s’observa en certes pràctiques, en la

amb l’ajuda d’una educadora de l’àrea de serveis

manera de tractar les persones d’origen migrant

socials bàsics del municipi. És una escola que té

en les institucions. Davant d’això, alguns profes-

un percentatge molt important de població sene-

sionals en són conscients i expliquen que encara

gambiana i marroquina i que té molt en compte

hi ha molta feina a fer, tant a dintre com fora de

la diversitat. Per exemple es fan trobades amb

les entitats que treballen en l’acollida. És, sobre-

mares i pares d’origen estranger, es celebren

tot, una feina de formació dels voluntaris i del

festes interculturals, es celebra tant el Nadal

personal contractat de les administracions que

com la Festa del Xai, per exemple, al menjador

atenen a persones d’origen migrant, així com en

escolar s’ofereixen quatre menús diferents i, el

general tota persona que treballa atenent el pú-

que és més important, tenen un mestre d’origen

blic. El primer pas és prendre consciència que

marroquí que és un referent per als joves.

coexisteixen diferents models de convivència in-

Coexisteixen
diferents models
de convivència
intercultural i cal
prendre partit per
aquella que facilita la construcció
d’una societat
més igualitària

tercultural i que caldria prendre partit per aquell

La convivència intercultural, tal i com expliquen

que ens porti cap a la construcció d’una societat

els treballadors dels serveis d’acollida, és una

mes igualitària, composada de ciutadans amb

cosa de dos, ha d’anar en dos sentits. És lògic

els mateixos drets.

demanar, diuen, que les persones que vénen de
fora s’adaptin al nou entorn on estan vivint, però

Els professionals dels serveis d’acollida assenya-

la societat que els acull també s’ha d’adaptar a

len que un model intercultural ha d’anar acom-

una realitat que ha canviat, reconèixer aquesta

panyat d’accions que incentivin la convivència, el

nova realitat. Només així aquestes personen que

diàleg entre persones de cultures diferents. Això

han vingut de fora poden sentir que formen part

hauria de començar pels infants, en les activitats

de la societat on viuen, així com els infants po-

educatives, de lleure i esportives per exemple,

den sentir que formen part d’aquella escola per-

en la que hi pogués haver també una cooperació

què està atenta a la seva singularitat.

dels pares i mares de diferents procedències. La
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convivència en els espais de lleure i recreatius

En aquest sentit hi ha una altra reflexió sorgida

és vista com a fonamental. Això, però, només es

en les entrevistes que val la pena recollir aquí.

dóna amb els fills dels estrangers que tenen un

El tema d’integració o de nova ciutadania no ha

cert poder adquisitiu, ja que aquestes activitats

de ser només una temàtica dels departaments i

solen suposar una càrrega econòmica que les fa-

les àrees de serveis socials. Ha de ser interde-

mílies humils no poden malauradament assumir.

partamental. Tots han d’anar a la una per evitar

Per altra banda assenyalen també que cal obrir

problemes en el futur, “perquè, clar, tu dius: tu

el debat de l’acollida, fent que les persones que

ets català... però al final, quan tu no pots anar a

arribin sentin que formen part del “nosaltres”,

treballar... Quan vas a treballar i et veuen el teu

trencant el cercle del “nosaltres/ells” com hem

nom o el teu cognom que no és d’aquí, o el mo-

vist en l’apartat anterior. En aquest sentit indi-

cador... La persona sempre s’ha de justificar”.

Capítol III.
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És molt important que això no es traspassi a les

s’ha demostrat força útil en els seus vuit primers

segones generacions, nascudes a Catalunya. És

anys d’existència. Com explica el seu president:

molt important que aquests nois i noies sentin

“Tampoc cal grans canvis, els canvis són petits.

que formen part d’aquesta societat. Però a l’hora

Però si hem aconseguit apropar a la gent, que la

de la veritat s’observa molt poca convivència i in-

gent parli entre ella, que s’acosti, que no es vegi

teracció en els espais d’esbarjo, com els casals,

diferent, que s’atreveixi a parlar dels seus proble-

els equips de futbol, etc. Aquest és un punt que

mes, que tinguin un punt de referència per me-

preocupa a les persones entrevistades que tre-

diar, que hagin entès que l’emprenedoria social

ballen en l’acollida a l’Alt Empordà. Reivindiquen

significa és que a més de queixar-nos hem de

unes polítiques públiques més decidides per

fer alguna cosa per canviar les coses, que a més

aconseguir trencar aquestes barreres culturals.

de queixar-te que el teu carrer està brut proposis

Iniciatives com la Xarxa per la Convivència po-

una solució...”. En aquest sentit podem dir que

den ajudar a trencar moltes barreres relacionals

l’acció de les entitats d’acollida poden contribuir

i seria interessant estendre aquest model que

a construir un nou model de ciutadania.

La qüestió de la
integració o de
nova ciutadania ha
de ser interdepartamental

PIRINEUS ORIENTALS
Al Departament dels Pirineus orientals algunes

compte que l’administració francesa parla ober-

de les persones que treballen en les entitats

tament d’assimilació . En aquestes visites, expli-

d’acollida que han estat entrevistades mante-

cava una voluntària en les entrevistes, es fan pre-

nen en general un discurs força crític cap a les

guntes íntimes sobre les pràctiques religioses,

polítiques d’acollida, tant de l’estat com de les

la criança dels infants, la relació marit i muller,

pròpies entitats. Fins i tot, com hem vist en un

etc. Per exemple, s’explica el cas d’una senyora

punt anterior, n’hi ha que consideren que des

que dormia sobre un matalàs directament a ter-

de les institucions públiques es fan polítiques de

ra i l’agent de l’OFII li va dir que això estava bé

“no-acollida”. Per altra banda, es critica l’existèn-

pels africans, però que a França es dormia sobre

cia d’unes pràctiques assimilacionistes amb els

un somier. Es tracta, com denunciava aquesta

objectius, confessats o implícits, de la unificació

voluntària, d’una proposició totalment racista.

social i cultural4.

Altres exigències que es fan a aquestes famílies

5

Als Pirineus Orientals les persones
que treballen en
les entitats d’acollida mantenen
un discurs força
crític amb les polítiques d’acollida
assimilacionistes

que són demandants d’asil o d’algun tipus d’ajuAlguns dels voluntaris expressen que les entitats

da social, i que reben per aquest motiu la visita

que treballen en l’acollida de la població d’origen

sense cita prèvia d’un agent de l’estat, són coses

migrant no tenen necessàriament entre les seves

tant sorprenents com que facin servir una taula

prioritats posar en valor la diversitat cultural. Es

per menjar o que els bebès a partir dels tres me-

dóna per fet la visió assimilacionista de l’estat,

sos dormin en una habitació diferent a la dels

que s’assumeix. Això es detecta en l’actitud dels

seus progenitors. Són condicions completament

agents que fan visites domiciliàries als immi-

arbitràries ja que no tots els ciutadans d’un país,

grants que reben algun tipus d’ajuda pública o

per més profundes que siguin les seves arrels

que es troben en tràmits de demanar el “diploma

genealògiques en un mateix indret, viuen, dor-

de naturalització” que és un dels mecanismes

men o mengen de la mateixa manera.

per obtenir la nacionalitat francesa. Cal tenir en

“La unificació social que vol realitzat el corrent assimilacionista no és pas la construcció d’una unitat fonamentada en la
consideració dels diversos components del nostre entorn, sinó la d’una uniformització obtinguda per l’única expressió d’una
cultura dominant i, en conseqüència, l’extinció gradual de les altres cultures”. Hubert HANNOUN (1987) Els ghettos de
l’escola. Per una educació intercultural. Vic: Eumo. Pàg. 44.
4

“L’assimilation à la communauté française est vérifiée lors d’un entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du
consulat.” https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2213 [Consulta: 22/10/2017].
5
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Les visions d’acollida obertament
assimilacionistes
no es troben en
les entitats que
treballen des
d’una perspectiva
humanitària i
assistencial

Aquestes visions de l’acollida tant obertament

que parlen entre ells en francès pensant que no

assimilacionistes no es troben generalment en

els entenen, però la gent ho entén i comentaris

les entitats que treballen des d’una perspectiva

de... mira, aquesta ve aquí a demanar... No és un

humanitària i assistencial per l’acollida de per-

treball professional”.

sones migrants. Segons comentava una de les
persones entrevistades: “En les associacions en-

Al Departament dels Pirineus Orientals, a dife-

cara pots trobar una persona o dues que diguin:

rència de l’Alt Empordà, l’arribada de nous mi-

«si són a França han de fer com nosaltres... no

grants té lloc en un context d’una antiga corrent

poden fer com a casa seva aquí». Potser troba-

d’arribada de persones estrangeres ja siguin mi-

ràs dues o tres persones que parlin així, però no

grants econòmics o exiliats polítics, començant

és l’idea de les associacions. En les associacions

per l’exili espanyol del 1939. A més, a Perpinyà

això s’ha entès”. Una altra voluntària d’una altra

resideix una important població gitana, instal·la-

associació explicava que de tota manera caldria

da aquí des del segle XVIII, però que continuen

fer més formació entre el personal voluntari.

sent percebuts per a algunes persones com a

Moltes vegades es tracta de persones grans,

estrangers. Així, una voluntària comentava el se-

de molt bona fe, però a les que els manca una

güent: “hi ha un imaginari social de que «ja n’hi

formació en l’àmbit de la cooperació: “...volen

ha masses» d’immigrants o de gent de fora, tot

ajudar però els comentaris són terribles. De ve-

i que molts són d’aquí, com els gitanos, però és

gades tens gent esperant i veus dos voluntaris

un comentari que el sents”.

Per concloure
L’orientació de les polítiques públiques en relació al fenomen migratori és diferent a l’Alt Empordà i als Pirineus Orientals. Això és lògic que sigui així perquè les polítiques d’acollida venen
dictades des de les instàncies governamentals. Això en bona mesura condiciona els discursos
i les pràctiques sobre l’acollida de població migrant més a nivell de la pràctica, per part de les
entitats que treballen en l’acollida i sobretot per part  de les persones que estan duent a terme
les activitats. Ara bé, com hem pogut veure en aquesta memòria, hi ha una reflexió crítica
sobre aquesta pràctica per part dels propis actors, treballadors i voluntaris, tant a la comarca
de l’Alt Empordà com al Departament dels Pirineus Orientals, que hauria de ser tinguda en
compte per tal de millorar l’acció de l’acollida de persones migrants.
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