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Presentació 

D’esquerre a dreta, Sr. Pere Prat, alcalde de Manlleu, Sr. David Serrat, rector de la Universitat de Vic,
Sr. Jaume Mas, president del Consell Comarcal d’Osona, i Sra. Anna Bonafont, regidora de Benestar Social de

l’Ajuntament de Vic, a l’obertura oficial de les jornades. 

 

Els dies 1 i 2 de desembre de 2005 van tenir lloc a la Universitat de Vic les 3es Jornades sobre 
Immigració i Societat, dedicades al tema Món local i participació i organitzades conjuntament 
per la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal 
d’Osona, l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Manlleu. La iniciativa i la coordinació van cor-
respondre, com en les edicions anteriors, al Pla Territorial de Ciutadania i Immigració d’Osona, 
i hi van donar suport, com a col·laboradors, la mateixa universitat, el Fòrum Intercultural de Vic 
i la Coordinadora d’Associacions d’Immigrants de la comarca.

Les jornades, que van comptar amb més de 250 inscrits, van donar un salt endavant amb la 
inclusió en el programa de ponents de fora de Catalunya, concretament d’Andalusia, França 
i Holanda. Després d’aquesta tercera edició, és innegable que aquests dos dies de reflexió i 
intercanvi d’experiències s’han convertit ja en un punt de referència per a tots aquells professi-
onals que en el seu dia a dia treballen en qüestions relacionades amb l’àmbit de la immigració, 
i també per a totes les persones que d’una manera o altra estan interessades en els temes 
socials.

Més enllà de l’impacte i els beneficis que unes jornades com aquestes puguin tenir per a les 
persones que hi han assistit en directe, és evident que les diverses sessions generen una gran 
quantitat d’informació i d’idees que és bo que puguin arribar a un públic més ampli. Per això 
hem decidit, un any més, fer una publicació que reculli per escrit el més important del que es va 
poder sentir durant dos dies. El lector hi trobarà un resum de les diverses ponències i una fitxa 
de cada una de les experiències presentades.

Esperem que tot aquest material sigui útil als que, des dels ajuntaments o des de les entitats, 
desenvolupen programes o activitats destinats a afavorir la plena incorporació de les persones 
nouvingudes als municipis.
 

Jordi Serra i Macià
Conseller Comarcal d’Acollida i Integració
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Introducció

Les Terceres Jornades sobre Immigració i Societat es van centrar en el món local i la partici-
pació per dues raons: perquè és precisament el món local el que té el repte de desplegar les 
polítiques d’integració de les persones nouvingudes, i perquè és en l’àmbit dels municipis on 
s’ha de fer possible la participació activa dels diversos col·lectius.

Aquesta publicació segueix l’estructura del programa de les 3es 
Jornades sobre Immigració i Societat. Món local i participació, que 
es van centrar en dos blocs temàtics (Societat acollidora: convi-
vència i cohesió social a ciutats, barris i pobles i La participació 
com a eix transversal) i van comptar amb l’aportació de ponents de 
primer nivell de Catalunya i d’altres països i de múltiples experièn-
cies pioneres i innovadores.

Creiem que és important destacar la taula rodona Models interna-
cionals de Convivència que es va celebrar el primer dia amb re-
presentants d’Holanda, el Canadà i la Catalunya Nord, així com la 
intervenció del defensor del poble d’Andalusia. Les jornades també 
van comptar amb la col·laboració de representants de la Secretaria 
per a la Immigració de la Generalitat, com la secretària general, 
Adela Ros, Josep Palacios i Saoka Kingolo.

Les persones que van assistir a les jornades van ser  tant professi-
onals que en el seu dia a dia treballen en contacte amb la immigra-
ció des de diferents àrees i departaments de l’administració, com 
estudiants universitaris i també públic en general.

Durant aquests dos dies van assistir a les Jornades un total de 
240 persones d’arreu de Catalunya; tant aquesta dada, que supera 
de llarg les previsions inicials i constata una assistència de públic 
semblant any rere any, com la qualitat de les intervencions dels 
ponents, membres de taules rodones i relators d’experiències, fan 
que el balanç d’aquest tercer any de jornades torni a ésser molt 
positiu.

D’altra banda, el fet que més de la meitat dels assistents fossin experts i professionals del món 
migratori de fora d’Osona ens fa sentir orgullosos d’haver esdevingut un punt de trobada i re-
flexió sobre polítiques d’immigració per al conjunt del país.

Mireia Rosés i Albert Espona
Coordinadors del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de la comarca d’Osona
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Immigració i gestió de la convivència en l’àmbit local
Albert Serra, director del programa Migracions de la Fundació CIDOB

En els darrers anys s’ha produït a Espanya i a Catalunya 
un increment sobtat i significatiu dels fluxos de immigra-
ció procedent de països en vies de desenvolupament. En 
aquest procés, en què Espanya, i especialment Catalunya, 
han deixat de ser el nord del sud per passar a ser el sud 
del nord, han jugat un paper determinant alguns factors que 
cal ressenyar. Els més importants han estat, probablement, 
la democratització del país, que ha permès la incorporació 
política, econòmica i cultural a Europa i a Occident; el crei-
xement econòmic fort i constant, encara que amb algunes 
interrupcions, durant quasi bé tota la segona meitat del segle 
XX; l’increment rapidíssim de l’Estat del Benestar des de la 
consolidació de la democràcia política; la disminució de l’atur 
en els darrers anys i, com a conseqüència de tot plegat, la 
transformació d’Espanya en un país atractiu, geogràficament 

accessible i necessitat de mà d’obra jove on és possible intentar desenvolupar una vida digna 
per a aquells que no la poden trobar en els seus països d’origen.

S’inicia així una nova etapa històrica en què Espanya s’incorpora definitivament al primer món, 
deixa de ser emissora de població i importadora de capitals i passa a ser emissora de capitals 
i receptora de població. Aquest és un canvi estructural que modificarà, de forma intensa i irre-
versible, les característiques de la població espanyola i catalana fent-la més heterogènia i més 
diversa.

Les problemàtiques bàsiques
La problemàtica que es desprèn d’aquesta nova situació té moltes dimensions. Estem davant d’un 
canvi de composició sociocultural, ètnic, demogràfic i econòmic que afecta la vida col·lectiva, les for-
mes de convivència, el funcionament dels sistemes d’organització i el funcionament dels sistemes de 
serveis públics. Aquest canvi planteja dues grans àrees de reorganització del funcionament social:
a. En primer lloc, apareix una nova mobilitat global que aporta fluxos migratoris i immigratoris 
d’arreu del món i que està directament vinculada a la universalització de les relacions econò-
miques, polítiques i socials. 
b. La segona gran àrea de reorganització social, que es deriva d’aquest increment de la mobili-
tat, se centra en la necessitat d’adaptar la nostra societat a la diversitat, a la diferència i a noves 
formes de convivència diferents de les actualment vigents. 

Com es pot observar diàriament, els processos migratoris i els reptes que comporten s’han 
instal·lat en el mateix centre de la nostra vida social. També és perfectament perceptible la ca-
pacitat de resposta social i, especialment, la de les administracions públiques, en l’abordatge i 
la resolució positiva d’aquests reptes que és, si més no, escassa. 

Global i local
Aquests reptes afecten tota la societat i totes les administracions públiques, però acaben tenint 
una especial incidència en l’àmbit local. Com ja s’ha comentat, l’increment de la mobilitat de les 
poblacions i dels fluxos migratoris és un fet directament vinculat a la mundialització / globalitza-
ció. Al mateix temps, però, aquest és un dels terrenys en els quals més clarament es concreta 
el vincle entre allò global i allò local. Finalment, la població mobilitzada i desplaçada s’instal·la 
en un lloc concret, d’un poble o d’una ciutat concreta, en un barri concret i en una casa, en una 
escola, en un treball, que no és gens global sinó que és totalment local. 
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Com és sabut, els canvis fan por i allò desconegut també. Aquesta dinàmica social, o almenys 
una part molt important de la mateixa, només es pot gestionar i convertir en un canvi accepta-
ble i fins i tot positiu des de la proximitat i des del liderat local encara que aquest haurà d’estar 
emmarcat, inevitablement, en unes coordenades generals que assegurin el manteniment i re-
forçament quotidià de la cohesió i la convivència social del conjunt de la societat receptora.

Immigració i desenvolupament local
La dimensió local del fet migratori va més enllà del lògic assentament en un lloc concret de les 
poblacions immigrades. Com els llocs d’emissió ho són perquè tenen unes característiques 
molt concretes que fan més desitjable qualsevol aventura que no pas quedar-se, el llocs recep-
tors ho són perquè els caracteritzen alguns factors força desitjables per als autòctons i també 
per als immigrants. És impensable, avui, en el món desenvolupat, la possibilitat que existei-
xin ciutats i àrees urbanes econòmica i socialment fortes en les quals no hi hagi contingents 
significatius de població originària de països en vies de desenvolupament. Així, almenys, ho 
demostra la més simple estadística a Europa, Amèrica i a tots els països de la OCDE, o sigui 
desenvolupats. Les estructures productives, demogràfiques i socials d’aquestes àrees urbanes 
requereixen d’aquests recursos humans i així succeeix a Catalunya. El problema no és que 
vinguin immigrants. El problema és quants en vénen, com es produeix el seu procés d’assen-
tament, com s’incorporen al teixit social i com són acollits i integrats per part dels autòctons. 

La continuïtat del desenvolupament de les àrees urbanes del món ric ha de comptar amb la 
immigració com un input d’aquest desenvolupament i ha de trobar la forma d’incorporar-lo a la 
dinàmica social garantint els drets individuals de tota la ciutadania i, al mateix temps, garantint 
la cohesió, la pau social i un desenvolupament identitari coherent amb la pròpia història i amb 
tots els seus vells i nous protagonistes.

El govern local en la gestió de la immigració
Els recursos i capacitats de tota mena —inclosos els competencials— de què disposen els go-
verns locals per fer front als reptes que planteja la immigració són quasi inexistents. El proble-
ma, per contra, és de molta densitat per al nivell local ja que comporta gestionar els dos grans 
reptes que abans ja s’han identificat:

- el procés de recepció i assentament de noves poblacions procedents de cultures, ètnies i 
tradicions diferents a les autòctones.

- el procés de diferenciació i diversificació de l’estructura social, cultural i ètnica local que afecta 
directament l’estructura de la societat.  

Els governs locals es troben així confrontats a uns reptes per als quals no tenen recursos, 
capacitats competencials ni tampoc experiència ni “saber fer”. Aquests reptes incideixen direc-
tament sobre les polítiques públiques centrals en la nostra societat que no estan en mans del 
poders locals, entre les quals s’hi troben:

- La gestió dels fluxos immigratoris en termes quantitatius.
- La gestió dels assentaments de poblacions immigrants i la seva incorporació al sistema social 
bàsic (treball, habitatge, llengua, sanitat, educació...).
- L’adaptació del funcionament col·lectiu i de l’estructura organitzativa de la societat a una ma-
jor diversitat de cultures, opcions religioses, hàbits de vida i comportaments, valors individuals 
i col·lectius i necessitats vitals.
- La construcció d’un nou model de convivència en què autòctons i nouvinguts trobin la manera 
de compartir un mateix espai físic i social en el qual sigui possible assegurar la cohesió i la pau 
social. 

Davant d’aquesta situació, el governs locals poden optar entre dues línies d’actuació. La pri-
mera, refugiar-se en la seva manca de competències jurídiques i intentar desplaçar la respon-
sabilitat de la gestió d’aquest complex procés de canvi social a les autoritats d’altres nivells 
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administratius i governamentals. La segona opció és la de fer front al repte que es produeix en 
el seu territori, encara que aquest s’origini en altres països i continents, en tota la seva comple-
xitat, i que assumeixin liderar el canvi social que s’està produint en els seus àmbits territorials.

L’acció local de govern: un marc estratègic de referència
Davant l’increment de la immigració és imprescindible disposar d’un marc estratègic de refe-
rència que permeti, des d’un liderat de l’Ajuntament, estructurar el procés de construcció d’un 
model social de convivència i tenir capacitat per gestionar la diversitat sense perdre la cohe-
sió. 

El marc estratègic de referència té algunes funcions claus entre les quals destaquen les se-
güents:

- Facilitar el posicionament global del govern local i definir una visió clara del model defensat 
de comunitat i de convivència.
- Facilitar el desenvolupament de polítiques concretes i coherents entre elles.  
- Facilitar la presa de decisions, la dilucidació de conflictes i contradiccions i la generació d’es-
cenaris de consens.  
- Facilitar l’actuació homogènia i correctament alineada amb l’estratègia global del conjunt de 
l’organització municipal i del conjunt d’agents socials.
- Facilitar la priorització dels àmbits d’actuació i la construcció de la “cartera de serveis i actu-
acions” de l’Ajuntament.
- Facilitar el posicionament de l’Ajuntament davant de tercers, tant dins del seu àmbit de res-
ponsabilitat com en la seva relació amb d’altres agents governamentals, institucionals, socials, 
econòmics, etc. 

L’estructuració d’aquest marc estratègic, que podríem visualitzar com la delimitació del “terreny 
de joc” en què s’ha de construir aquest nou model de convivència, ha de disposar d’almenys 
dos components principals:
- el model de ciutat desitjat, visualitzat des del fet de la diversitat.
- el model d’integració dels immigrants.

El model de ciutat
Qualsevol pla d’actuació global o sobre una temàtica o grup de població específic ha d’identifi-
car un model de ciutat que serveixi de referent per a la definició i priorització d’objectius i actua-
cions. El model de ciutat ha d’incloure la forma de gestió de la diversitat, que només funcionarà 
si és una gestió per convenciment i compromís i no per imposició. L’acció de govern en aquest 
àmbit ha de disposar i explicitar un model de ciutat capaç d’integrar el canvi de composició so-
cial de la ciutat al temps que en preserva la identitat bàsica, treballant en dos nivells: 
- Buscar solucions a allò que es viu com a conflicte en el moment actual.
- Construint els nous valors de la societat del futur del municipi. 

El model d’incorporació
El segon component del marc estratègic de referència que es proposa és la definició del mo-
del d’incorporació dels immigrants. De la història de les migracions es poden identificar quatre 
grans models d’integració de la immigració:  

El model assimilacionista 
Posa l’accent en l’existència d’un sistema de valors i lleis dominant, preexistent i definitori de la 
societat d’acollida, que té valor universal i que ha de ser assumit per tothom, i a partir del qual 
és desitjable la preservació de la pròpia identitat en allò que no contradiu el model universal. 

El model intercultural 
Es caracteritza per ser un model unitari construït a partir de les aportacions, més o menys 
igualitàries, de les diferents onades migratòries que s’hagin pogut produir en un espai territorial 
concret.



3es Jornades sobre Immigració i Societat 11

El model multicultural
El model “damero” es caracteritza perquè cada comunitat es manté cohesionada amb si ma-
teixa i el conjunt de comunitats comparteixen alguns espais amb regles del joc comunes, que 
tendeixen a ser les mínimes possibles. 

El model segregacionista
El model segregacionista considera el fenomen migratori com una realitat transitòria de base 
purament econòmica. Preconitza mantenir els immigrants aïllats de la comunitat receptora i el 
seu retorn al lloc d’origen.

L’elecció del model d’incorporació
La ciutat s’ha de plantejar, en el moment del disseny de la seva política respecte de les pobla-
cions immigrants, l’elecció d’un model de referència o el disseny d’un model propi si això és 
possible. 

L’elecció del model d’incorporació té unes conseqüències pràctiques extremadament concre-
tes. No es tracta d’una decisió metateòrica que no té res a veure amb la realitat, sinó que els 
impactes entre models i decisions polítiques i operatives són molt directes. Segons quina sigui 
l’elecció entre polítiques sobre escolarització, habitatge, educació d’adults, gestió de les pràcti-
ques religioses, marcs relacionals i participatius, etc., l’avenç cap un o altre model és inevitable. 
L’existència d’una voluntat política clara per avançar en una determinada direcció és l’única 
possibilitat perquè les coses puguin anar, efectivament, en aquesta direcció, tot i que el nivell 
d’incertesa i dificultat mai serà petit. 

L’elecció del model no pot només basar-se en una decisió voluntarista. També és imprescin-
dible analitzar les capacitats i possibilitats reals de poder avançar en una o altra direcció. Cal 
aquí diferenciar molt acuradament entre la perspectiva estratègica desitjada, el que podem 
anomenar “visió de ciutat”, i el camí que caldrà fer per poder-hi arribar. S’han de saber molt 
bé de quins recursos (polítics, instrumentals…) es disposa abans d’escollir un model. Cal tenir 
una bona diagnosi sobre la realitat concreta de la ciutat i del caràcter de la seva immigració per 
poder decidir cap on és possible anar.

Sense ànim d’exhaustivitat s’apunten a continuació alguns dels elements a considerar en el 
moment de l’elecció del model.

L’opció política
En primer lloc, caldrà considerar l’opció política i ideològica que haurà de liderar el procés. La 
tendència, dominant en aquests moments, a esquivar aquest tema, vista la seva forta dificultat 
i incidència política, només porta a la pèrdua de la capacitat de liderar aquesta dinàmica en 
alguna direcció i a debilitar el govern local front dels col·lectius socials, autòctons i nouvinguts, 
que no s’estaran pas de posicionar-se. 

La tipologia migratòria
El segon element que condiciona l’elecció del model i el procés de construcció efectiva del 
mateix té a veure amb la tipologia immigratòria. La possibilitat de tendir cap un model d’incor-
poració o altre dependrà en bona part d’aquesta tipologia.

La construcció de la tipologia immigratòria ha de considerar dos variables si ens centrem en la 
gestió de la immigració i, probablement tres, si a més volem analitzar i respondre al procés de 
diversificació estructural (ètnic, cultural, religiós, etc.). Aquestes tres variables són tipus d’as-
sentament (transeünts, refugiats, desplaçats, temporers, assentats, permanents...), elements 
de diferenciació cultural (llengua, ètnia, religió, model social...) i grau d’incorporació a la cultura 
de la societat receptora (generació).

L’encreuament entre les tipologies d’immigrants i els models d’incorporació ens posa de mani-
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fest algunes coherències internes que, sense pretendre fer un plantejament determinista, afec-
taran sens dubte a l’elecció del model i, sobretot, la possibilitat real de la seva construcció.

La bidireccionalitat del model d’incorporació
Aquesta anàlisi creuada entre tipologies i models d’incorporació ens porta al reconeixement 
d’un fet de cabdal importància: la decisió sobre quin sigui el model d’incorporació i de convivèn-
cia no és només una opció de la societat receptora sinó que és també un dret i una capacitat, 
tant si es reconeix com a dret com si no, de la població immigrada. El nivell d’integració social, 
les formes que prengui aquest integració, els escenaris on es produeixi, poden ser dissenyats 
i establerts sobretot per la societat receptora. Això no significa, però, que les poblacions im-
migrades no tinguin cap opció més que acceptar aquesta proposta. De fet, la situació que pot 
comportar un major perill de trencament social és que les condicions d’incorporació de la pobla-
ció immigrada no siguin acceptables per les poblacions immigrants o per una part d’ells.

Les condicions materials de la incorporació
Sens dubte, un dels elements més determinants en la definició dels escenaris d’incorporació 
són les seves condicions materials. No hi ha cap possibilitat d’incorporació positiva i enriquido-
ra si el tracte que reben els incorporats es basa en l’explotació, la marginació dels béns bàsics 
de què gaudeix la societat receptora, la discriminació o, directament, la xenofòbia. Si la respos-
ta és la insolidaritat i el menyspreu, el model social serà de conflicte i trencament. 

Una proposta de referència: la democràcia intercultural
En una primera aproximació als diferents models d’incorporació, sembla que el grau de conso-
lidació d’un model social democràtic i de benestar, respectuós amb els drets humans, assolit 
per la nostra societat fa no pas gaires anys i amb molt d’esforç, porta a pensar que el model 
de referència que millor pot adaptar-se a la mateixa naturalesa de la societat receptora, amb 
factors importants de diversitat en si mateixa (diverses nacionalitats històriques, plurilingüis-
me, tradició emigratòria, interculturalitat relativa, orígens diversos: llatins, bàrbars, àrabs...) a 
diferència, per exemple, del cas francès, se situaria a una distància intermèdia entre el model 
assimilacionista, defensor de l’existència d’alguns principis universals, i el model intercultural, 
interpretat com una tendència a un mestissatge de geometria variable, valor molt interioritzat 
en la cultura hispànica i també catalana, com a font d’enriquiment. Es proposa aquí un títol 
provisional per a una proposta referencial que concreta aquestes darreres reflexions: la demo-
cràcia intercultural.

Els components que, en principi, donarien consistència a aquest model d’incorporació són els 
següents:

- Respecte als drets humans entre i per tots els col·lectius socials.
- Defensa dels valors i pràctiques bàsiques de la democràcia formal.
- Respecte a la llei i l’Estat de dret i als seus mecanismes de funcionament.
- Defensa de la cohesió social de la ciutat.
- Foment de la gestió cooperativa i participada entre els diferents col·lectius socials.
- Respecte a la diferència.
- Integració i convivència de les diferents aportacions culturals en el marc del manteniment dels 
aspectes centrals de la cultura de la societat receptora.
- Foment de la interacció i de la construcció del sentit d’identitat i pertinença a una societat 
comuna.

L’adopció d’una visió d’aquest tipus no sembla plantejar gaires problemes formals ja que no és 
més que el reflex del funcionament normal d’una societat occidental. La diferència fonamental 
resideix en dos factors que una societat diversificada viu amb més intensitat.

El primer d’aquests factors és que poden aparèixer contradiccions entre la voluntat de respecte 
a la diferència i el marcs més centrals del model. En algunes ocasions aquestes contradiccions 
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poden aparèixer en el marc més nuclear dels principis i valors democràtics com succeeix, per 
exemple, en el cas de l’aconfessionalitat del sistema públic. Certament, algunes d’aquestes 
contradiccions són preexistents al fet immigratori, que simplement les fa aflorar. En el cas es-
panyol és especialment greu resoldre democràticament el fet que en un estat aconfessional hi 
hagi un tracte excepcionalment favorable a una religió concreta. El debat sobre o tots o ningú 
està servit.

El segon escenari de contradiccions, sovint derivades del primer, és el del marc legal vigent. 
Evidentment, aquest és un marc modificable utilitzant els mecanismes que preveu el propi 
sistema democràtic a través del legislador. El problema és que, també aquí, les contradiccions 
entre respecte, igualtat i funcionalitat poden ser de dificultosa resolució normativa. 

El tercer escenari en què cal gestionar contradiccions i també conflictes és el que conté la vida 
social i col·lectiva no regulada, ni regulable, normativament. L’escenari de la diversitat cultural 
pròpiament dit. Aquest és l’escenari més complex i en el qual l’única regla possible és construir 
i reconstruir acords continus. Aquest és, precisament, l’escenari que coincideix amb l’escenari 
local, amb l’escenari de la vida quotidiana, de l’escola, de l’espai públic, del comerç, del culte, 
de la festa, de la cultura, etc. 

Aquest és l’escenari de treball propi del govern local sense que això vulgui dir que els governs 
locals no puguin intervenir en la construcció dels altres dos (valors democràtics i marcs norma-
tius) als quals tenen molt per aportar. La gestió d’aquesta proposta, però, exigeix dues coses 
bàsiques. En primer lloc, una forta claredat d’idees respecte a on volem anar i on no volem 
anar. En segon lloc, una gran capacitat de liderat, construcció de consens, capacitat de diàleg, 
convicció i legitimitat per exercir, quan correspongui, l’autoritat democràtica.
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Taula rodona: models internacionals de convivència

Albert Serra, moderador de la taula rodona, amb Chris Veldhuysen, Joan Luc Panek i Mónica Uribe, en un moment de 
la intervenció.

Polítiques d’integració en l’àmbit local 
1

Chris Veldhuysen, responsable del programa de cohesió social i habitatge
Forum – Institut Nacional per al Desenvolupament del Multiculturalisme, Holanda 

2 

La composició demogràfica a Holanda
A l’actualitat, la població d’origen immigrant a Holanda se si-
tua a l’entorn dels tres milions de persones sobre un total de 
16.300.000 habitants. El gruix d’aquestes persones es concen-
tra en grans ciutats com Utrecht, La Haya, Rotterdam o Amster-
dam, on el col·lectiu d’origen immigrant constitueix el 48.1 del 
cens. En la majoria de casos, procedeixen o són descendents 
d’immigrants arribats d’antigues colònies (Surinam i Antilles 
Holandeses), Indonèsia, Turquia, Marroc i el sud d’Europa.       

L’origen de les polítiques d’integració a Holanda
Les polítiques d’integració a Holanda comencen a desple-
gar-se de forma estructurada i coordinada a principis dels 

anys vuitanta. Des d’aleshores, aquestes polítiques han estat i continuen estant sotmeses a un 
permanent procés de revisió i perfeccionament. 

En els seus inicis, les polítiques locals d’integració es caracteritzen per oferir propostes i soluci-
ons adaptades a les necessitats i expectatives no sempre coincidents dels diferents col·lectius 
de nouvinguts. En conseqüència, l’origen dels nouvinguts i la diversitat de les seves situacions 
socioculturals i socioeconòmiques esdevenen factors a tenir molt a compte en el disseny i apli-
cació de les polítiques locals d’integració. 

L’objectiu d’aquestes polítiques és facilitar l’assoliment progressiu de quotes de benestar entre 
la població immigrant. Existeix el convenciment que la integració passa per propiciar l’accés a 
recursos i oportunitats entre aquells nouvinguts que presenten un major risc d’exclusió social. 

Les primeres actuacions en matèria d’integració se centren en la millora de les condicions 
de vida dels immigrants més exposats a situacions de precarietat, en l’adopció de mesures 
destinades a incentivar la participació i emancipació d’aquests col·lectius i en la lluita contra el 
racisme. 

1 Ponència originària en anglès, traduïda pels col·laboradors del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració.
2 Chris Veldhuysen va comptar amb la col·laboració de Vera Marinelli per elaborar la ponència.
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Es tracta d’un model d’integració voluntària (per contraposició al model d’integració forçosa o 
obligatòria) en què les dones i els joves són objecte d’especial atenció.  

Les polítiques d’integració a Holanda durant la dècada dels noranta
Els inicis de la dècada dels noranta estan marcats per una fase de recessió econòmica a 
Holanda que es tradueix en una retallada de les prestacions socials. Els avenços en ma-
tèria d’integració durant aquest període, especialment en relació a l’educació i l’ocupació 
dels nouvinguts, són poc significatius. Els òrgans i autoritats competents decideixen ales-
hores concentrar la seva intervenció en aquests dos àmbits. Creix la percepció que la inte-
gració dels col·lectius immigrants passa necessariament per corregir els profunds dese-
quilibris econòmics i socials que puguin existir entre aquests grups i la població autòctona. 
Paral·lelament, augmenta la pressió perquè els nouvinguts adquireixin un compromís amb 
aquest procés assumint les obligacions i responsabilitats que del mateix puguin derivar-se’n. 

D’altra banda, els programes i les accions específiques adreçades als diversos col·lectius d’im-
migrants –agrupats en funció de la seva procedència– són gradualment substituïdes per ac-
tuacions de caràcter general i transversal en les quals hi estan implicats tots els serveis de 
l’administració. 

L’any 1994, fruit d’un gran acord nacional entre diferents partits polítics, el govern holandès 
decideix concedir la ciutadania a les persones immigrades que ho sol·licitin sempre i quan acre-
ditin una voluntat de participar activament en iniciatives d’interès general. L’adquisició de la ciu-
tadania per part dels nouvinguts implica poder exercir els drets, però també observar els deu-
res, que aquesta condició proporciona en les mateixes condicions que la població autòctona. 
Aquesta mesura forma part d’un important paquet de reformes que contemplen, entre d’altres, 
la despenalització de l’eutanàsia i la prostitució i la legalització dels matrimonis homosexuals. 

És als barris de les grans àrees urbanes que registren una concentració de població d’origen 
immigrant més elevada (concentració que en algunes ocasions pot arribar a superar el 50%) 
on convergeixen bona part dels esforços que es duen a terme en matèria de integració. Amb 
l’objectiu d’aturar la progressiva degradació que pateixen aquests espais s’incrementen les aju-
des que es dediquen a la rehabilitació d’habitatges, es realitzen inversions en infraestructures 
i equipaments, i s’eliminen els obstacles que poguessin dificultar l’accés als serveis socials. 
La font potencial de tensions i conflictes que representen aquests barris esdevé motiu d’una 
estesa i creixent preocupació social. 

Les polítiques d’integració a Holanda a l’inici del nou mil·lenni 
Els municipis adquireixen un destacat protagonisme en la gestió de les polítiques d’integració 
a resultes d’un procés de descentralització impulsat pel govern d’Holanda que acorda transferir 
les competències sobre aquesta matèria a les administracions locals. 

Existeix la percepció que, en ocasions, la forma d’abordar el fet migratori ha estat massa atra-
pada en concepcions paternalistes i en la correcció política i s’exigeix als nouvinguts actituds 
que denotin de manera inequívoca la seva disposició a integrar-se. Les persones d’origen im-
migrant són emplaçades a exercir de manera proactiva la responsabilitat individual que els hi 
pertoca acceptar per tal d’assegurar la seva plena integració.  

Aquells que vulguin establir-se legalment a Holanda hauran de participar en programes d’in-
tegració obligatoris i únicament podran adquirir la condició de membres de la comunitat (ciu-
tadania) els nouvinguts que demostrin estar en possessió d’uns coneixements adequats de la 
llengua i la cultura holandeses.

Es reconeix a les associacions d’immigrants un paper destacat en el procés d’integració dels 
nouvinguts. Aquestes associacions d’immigrants perceben una aportació variable de fons pú-
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blics que està, d’una banda, condicionada per la utilitat i necessitats de finançament dels pro-
grames i accions en matèria d’integració que duen a terme, i d’altra banda, subjecte a la dispo-
nibilitat pressupostària. 

Els models locals d’integració a Holanda
En el decurs dels últims vint-i-cinc anys, els governs locals han adquirit un progressiu protago-
nisme en la gestió de les polítiques d’integració, passant de realitzar tasques essencialment 
subsidiàries a exercir una funció de motor i lideratge en el disseny i execució d’aquestes po-
lítiques. Aquesta empresa planteja enormes reptes i responsabilitats que les administracions 
públiques locals difícilment poden afrontar     si no és amb la col·laboració i la complicitat dels 
ciutadans i de la societat civil organitzada (col·lectius d’immigrants i altres entitats del panora-
ma associatiu).  

A l’actualitat es distingeixen 4 possibles models locals d’integració a Holanda. Es tracta de 
formulacions teòriques elaborades a partir d’experiències pilot i de testimonis aportats per un 
gran nombre d’agents implicats directament en la gestió de polítiques locals d’integració. La ca-
racterística que permet diferenciar un model de la resta radica en el grau d’intervenció i control 
que l’administració local exerceix en la concepció, implementació i seguiment de les polítiques 
d’integració.

Model 1 – L’administració local empara la gestió de les polítiques d’integració. 
L’administració local cedeix a la societat civil organitzada tota la iniciativa en la definició i apli-
cació de les polítiques d’integració. El govern local es limita a facilitar els recursos que permetin 
garantir un desenvolupament òptim d’aquestes polítiques. En aquest context les organitzacions 
de la societat civil disposen d’àmplies facultats i operen amb un elevat grau d’autonomia res-
pecte el poder públic.        

Model 2 – L’administració local coordina la gestió de les polítiques d’integració. 
En aquest model les responsabilitats en la gestió (entesa de forma àmplia) de les polítiques 
d’integració són exercides de forma conjunta i compartida per l’administració local, les associ-
acions d’immigrants i la societat civil organitzada.

Model 3 – L’administració local orienta i ordena la gestió de les polítiques d’integració.  
Com en el primer model, és la societat civil organitzada qui té atribuïda la gestió de les políti-
ques d’integració. Aquesta gestió, però, és mesurada amb criteris d’eficiència, eficàcia i satis-
facció, i està subjecte a unes rigoroses pautes d’actuació fixades per l’administració local. És 
un model concertat de gestió de les polítiques d’integració.  

Model 4 – L’administració local dirigeix la gestió de les polítiques d’integració.     
L’administració local exerceix un domini absolut en l’elaboració, execució i seguiment de les 
polítiques d’integració. El govern local també fiscalitza les accions en matèria d’integració im-
pulsades per grups de particulars i/o organitzacions de la societat civil. Es tracta d’un model 
amb un caràcter marcadament intervencionista.    

El model que a data d’avui sembla oferir millors resultats –i en conseqüència es considera 
com a més plausible– és el model de gestió coordinada (model 2). A continuació s’enumeren 
(en una relació que no pretén ser exhaustiva) algunes de les exigències que planteja l’adopció 
d’aquest model: 

- Generar i cultivar interaccions i complicitats entre el govern local, els ciutadans i les organit-
zacions (d’immigrants i de qualsevol altra naturalesa) que conformen el teixit associatiu del 
municipi. 
- Promoure polítiques integrals d’inserció social de les persones migrades. Aquestes polítiques 
–treball, educació, vivenda, cohesió social, participació ciutadana, etc.– han de tenir en compte 
la situació específica dels nouvinguts (tot i que poden anar adreçades al conjunt de la població) 
i han d’incorporar la perspectiva de gènere (emancipació de la dona). 
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- Dotar d’infraestructures i millorar els aspectes socials dels barris més densos i degradats (són 
els que habitualment registren una concentració més elevada de població immigrant). Impulsar 
programes i equipaments comunitaris (centres cívics) autèntics punts neuràlgics de trobada i 
relació entre membres de diferents comunitats. Estimular el coneixement i participació en els 
afers del barri entre el col·lectiu de nouvinguts. 
- Obrir els centres educatius a propostes que vagin més enllà de l’ensenyament reglat formal, 
propostes no estrictament formatives adreçades a un públic ampli (alumnes i pares d’alumnes) 
i adaptades a la realitat concreta de cada territori. L’esport i l’oci (molt especialment les activi-
tats relacionades amb la jardineria i la horticultura) són dos àmbits en els quals les polítiques 
d’integració s’han mostrat més efectives.
- Afavorir un diàleg interreligiós que posi l’accent en el missatge comú i deixi en segon lloc les 
diferències en el ritus o en el dogma. Foment de la fraternitat i la convivència entre els membres 
de les diferents confessions.  
- Davant d’una societat que canvia de manera molt ràpida, mantenir una actitud oberta i flexible 
que possibiliti en tot moment situar i repensar les estratègies i objectius que han d’inspirar les 
polítiques locals d’integració.   
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Escolarització i alumnat amb mobilitat a la Catalunya Nord
Joan Luc Panek, Centre Académique pour la Scolarisation des élèves Nouvellement Arrivés et 
les enfants du Voyage

 

Hem escollit reunir en el mateix punt dos grups d’alumnes que, 
generalment, l’escola considera per separat: d’una banda, els 
nens que arriben de l’estranger en el transcurs de l’escolarització 
sense conèixer la llengua nacional, i per altra banda, els joves 
que, tot i havent nascut a França, viuen en famílies nòmades. 

Ambdós grups es caracteritzen per un tipus de mobilitat. Els pri-
mers han travessat les fronteres per intentar instal·lar-se  en el 
nostre país, el qual, molt sovint, té vocació d’esdevenir per sem-
pre llur nova pàtria. Els altres viatgen amb més o menys freqüèn-
cia en l’espai nacional que ja és llur pàtria d’ençà de molts segles 
i generacions.

Una i altra forma de mobilitat, tot i implicar necessitats peda-
gògiques diferents, plantegen problemes semblants al sistema 
educatiu. 

L’escola ha de qüestionar les seves pràctiques usuals per a respondre amb eficàcia a les con-
seqüències dels moviments d’aquests públics, i per a millorar el servei que els dóna.

La mobilitat: un factor de rebuig a la societat?
En les societats desenvolupades com les d’Europa de l’oest, la mobilitat dels habitants esdevé 
un valor positiu tant en el camp laboral com en el camp del lleure.

L’economia exigeix cada dia més capacitat dels treballadors a traslladar-se cap als nous cen-
tres de producció, i els intercanvis comercials afavoreixen els viatges de més persones cap a 
destinacions cada cop més llunyanes.

La generalització de llargs períodes de descans per a tots els assalariats afavoreix la pràctica 
del viatge per raons turístiques. El nombre de càmping cars i de caravanes no para de créixer 
i cada u pot descobrir els plaers de la vida itinerant per a conèixer França o contrades més 
exòtiques sense gaire entrebancs administratius. 

Tot i això, la societat francesa no admet de bon grat el viatge quan es tracta de la mobilitat de 
grups marginats.

El nòmada segueix provocant tan recel a la França actual, estat-nació arrelat d’ençà dels inicis 
del segle XIX, que el que produïa sota l’antic règim. Se’l mira sempre com un foraster. 

Quan arriba a l’entrada del “nostre poble”, atreu  sovint el rebuig dels veïns. La seva mobilitat és 
sospitosa. Temors ancestrals sorgeixen i no volem admetre les raons econòmiques o familiars 
que justifiquen els seus desplaçaments. El seu modus vivendi ha d’ésser controlat i s’apliquen 
lleis discriminants per a limitar la seva llibertat d’anar i venir. 

Fins quan l’hem anat a buscar al seu país per a ocupar llocs de treball que els treballadors 
francesos no accepten més, l’immigrant molesta. Se’l mira com l’estranger, i en temps de pau, 
cal poca cosa perquè es confongui amb l’enemic del temps de guerra. 

La desconfiança i la por jauen a flor de pell, i no falten raons i coartades per justificar les nostres 
representacions negatives dels immigrants.

Així, el valor acordat a la peregrinació canvia de sentit segons qui la practica: el dret a la mobi-
litat dels sedentaris es mou en llibertat vigilada pels nòmades; la possibilitat de viatges sense 
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fronteres dels indígenes es converteix en una assignació a residència  dels estrangers.

El foraster i l’estranger encarnen les figures emblemàtiques de l’alteritat. Desvetllen tot un fons 
d’inquietuds i d’agressivitat, sovint explotades pels discursos populistes dels qui no temen jugar 
amb el diable per guanyar-se vots, escons i honors.

La mobilitat: un factor de rebuig a l’escola?
Siguin quines siguin les raons dels seus pares, l’arribada d’un nou alumne a l’escola en el de-
curs de l’any sempre és generatriu d’ansietat pel docent. El nouvingut fa trontollar el grup; com 
a intrús, qüestiona la seva unitat.

Pel mestre, planteja diversos problemes. Conscientment o no, el docent dubta davant d’aquest 
desconegut potencialment pertorbador de les rutines establertes. S’inquieta de la feina suple-
mentària i individual que pot ocasionar, quan tant la formació professional, com els llibres de 
texts i les pràctiques majoritàries només el preparen a la gestió d’un grup  idealment homogeni 
i molt proper a la seva classe social.

La cosa encara es complica més quan l’alumne pertany a un grup desprestigiat, tal com són 
els immigrants i els nòmades -la majoria dels quals, val la pena recordar-lo, són Tsiganes (a 
França, el vocable gitanos només serveix per a designar els grups de parla catalana o caste-
llana).

Els fenòmens esmentats a nivell de la societat es reprodueixen a l’escala de l’escola i de la 
classe.

“Els cans no pareixen gats”. Els fills no valen més que els pares.

“Uns nens que canvien de lloc tan fàcilment, no mereixen molta atenció aquí; demà  passat, ja 
seran lluny, i qui sap quan tornaran a veure una escola. No hi ha dubte que als pares nòmades 
els interessa més córrer el món que preparar el futur de llurs fills”.

Les explicacions històriques i econòmiques de l’exili pesen poc contra l’idea que introduir un 
nen a l’escola d’un país del qual desconeix l’idioma és participar del seu fracàs.

Com acollir i integrar el nouvingut a l’escola? Com garantir el seu màxim èxit escolar?
L’acollida i la integració d’un nouvingut exigeixen uns esforços compartits. Les institucions han 
d’abandonar el lema segons el qual Altri és l’únic que s’ha d’espavilar per a integrar-se al món 
dels sedentaris, o als costums nacionals. Per reeixir amb els públics més allunyats de les nos-
tres normes, s’ha de concedir fer uns esforços suplementaris.

Per a millorar la situació escolar dels fills dels immigrants i de les famílies nòmades, el nostre 
servei, ram del ministeri de la educació nacional, desenvolupa o acompanya dispositius alter-
natius o experimentals, que van de l’aproximació de l’escola i dels grups més marginats a l’or-
ganització de classes i cursets adaptats, passant per la formació dels docents, sempre tenint 
cura de no afegir marginacions escolars a les exclusions socials que aquests ja pateixen.

El primer camp de treball va a favor de l’acollida i de la mediació. Proposem als pares que no 
parlen el francès i a les escoles que acullen llurs fills, un servei d’intèrprets gratuït, finançat per 
subsidis de la política de la vila. Aquest servei intervé a la demanda d’un o altre partit per a evi-
tar els malentesos i permetre la creació de lligams regulars i amistosos entre el centre escolar 
i el grup familiar. 

També tenim un mediador, mestre amb llarga experiència amb l’alumnat nòmada i bon conei-
xedor de les famílies nòmades que solen estacionar als Pirineus Orientals. Amb el seu ajut, els 
pares troben un lloc per als fills a l’escola més pròxima a les caravanes, o a la xarxa d’escoles 
referents. Vertader assistent social, el mediador dóna un cop de mà per tramitar una bona es-
colarització: verificació de les vacunes i cites al metge, organització d’un sistema d’autobusos 
per venir a buscar els nens a prop del terreny, negociacions perquè els nens mengin a l’escola, 
demanda de reduccions quan la família té molts fills, etc.
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A l’inici de cada any escolar, es prepara una plataforma d’acollida pels alumnes immigrats 
arribats recentment i llurs pares. Organitzada amb la col·laboració de diverses entitats socials 
(municipis, caixa de subsidis familiars, assistents socials, escoles...) funciona com a centre 
pluriinstitucional. 

La plataforma, amb la presència dels traductors i intèrprets, proporciona als pares totes les in-
formacions institucionals necessàries per entendre el sistema escolar. S’expliquen les normes 
i lleis escolars i socials elementals per a poder integrar-se a la vida dels centres i del país. La 
presentació dels drets ocupa el mateix espai que la dels deures ciutadans: absència d’ensenya-
ment religiós i prohibició de signes religiosos tant pels docents com pels alumnes; barreja dels 
nens i nenes a les activitats; obligació d’anar a l’escola; possibilitat de votar i d’ésser elegit als 
consells d’escola, etc. 

Al mateix temps, partint de documents en totes les llengües i amb l’ajut dels traductors, s’orga-
nitzen avaluacions dels nens per a posar de relleu les seves capacitats en l’idioma matern. Això 
permet argumentar la seva integració als centres amb un mínim de rebuig, i limitar les tempta-
cions d’acollida a un nivell inferior al que l’alumne ja ha tingut al país d’origen.  

El segon eix de treball intenta proporcionar ajudes escolars adequades a les situacions. A part 
de classes de francès per a l’alumnat arribat a França recentment, ubicades en els centres dels 
barris d’immigració, un servei de mestres itinerants ajuda els alumnes, fins i tot individualment, 
a aprendre el francès (cas dels immigrants) o a trobar un nivell eficaç de lectura (cas dels nòma-
des que no acostumen a freqüentar l’escola de forma contínua i regular quan es desplacen).

El tercer domini d’acció és la formació professional dels docents. Dedicar-se a públics allunyats 
del seu àmbit social no és sempre fàcil (ja hem fet al·lusió a les representacions que poden 
interferir en la relació amb immigrants i nòmades).  Moltes vegades, els docents demanen for-
macions sobre la cultura dels immigrants i dels no sedentaris, basant-se en una concepció de 
la cultura fixa, no històrica, no generacional, no personalitzada per l’experiència íntima, etc.   

No basta parlar dels costums d’un grup ètnic per interpretar correctament la personalitat i les 
reaccions o comportaments d’un individu del mateix grup. I tampoc no basta una formació a la 
tècnica de l’ensenyament o de qualsevol ofici social per sentir-se bé al seu lloc de treball.

Les formacions eficaces han de trastornar els que les viuen, a través de situacions que els 
permeten entrar en la pell de l’altre, en aquest cas, el foraster o l’estranger. Les situacions de 
formació que permeten experimentar unes transformacions personals són més eficients que les 
xerrades intel·lectuals o les ponències més brillants. 

Aquest és el camí que intentem seguir en els nostres estatges. El conjunt de mesures que pro-
moguem vol considerar Altri, siguin quines siguin les seves diferències, amb el màxim respecte 
possible. Un respecte deslliurat de la supèrbia que tot sovint es manifesta quan la posició insti-
tucional ens posa damunt del públic. Un respecte deslliurat de compassió o de pietat. 

Un futur esperançador?
Alhora que sorgeix a França, de forma violent i multitudinària, la qüestió de la igualtat d’oportuni-
tats a la societat dels fills i néts d’immigrants; alhora que es repeteixen incidents amb els grups 
de nòmades i que noves lleis retallen les seves llibertats, la nostra acció pateix la incomprensió 
de molts conciutadans i el descens de la intervenció pública en el camp del treball social.

Els aldarulls recents no sorprenen els que treballen prop dels immigrants; tampoc no sorprèn el 
recel dels nòmades de cara a les institucions quan se sap la situació poc favorable que viuen. 
Les mesures cada vegada més repressives i restrictives que se’ls aplica s’assemblen massa a 
les que es portaven a terme als anys 30, poc abans d’altres explosions socials i bel·licoses a 
Europa. 

Queda feina per fer pels treballadors socials i els ciutadans demòcrates...
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Experiències de mediació intercultural en l’àmbit escolar al Quebec
Mónica Uribe León, antropòloga i exmediadora intercultural

D’esquerre a dreta Albert Serra, Mónica Uribe, Joan Luc Panek i Chris Veldhuysen.

En los últimos años, el sistema escolar de Quebec se ha ido transformando debido a la llegada 
de inmigrantes de diferentes procedencias. Esta nueva realidad ha obligado a hacer cambios 
y reajustes en el ámbito escolar para que se pueda establecer un puente de comunicación y 
de colaboración con los padres de los y las alumnas de origen inmigrante y al mismo tiempo 
favorecer y acompañarles en el proceso de integración. Uno de estos ajustes es la creación del 
puesto de agent de liaison o agent de milieu que aquí se conoce como mediador intercultural.

Estos agentes, la mayoría de las veces, se contratan mediante un organismo comunitario. En 
este caso, el interés de poner en marcha el servicio nace del organismo Casa CAFI (Centro 
de Ayuda a Familias Inmigrantes) que propone la iniciativa a diferentes escuelas situadas en 
distritos con una alta presencia de población inmigrante y que ofrecen el servicio de clase de 
acogida para los y las niñas alófonas, es decir los hijos e hijas de padres inmigrantes, cuya 
lengua materna no es el francés y que llevan menos de cinco años en Quebec. Es importante 
anotar que estos niños y niñas deben ser escolarizados en francés, según la Ley 101 que dice: 
“Todo recién llegado al Quebec deberá frecuentar una escuela primaria o secundaria en lengua 
francesa, salvo excepciones.” 

3

Las clases de acogida son clases multiedad y multinivel, donde se pone énfasis en la enseñan-
za de las matemáticas, la cultura de acogida y por supuesto, el francés. En ellas los alumnos 
pasan de seis meses a dos años, con el fin de alcanzar un dominio de la lengua francesa antes 
de ser integrados en las clases regulares. Como dominio de la lengua se entiende que el alum-
no ha desarrollado las competencias lingüísticas necesarias para que pueda expresarse en 
una conversación interpersonal hasta poder redactar un texto de ciencias naturales, sociales, 
etc.

Las dos escuelas primarias en las que desempeñé las funciones de mediadora, durante tres 
años, desde el curso escolar 2000-2001 hasta el curso 2002-2003, son la escuela Notre Dame 
de la Paix y la escuela Lévis-Sauvé, situadas en el distrito de Verdun, al suroeste de la isla de 
Montreal.

Verdun estaba compuesto en el 2003, por 63.441 habitantes, de los cuales el 14% era de ori-
gen inmigrante. Cabe destacar que es un barrio muy heterogéneo, donde conviven familias con 
ingresos económicos muy altos (Île de Soeurs) y personas que viven en niveles de pobreza 

4 

3 Http://www.labripro.umontreal.ca/images/pdf/eduPolitiquePQ.pdf
4 Http://ww2.ville.montreal.qc.ca/cmsprod/arr24/intro/fr/5/25
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y que obtienen sus ingresos de las ayudas sociales. El 17.1% de la población son personas 
menores de 65 años 

5. El precio de la vivienda es bajo, así que las personas alquilan pisos a un 
precio más barato del que pueden encontrar en otras zonas de la ciudad.

Para llevar a cabo el servicio de mediación, los centros educativos aseguraban la presencia de 
la mediadora un día o dos a la semana, en una jornada de siete horas cada día y destinaban 
un local en la escuela. La mediación se realizaba en francés, inglés o español. En el caso de 
que los padres no dominaran ninguna de estas lenguas o de que la situación en la que se tenía 
que intervenir era compleja, se requería el servicio de un traductor.

Las funciones que realizaba como mediadora eran las siguientes:
- Organizar la entrega de boletines.
- Contactar con el banco de intérpretes para  los encuentros con los padres.
- Organizar los encuentros entre los padres de familia y los especialistas y/o los maestros.
- Traducir en los encuentros de padres.
- Entrevistas e intervención psicosocial con los niños o niñas y los padres o madres de origen 
inmigrante.
- Organizar charlas para los padres/madres: El sistema escolar en Quebec, ¿Qué tipo de pa-
dres somos?, ¿Cómo ayudar en los deberes a los niños/niñas?, “Education coup-de-fil” (Ser-
vicio telefónico para consultas sobre el rol de ser padre/madre y su papel de educadores), La 
disciplina, etc.
- Derivación y acompañamiento a otros recursos: clases de francés, abogados, médicos, etc.
- Trabajo con el personal docente sobre temas de inmigración y sobre los rasgos culturales de 
los diferentes colectivos.
- Trabajo en proyectos: “La paz para los padres del mundo”. Proyecto en el que se trabajaba 
con los padres/madres y con los niños y niñas sub-escolarizados.

Para llevar a cabo estás funciones se recurría a otros agentes externos que trabajaban direc-
tamente en el distrito o que trabajaban en otros distritos pero que estaban especializados en la 
intervención en situaciones específicas o con alguna comunidad en particular:
- Hospital de Montreal para niños
- CLSC (Centro local de servicios comunitarios)
- Organismos de educación
- Psicólogos transculturales
- Trabajadores de calle
- Biblioteca de Verdun
- Organismos que ofrecían actividades extraescolares
- Cocinas comunitarias
- Organismos que intervenían con víctimas de la violencia conyugal
- Banca de traductores
- Asociaciones de inmigrantes

Las procedencias de las familias y de los niños y niñas que asistían a ambas escuelas era muy 
diversa: chinos, argelinos, marroquíes, somalíes, bengalíes, subsaharianos y latino-america-
nos. Algunas familias habían tramitado los papeles de residencia en el país de origen, es decir 
que habían pasado por el proceso de selección, y otras, estaban en espera del estatuto de 
refugiado. Las situaciones legales de las familias y la estructura de éstas se veían reflejadas 
en las problemáticas que presentaban los niños a nivel de la adaptación, del desempeño aca-
démico y de la participación de los padres en las actividades de la escuela.  

A continuación se presenta un caso para ilustrar la manera en que se trabaja la mediación y los 
agentes que están implicados.

5 Http://www.santepub-mtl.qc.ca/Portrait/csss/les12csss/aidesociale.html



3es Jornades sobre Immigració i Societat 23

CASO 1:
Nombre: Serge Soloviev
Edad: 11 años
País de Origen: Moldavia
Nacionalidad: Canadiense
Familia: Se encuentra en el país de origen y está compuesta por el padre, la madre y un her-
mano mayor de dieciséis años. En Canadá vive con un tío, el cual tiene la custodia.
Lenguas: Ruso, Inglés y aprendiendo francés
Curso: clase de acogida

Serge fue derivado al servicio de mediación por la responsable de la guardería después de 
verse envuelto en una pelea con otro niño. La persona de la guardería me pidió que llamara 
a sus familiares, que solamente hablaban ruso e inglés, y que les explicara que debido al in-
cidente estaba suspendido del servicio por dos días. La profesora que hace la guardia en el 
patio durante el recreo deriva a Serge a la psicoeducadora porque se ve envuelto en otra pelea. 
La psicoeducadora me pide que nos reunamos para discutir la situación del niño. Decidimos 
convocar al tutor para hablar sobre el comportamiento de Serge y conocer mejor la situación 
familiar. El tutor se presenta a la reunión y nos explica que Serge vive con él porque sus padres 
le pidieron que lo llevara a Montreal, ya que en Moldavia la situación económica y social está 
muy mal. Ellos no tienen trabajo y como el niño nació en Canadá 

6, tiene la nacionalidad puede 
entrar al país sin problemas y así tener un futuro mejor. Le firman unos documentos legales y 
Serge abandona su país y deja a su familia con la esperanza de que ellos llegarán a Montreal 
en unos seis meses. 

Pasan las semanas y volvemos a entrevistarnos con el tutor, ya que Serge vuelve a estar en-
vuelto en peleas en el descanso. Esta vez llamamos a una intérprete, pues pensamos que tal 
vez él no ha entendido las recomendaciones que le habíamos dado para poner en marcha en 
casa. Antes de que se lleve a cabo esta entrevista, la maestra de Serge nos explica que el niño 
no va bien abrigado a la escuela, que va en bicicleta en pleno invierno 

7 y casi nunca hace la 
tarea. Tenemos la entrevista y por el Sr. Vituchinsky, el tío/tutor, nos enteramos que la madre 
de Serge está muy mal, le dan pocos meses de vida y por ese motivo han enviado al niño a 
Canadá. Los padres no vendrán nunca a Montreal y le dicen al niño que sí que lo harán para 
que esté tranquilo. Le decimos que Serge cada vez que habla con sus padres se pone muy 
inquieto y es justo cuando se ve involucrado en peleas y problemas. Pensamos que el hecho 
de que le digan que se alarga el tiempo de llegada le pone muy nervioso y le causa mucha 
ansiedad, la cual manifiesta por medio de su comportamiento. El mismo tutor nos explica que 
él no tiene tiempo para hacerse cargo del niño, ya que estudia y trabaja al mismo tiempo. Le 
explicamos que Serge no puede estar solo en casa, que tiene que tener una persona que se 
encargue de él, que le ponga límites y que le ayude en las cuestiones escolares. Al mismo 
tiempo, es importante que el niño sepa que su madre está enferma y que pueda “despedirse” 
de ella, ya que un evento de esta magnitud en la vida de un niño tiene un gran impacto y no se 
le puede privar de la verdad. 

Después de varios encuentros, el tutor accede a que una psicóloga de origen ruso hable con 
los padres de Serge y les explique los motivos por los cuales pensamos que el niño tiene que 
estar a lado de ellos. Ellos acceden a que el Serge regrese a Moldavia a vivir con ellos. En la 
última entrevista que tuvimos con el Sr. Vituchinsky, nos enseñó los billetes de avión: finalmen-
te Serge volvería a casa con sus padres.

A manera de conclusión, me gustaría decir que la presencia del mediador es muy importante ya 
que los padres se sienten con la confianza de acercarse a la escuela y de exponer sus nece-

6 Serge nació en Canadá porque sus padres estaban reivindicando el asilo político el cual les fue denegado y tuvieron que volver a su país.
7 Tener en cuenta que en Montreal en los meses de invierno las temperaturas llegan hasta -20 grados centígrados.
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sidades. El problema que se presenta para la continuidad es que los recortes presupuestarios 
obligan a las escuelas a destinar los recursos para otros servicios y no a contratar los servicios 
del mediador. También la poca delimitación de las funciones hace que el mediador sea el que 
resuelva todos los problemas que van desde cuestiones administrativas hasta tareas que de-
berían de ser desempeñadas por la trabajadora social del centro. Otra dificultad para desem-
peñar esta función es la formación, ya que los perfiles de los mediadores son muy variados y 
no hay una formación específica y reglada para desempeñar esta tarea. 

Finalmente, una última cuestión que quisiera destacar es que el hecho de ser inmigrante faci-
litaba mucho mi acercamiento y la relación con las familias y que mi procedencia no influía en 
el momento de trabajar con colectivos de otras culturas que no estuvieran relacionadas con la 
latino-americana.
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Programa Integral d’Acollida. Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008
Josep Palacios, responsable del Programa Integral d’Acollida de la Secretaria per a la Immigració

La nostra societat, el conjunt de pobles i ciutats del país, han es-
tat testimonis en els darrers anys de l’arribada d’un conjunt impor-
tant de persones que han emigrat dels seus països d’origen, amb 
l’objectiu de buscar unes oportunitats laborals i unes condicions 
de vida que, a vegades, en els seus països no tenien. Aquestes 
persones han pres l’opció, sovint sense massa possibilitat de po-
der escollir, de buscar aquestes condicions i aquesta qualitat de 
vida en societats com la nostra, en la qual es donen els factors 
imprescindibles que les fa ser societats d’acollida, com és, entre 
d’altres, el treball, l’educació i la sanitat. En definitiva, unes con-
dicions de vida dignes.

Sens dubte, aquests fluxos migratoris estan suposant uns nous 
reptes i uns nous impactes, sobretot a nivell social, cultural, de-
mogràfic i econòmic, especialment en els darrers anys, ens els 
quals hi ha hagut un increment molt important d’immigració, tant 
pel que fa a la quantitat com pel que fa a la diversificació de la 
tipologia i de les zones d’origen. Aquest nombrós increment, que 
encara no s’ha aturat, fa que des del conjunt de les administraci-

ons intentem donar resposta a les demandes i problemàtiques que se’ns plantegen.

L’administració local, els municipis, per la seva proximitat amb la ciutadania, és l’administració 
més propera i és, en primera instància, la que ha de donar resposta a aquestes noves realitats, 
malgrat no tenir ni els recursos ni les competències per a la regulació dels fluxos migratoris, ni 
la capacitat de regular-los jurídicament ni la capacitat competencial ni econòmica per a estruc-
turar el conjunt de programes i actuacions que garanteixin els drets i els deures dels nouvin-
guts, la universalització dels serveis, la igualtat d’oportunitats ni, en definitiva, l’exercici de la 
plena ciutadania.

La regulació legal i els criteris d’accés al nostre territori els fixa l’Estat, i l’administració autonò-
mica té la responsabilitat de dissenyar i posar en marxa polítiques d’integració de les persones 
nouvingudes. Però és l’administració local, els ajuntaments, els qui, com a representants més 
propers a la ciutadania, es troben en la situació d’haver de gestionar aquest fenomen estructu-
ral i global, i els toca fer front als múltiples reptes que aquest nou context planteja. Malgrat això 
cal mantenir una actitud proactiva davant d’aquest escenari, ja que la passivitat pot donar lloc 
a situacions de conflicte difícils de gestionar.

És per totes aquestes qüestions que el fet migratori s’ha d’abordar des d’una visió integral, 
transversal i estratègica de la realitat. És per això que necessàriament les polítiques d’immigra-
ció necessiten d’un gran pacte entre totes les administracions, no només la local, sinó també 
l’administració autonòmica i l’administració estatal.

De la mateixa manera, és imprescindible treballar les polítiques d’immigració des del consens, 
la coordinació i la coresponsabilitat entre els agents, les administracions i les institucions pú-
bliques i, en general, el treball en xarxa amb tots aquells agents econòmics i socials que tenen 
relació amb els processos migratoris.

Cal no oblidar que, a més, estem en una fase de construcció i d’ampliació de la Unió Europea, 
i que en un període de pocs anys, una bona part d’aquests països seran membres de ple dret. 
Seran, són ja molts d’ells, per tant, ciutadans i ciutadanes europeus, amb igualtat de drets i de 
deures i amb l’absolta llibertat de moviment dins dels estats membres, la qual cosa canviarà 
absolutament la situació jurídica i administrativa i els seus propis estatus personals.   
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Sembla evident que la nostra societat encara no està preparada per assumir un volum tant 
important de persones immigrants. Tot i que, en termes generals, es pot afirmar que no hi ha 
situacions generalitzades de rebuig ni de conflictes, les ciutats i els barris només són capaços 
d’assumir, de manera natural, un increment determinat de persones nouvingudes. Quan es 
sobrepassa un determinat volum, ja sigui per l’arribada massiva de persones, o per la seva 
concentració en una zona de la ciutat, és fàcil que sorgeixin tensions i percepcions negatives 
per part de la població autòctona.

Per tant, les actuacions en matèria d’immigració s’han d’articular en base a dos grans eixos: 
els processos d’acollida i les polítiques de cohesió i ciutadania, sense oblidar que la gestió de 
la immigració i la dels seus impactes s’han de fer des d’una visió estratègica i que les nostres 
actuacions s’han d’adreçar a tota la ciutadania.

Davant de l’important nombre de persones que estan arribant a la nostra ciutat, cal enfortir els 
mecanismes d’acollida, és a dir, l’atenció de les persones que acaben d’arribar al nostre país. 
Aquest procés ha de fer referència, bàsicament, a la informació, la cobertura de les urgències 
socials i a l’ajuda a la instal·lació. 

El procés d’acollida ha de facilitar la incorporació de les persones nouvingudes a la nostra so-
cietat, difonent el coneixement de les nostres lleis i dels nostres costums, la nostra llengua i les 
nostres expressions culturals. Intentem facilitar la informació sobre el municipi i el país d’aco-
llida, dels seus drets i dels seus deures, el seu entorn, els diferents serveis existents, així com 
les eines que són necessàries per afavorir la seva inserció en la societat d’acollida.

Mitjançant aquest treball en xarxa, afavorim la coresponsabilitat en la gestió, sovint en la co-
gestió, enfortim el teixit associatiu aplicant el principi de subsidiarietat, la descentralització de 
la gestió i, sobretot, intentem garantir que la persona que arriba rebi la mateixa informació, 
independentment de la porta d’entrada.

Els reptes de futur i de present són nombrosos i importants, però sens dubte hem de treballar per 
poder fer una bona acollida de les persones nouvingudes. I ho hem de fer no només des del conjunt 
de les Administracions Públiques, sinó també des de les entitats, des de les escoles, els llocs de 
treball, al barri, al carrer i al bloc d’habitatges. 

L’objectiu dels Programa Integral d’Acollida és establir un model d’intervenció per al conjunt del 
país. Per aconseguir-ho una vegada més, hem de demanar la coresponsabilitat i cooperació 
del conjunt de les administracions. Un bon model d’acollida beneficia a tota la ciutadania, i be-
neficia el que per a la nostra societat és fonamental: la convivència i la cohesió social de tota 
la ciutadania. En aquest sentit, estem convençuts que amb l’aplicació del Programa Integral 
d’Acollida serà més fàcil aconseguir-ho.

Pla de ciutadania i immigració 2005-2008
El Programa Integral d’Acollida (PIA) neix sota el paraigües del Pla de Ciutadania i Immigració 
2005-2008 que es va aprovar al Parlament de Catalunya el 28 de juny de 2005. El Pla estableix 
tres línies prioritàries: les polítiques d’acollida, les polítiques d’igualtat i les polítiques d’acomo-
dació. Les polítiques d’igualtat són enteses com a polítiques de ciutadania, per aconseguir que 
tothom sigui ciutadà o ciutadana en igualtat de drets i de deures i per construir una societat 
cívica més que jurídica o política. Les polítiques d’acomodació estableixen una doble direcció: 
la integració de les persones nouvingudes ha de ser bidireccional. Les persones que arriben 
s’han d’intentar integrar a la societat que els acull però la societat que els acull, la població 
autòctona, ha d’evolucionar i adaptar-se a les noves realitats, veient més les oportunitats que 
genera l’intercanvi cultural que els riscos. 

Trets bàsics
Els trets bàsics del Programa Integral d’Acollida són:
Integralitat, des del punt de vista que la persona que s’incorpora a la societat té unes necessi-
tats i demandes que s’han de gestionar o encaminar. 
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- Transversalitat, entesa com a cultura d’organització de l’administració pública. Qualsevol per-
sona pot tenir necessitats des de molts àmbits de la vida (cultura, esports, lleure, etc.) i la gestió 
d’aquestes ha d’estar centralitzada, coordinada, ja que té uns efectes transversals en el conjunt 
de la població i en el conjunt dels serveis públics. 
- Territorialitat, partint que l’objectiu del Programa Integral d’Acollida (PIA) és crear un model 
català d’intervenció en el conjunt del país; un model d’acollida prou estructurat perquè tothom 
el pugui agafar de referència però a la vegada prou flexible perquè tot municipi el pugui adaptar 
a les seves necessitats.
- Coordinació, pensant que qualsevol línia de treball, com el Programa Integral d’Acollida, en 
la seva definició i la seva concepció, s’ha de gestionar en coordinació amb el conjunt de les 
administracions, l’estatal, l’autonòmica i la local. 
- Cooperació, tenint en compte que Catalunya històricament ha estat un país amb un teixit as-
sociatiu molt important. En diferents fases de la història, sovint els buits de les administracions 
públiques han estat coberts pel teixit associatiu i les ONG. Per tant, el model català d’acollida 
s’ha de cogestionar amb tots els agents implicats en aquests processos d’integració de la nova 
ciutadania.  
- Coresponsabilitat, ja que implica l’esforç i el compromís de diferents institucions i entitats.
- Dotació pressupostària, en el sentit que existeixen recursos per impulsar els projectes d’aco-
llida, marcar estratègies i definir objectius. 
- Avaluació, partint que s’han d’avaluar els programes i el conjunt de les actuacions en base a 
criteris d’eficàcia i eficiència; en base a elements objectius a nivell qualitatiu i quantitatiu.

Justificació del Programa Integral d’Acollida
La Generalitat es planteja el Programa Integral d’Acollida perquè l’assentament de les per-
sones nouvingudes és evident i perquè no hi ha cap indicador objectiu per pensar que el flux 
migratori s’aturi. El flux continuarà en tant que hi hagi demanda del mercat laboral i possibilitat 
d’habitatge. Les polítiques d’acollida s’han pensat per gestionar la realitat del fet migratori, però 
sobretot perquè l’acollida s’entén com una inversió en convivència i cohesió social. Si s’acull 
una persona que arriba d’un altre país i se li explica el funcionament de la societat, els drets i 
deures, la concepció de l’espai públic, la xarxa sanitària, el sistema educatiu, etc., el seu procés 
d’inserció a la societat d’acollida serà òptim.

L’acollida avui
En alguns municipis actualment ja es fa acollida, perquè l’administració local ha dissenyat pro-
grames d’acolliment en funció de la seva realitat social o recursos. A banda de l’administració 
local, que sovint compta amb oficines d’informació al ciutadà, hi ha serveis a CITE-CCOO, 
AMIC-UGT, entitats, associacions, ONG, entitats d’immigrants, etc., que faciliten l’acollida de 
les persones que arriben.  

Objectius del Programa Integral d’Acollida
Els objectius fonamentals del Programa Integral d’Acollida són:
- Promoure actuacions que vagin encaminades a donar el màxim d’informació possible a la 
persona que arriba sobre la societat d’acollida en recursos, coneixement de l’entorn, etc. Inver-
tir en acollida és invertir en la normalització dels serveis, perquè bones polítiques d’informació 
permeten una atenció més especialitzada dels recursos. 
- Fer la derivació, el seguiment i la coordinació cap a la xarxa normalitzada dels serveis públics 
de la societat.
Dins els objectius específics s’engloben la detecció de situacions de risc i exclusió social, donar 
a conèixer la societat catalana, promoure la participació activa en el teixit associatiu, el conei-
xement de la llengua catalana, el reforç dels programes d’acollida municipals, etc.  

El model de gestió
L’àmbit d’actuació del Programa Integral d’Acollida abasta el conjunt de municipis de Catalunya. 
La implementació es fa a través dels municipis, perquè és l’administració més propera al ciu-
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tadà, i la metodologia engloba consens, transversalitat, coordinació, participació ciutadana, 
cooperació, etc.

La gestió i l’aplicació del model
El Programa Integral d’Acollida (PIA) s’ha de gestionar des dels ajuntaments, i els ajuntaments 
han de detectar el conjunt d’agents que també fan tasques d’acollida i informació al mateix 
municipi. L’objectiu és constituir una xarxa d’acollida que funcioni en condicions d’igualtat, és a 
dir, que es doni la mateixa informació per garantir la igualtat d’oportunitats i l’accés als serveis. 
No es pretén crear una sola porta d’entrada sinó diferents punts d’informació descentralitzats 
al territori, per acostar el servei al conjunt de la ciutadania.
En primera instància cal continuar amb el procés de descentralització, i establir convenis de 
col·laboració amb les entitats que treballen al municipi per tal de crear la xarxa d’acollida des 
de la professionalització. Cal posar damunt la taula el conjunt d’informacions que hi ha des de 
l’ajuntament fins a l’última ONG, de manera que tothom rebi la mateixa informació, i es faci 
derivació. El padró municipal és un instrument fonamental que permet veure la realitat social 
i és l’instrument de gestió que permet planificar i preveure les accions. Les associacions i les 
entitats implicades en l’acollida han de tenir les mateixes igualtat de condicions, recursos su-
ficients, tècnics,  pressupostos, etc., per garantir que tots els agents ofereixin el mateix servei 
de qualitat. I si la realitat del municipi ho comporta, la posada en comú de les informacions pot 
derivar en instruments de gestió, com el catàleg de serveis. 

Diferents fases de l’acollida
El primer procés d’acollida és fonamental per donar instruments d’incorporació i sensibilitza-
ció a les persones que arriben. Aquests instruments, o recursos tècnics com plans d’acollida 
municipals o guies d’acollida, s’encaminen a facilitar al màxim la gestió. Les guies d’acollida, 
per exemple, es plantegen com a sistemes de comunicació des de dos punts de vista, l’intern 
i l’extern. L’intern suposa la utilització de la guia pels professionals que treballen en l’acollida; 
l’extern implica que qualsevol persona tingui la informació de la xarxa de serveis públics. 

Sistemes d’informació
El sistema d’informació de la xarxa de serveis públics es porta a terme a partir de 3 nivells: 
Presencial. Les institucions i entitats i administracions públiques que existeixen. 
Telefònic. S’està pensant en la creació d’un telèfon d’atenció ràpida per resoldre dubtes.
Telemàtic. Crear un espai web amb un accés intern, pels professionals, i un espai extern per 
qualsevol usuari. 

Amb el treball en xarxa s’enforteix el teixit associatiu, es descongestiona el sistema, es descen-
tralitza la gestió i s’intenta garantir que la persona que arribi rebi la mateixa informació indepen-
dentment de la porta d’entrada. 
Cal treballar per fer una bona acollida a les persones que arriben a la societat, des del conjunt 
de les administracions públiques, des dels llocs de treball, les escoles, el carrer, el barri, l’es-
cala de veïns, etc. L’objectiu és establir un model català d’acollida,  un marc de referència, un 
conjunt de referents metodològics, un conjunt de programes i actuacions amb dotacions pres-
supostàries, tècniques i humanes per tots els municipis del país. I per aconseguir-ho es dema-
na la coresponsabilitat del conjunt de les administracions. Un bon model d’acollida beneficia la 
convivència i la cohesió social de tota la ciutadania. 
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Experiències des dels barris

Betlem Parés, Ignasi Puig, Josep Terradellas, Joan Jordà i Xavier Alberch, en la presentació de les experiències des 
dels barris.

Projecte d’intervenció integral del barri de l’Erm
Betlem Parés, gerent de l’Institut de Desenvolupament de l’Erm de l’Ajuntament de Manlleu 
 

Entitat: Ajuntament de Manlleu 
Persona de referència: Betlem Parés
Adreça: c. Enric Delaris, 7, 08560 Manlleu
Correu electrònic: parescb@manlleu.diba.es
Telèfon: 93 851 50 22

Destinataris:
Tota la població de Manlleu en general, però especialment 
totes aquelles persones que viuen al barri de l’Erm.

Objectius:
- Donar resposta a les problemàtiques socials, econòmiques 
i urbanístiques detectades al barri de l’Erm. 

- Connectar el barri a la resta de la ciutat de Manlleu.
- Millorar la qualitat de vida i la convivència dels manlleuencs mitjançant actuacions de l’habi-
tatge, de l’espai públic i dels equipaments. 
- Fer programes de dinamització social i econòmica.

Descripció del projecte:
El barri de l’Erm es comença a construir als anys 60 fruit de l’augment de la població i neix i 
creix amb dèficits urbanístics i arquitectònics importants. Es construeix allunyat del nucli urbà i 
es caracteritza per la presència de blocs plurifamiliars, cosa que provoca una concentració ele-
vada de població i una alçària (als blocs anomenats Can Garcia) extraordinària pel que era i és 
Manlleu. Amb el temps els dèficits urbanístics i arquitectònics es van incrementant, juntament 
amb un creixement de problemes de convivència entre els ciutadans del barri i també entre els 
manlleuencs dels altres barris.
El mes de juny de 2004 s’aprova la Llei de barris per part del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat, i Manlleu n’és un dels primers beneficiaris. Així la ciutat veu 
la forma d’intervenir integralment en la problemàtica del barri de l’Erm, amb un suport tècnic i 
econòmic clau.

El projecte d’intervenció integral del Barri de l’Erm rep un gran suport de la Llei de barris i co-
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mença a definir actuacions concretes. Les actuacions es basen en 4 àmbits: l’habitatge, l’es-
pai públic, els equipaments i el desenvolupament social i econòmic, aquest darrer de manera 
transversal respecte als altres tres i on l’objectiu és la millora de les persones. 

Per tal de portar a terme les actuacions d’una manera estratègica s’han elabora dues eines: el 
Pla de Convivència i el document de Modificació del Pla General del Municipi. Algunes d’aques-
tes actuacions són la creació de l’Institut de Desenvolupament de l’Erm, amb l’Ajuntament de 
Manlleu com a ens gestor, la construcció del Casal Cívic, la millora del teatre de l’escola Puig-
Agut, el mercat municipal i el setmanal, l’oficina local d’habitatge, l’exposició i la pàgina web del 
projecte, l’escola taller de l’Erm,etc. 
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Pla de Barris de Vic. Projecte d’intervenció integral dels barris sud de la 
ciutat de Vic: Remei, Sant Pere, Estadi, Torras i Bages, Sanferm i plaça 
d’Osona
Ignasi Puig, primer tinent alcalde de la ciutat de Vic

Entitat: Ajuntament de Vic
Persona de referència: Ignasi Puig
Adreça: c. Ciutat, 1, 08500 Vic
Correu electrònic: Pladebarris@vic.cat 
Telèfon: 93 886 21 00

Destinataris:
La zona sud de la ciutat de Vic. 

Objectius:
- Dotar els equipaments de la zona d’actuació de la infraestructura 
necessària per millorar les seves condicions.
- Millorar la sostenibilitat ambiental i social, urbanitzant els espais 
públics lliures per aconseguir una major interrelació dels barris.
- Fomentar la convivència, la creació de xarxes d’intercanvi i enfortir 
el teixit associatiu de l’àrea d’actuació. 

8

Descripció del projecte:
El Pla de Barris és un projecte que neix arrel d’una llei coneguda amb el nom de “La Llei de 
Barris”. La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial, és una llei aprovada pel Parlament de Catalunya a través de la qual la 
Generalitat pretén dotar les administracions catalanes dels instruments necessaris per tal de 
portar a terme intervencions de caire social i urbanístic en aquells barris de Catalunya que ho 
requereixin. 

El Pla de Barris de Vic s’ha d’interpretar des del punt de vista de la prevenció, de manera que 
propiciarà tot un seguit d’actuacions per tal de mantenir i millorar el benestar de les persones. 
Les actuacions urbanístiques que s’han planificat primaran la mobilitat del ciutadà i la creació 
d’àrees d’esbarjo, nous espais d’estacionament i parcs arbrats, vetllant en tot moment per l’eli-
minació de barreres arquitectòniques. També inclou nous equipaments, millores en els que ja 
existeixen i la reestructuració integral de diverses zones de la ciutat. 

Finalment, també preveu actuacions socials per tal de fomentar i promoure la cohesió social 
així com donar resposta a problemàtiques específiques d’alguns col·lectius. El Pla de Barris 
preveu els programes socials “Dona Connecta’t”, adreçat al col·lectiu de dones en situació de 
vulnerabilitat social; “Veïns i veïnes: xarxa per la transmissió de valors”, adreçat a la pobla-
ció en general per prevenir conflictes veïnals; “Convivència a través de l’esport”, adreça’t a 
joves per promoure els valors cívics de l’esport; “Joves Vic Sud”, adreçat als joves en situació 
social de risc, i, finalment, “Envelliment actiu”, adreçat al col·lectiu de persones grans.   

El projecte del Pla de Barris té l’aval de la participació ciutadana, estructurada entorn de les 
associacions veïnals, socials i professionals vinculades a l’àmbit d’actuació.

8 Imatge del tríptic de Pla de Barris.
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Salt 70: un projecte per a la cohesió social 
Xavier Alberch, director tècnic, i Joan Jordà, coordinador d’àrees del projecte Salt 70

Entitat: Ajuntament de Salt
Persona de referència: Xavier Alberch
Adreça: Pl. Lluís Companys, 1, 17190 Salt
Correu electrònic: xalberch@viladesalt.org
Telèfon: 972 24 91 91

Destinataris:
La població de Salt, especialment totes aquelles persones 
que viuen al centre de la vila en el sector d’intervenció.

Objectius:
- Intervenir activament a la zona més densament edifica-
da i poblada.
- Dotar el sector dels espais lliures i equipaments comuni-
taris necessaris per facilitar la recuperació urbanística.  

9

- Desenvolupar un conjunt de programes socials, de recuperació de comunitats que facilitin la 
rehabilitació i dotació d’elements comuns als edificis del sector.

Descripció del projecte:
L’Ajuntament de Salt ha obtingut l’aprovació, per part del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, del projecte Salt 70, nom amb què s’ha vingut 
a definir el sector d’intervenció que es va formar majoritàriament en aquesta dècada del segle 
passat, i que correspon amb el que es considera el sector centre de la ciutat. Aquest sector, que 
agrupa més d’un barri de la població, reuneix més de 16.000 habitants dels més de 28.000 de 
la Vila i aplega més d’un 50% de població estrangera, respecte al 31% del total de Salt.

Salt 70 es caracteritza per l’alta densitat dels habitatges, la manca d’espais i serveis públics 
i les deficiències en dotació de serveis dels edificis (ascensors, aigua potable, aparcaments, 
etc.) cosa que ha contribuït al progressiu abandonament d’aquests habitatges per part dels 
seus primers propietaris, tot buscant un habitatge amb millors condicions.

Les actuacions que es deriven del Projecte d’Intervenció Integral tenen incidència en  vuit 
camps d’actuació definits al Projecte 40 barris; des de la millora dels elements comuns dels 
edificis del sector a la millora de l’espai públic, passant per la dotació i/o ampliació dels equipa-
ments comunitaris i l’establiment de tot un seguit de programes d’actuació social en el sector.

9 Imatge del municipi de Salt amb la zona que és objecte d’intervenció en el marc del Pla de Barris delimitada.
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L’experiència a través del documental: Presentació de La última frontera
Sergi Càmara, David Fonseca i Joan Roig, autors del documental de la productora RodaVisual

Imatge del documental La última frontera

Inshallah Europa. La última frontera, va néixer arran de la voluntat de Sergi Càmara d’aprofun-
dir en el tema de l’entrada d’immigrants il·legals per Melilla. 

Entre el juny de 2004 i el setembre de 2005, Sergi Càmara i David Fonseca es van desplaçar a 
Marroc i a Melilla per conviure amb els joves subsaharians que es preparaven per saltar la tan-
ca que separa Àfrica d’Europa. D’aquesta experiència en va sortir un documental, que pretenia 
acostar la realitat de la immigració il·legal a la societat europea. 

En un campament improvitzat a 4 quilòmetres de la frontera de la ciutat de Melilla, joves subsa-
harians malvivien esperant la seva oportunitat per travessar a Europa. Aquest campament, que 
acollia a un miler de persones, va ser desmantellat per la policia de Marroc poc temps després 
de rodar-se el documental. 

El reportatge es va emetre per la televisió espanyola Tele5 i la repercussió social que va tenir 
va ser notòria; més de la que els mateixos realitzadors s’imaginaven. 

La última frontera va intentar donar veu a totes aquestes persones que volen abandonar el 
seu país a la recerca de noves oportunitats a Europa, i va mostrar les seves il·lusions, temors, 
expectatives de futur i somnis. 

El documental va posar en evidència l’actitud d’alguns agents de la guàrdia civil enfront les 
persones que travessen la tanca i va mostrar la ingenuïtat i la persistència d’alguns immigrants 
a l’espera d’una vida millor sense tenir en compte la duresa del llarg camí cap a Europa.  
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El nou Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008
Adela Ros, secretària general d’immigració de la Generalitat de Catalunya

El Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008 es va aprovar el mes 
de juny de 2005 i es projecta fins al 2008. El mes de desembre en 
sortirà la publicació en paper, però ja fa temps que es pot consultar 
al web de la Secretaria per a la Immigració del Departament de Ben-

estar i Família de la Generalitat. 

El Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008 és un pla articulador de 
polítiques que actuen sobre l’impacte de la immigració a la societat 
catalana. Des de Catalunya la prioritat és gestionar els impactes de 
la nova població i tots els vessants que implica: social, cultural, eco-
nòmic i polític. 

Aquest pla té dues grans parts: una part propositiva d’idees, principis 
i valors; i una part de programes i accions amb recursos i avaluació. 
Alguns dels programes, concretament seixanta-nou, ja s’han posat 
en marxa aquest 2005 i se n’està avaluant l’execució.  

El Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008 ha de ser per a tothom. 
No és només un pla interdepartamental pensat internament pels de-
partaments de la Generalitat, sinó que és un pla més ambiciós que 
es fa amb la col·laboració de tothom i per a tothom, marcant el camí 
que cal recórrer tots junts. És un pla per a tothom en el sentit que té 
l’ambició de crear un model per als nous ciutadans i ciutadanes, per 
a la integració i per a la interculturalitat. És un model lluny del multi-
culturalisme fàcil, és a dir, del model de segregació de les persones 
en comunitats, que és el camí més simple de seguir però que la re-
alitat d’alguns països d’Europa demostra que porta conseqüències 
no desitjables. El model català d’integració és més costós, demana 

més esforços i contempla mes dificultats, però a la llarga és l’única resposta. És la resposta que 
s’esdevé després de molts anys d’immigracions a Catalunya, d’una llarga tradició de barreja i 
de trobades amb altres persones que parlen una altra llengua i tenen una forma de fer i pensar 
diferent. La memòria social de la tradició i la trajectòria de migracions compromet Catalunya 
com a societat, i és el lloc on agafar-se per crear el model de barreja, de comprensió, de crea-
ció del projecte comú de societat però partint de punts de vista diferents.

El Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008 està ple de matisos. Permet la reflexió i fa un 
posicionament clar per oferir un projecte de ciutadania compartida, un projecte social comú, 
una comunitat oberta. És el moment d’invertir en integració, en acollida, d’implicar tothom, de 
no deixar ningú a la perifèria, de compartir els valors amb els nouvinguts i nouvingudes, de 
compartir una societat d’oportunitats que té uns ideals, com la justícia, la igualtat, el valor del 
treball, l’amor al Mediterrani o la muntanya, etc. 

Els objectius del pla són els de la integració. S’ha de millorar l’espai de gestió dels fluxos mi-
gratoris per poder fer una bona integració i preveure arribades noves de població. També cal 
vetllar per la igualtat entre homes i dones, el respecte pels drets humans i l’interès mutu, i s’ha 
d’evitar que algú es quedi fora. El màxim enemic de les polítiques de cohesió social és la segre-
gació cultural i social i la discriminació, que no deixa de ser el reflex de molts altres aspectes. 
Però l’objectiu final del pla de ciutadania és la participació real, que significa la incorporació 
laboral autèntica, és a dir, l’opció de millora de la situació laboral dels treballadors; la presència 
de la població nouvinguda en els mitjans de comunicació, perquè les persones nouvingudes 
se sentin coresponsables de la societat; l’adequació de l’administració pública a la nova realitat 
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social; i totes aquelles polítiques de participació que permetin sentir i escoltar la veu de la nova 
ciutadania, ja que cal fer sentir aquesta veu en els projectes de la societat i en els espais on hi 
ha diàleg, siguin institucions, entitats o associacions. La participació real també passa per la 
participació cultural i la política. La cultura i la llengua catalana han de ser obertes per a tothom; 
és a dir, la societat catalana ha de fer l’esforç d’oferir la llengua i la cultura als que arriben. La 
participació política és molt incipient però el pla de ciutadania obre la línia cap al debat, per fer 
una reflexió sobre com, quan i quin és el posicionament de Catalunya sobre el dret a vot dels 
nouvinguts, la seva participació als sindicats, a les institucions polítiques, etc. 

Ha arribat l’hora d’invertir en ciutadania, perquè s’ha de fer entre tots i totes. Si no es fa ara 
s’haurà de fer d’aquí a pocs anys; el preu i els esforços seran molt més grans i el camí, molt 
més complex. 
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Polítiques públiques: cohesió i participació en contextos multiculturals
Carles Riera, sociòleg i director de Desenvolupament Comunitari

El títol d’aquesta conferència semblaria indicar la singularitat de 
determinats contextos, davant dels quals les polítiques socials 
haurien de cercar una resposta específica. Tanmateix, la meva 
primera reflexió girarà al voltant de la generalització i de la nor-
malització dels contextos multiculturals com a marcs actuals i 
futurs de les polítiques socials.

Efectivament i de forma especialment rellevant en el medi urbà, 
la composició de les nostres societats esdevé progressivament 
multicultural. Les causes principals d’aquesta tendència són 
dues. En primer lloc, la proliferació i diversificació d’identificaci-
ons culturals, individuals i grupals, en les societats occidentals 
modernes: estètiques, creences, estils de vida, formes de famí-
lia, consums i consumismes identitaris, hàbitus en general, que 

configuren una constel·lació de cultures que creen fortes microidentitats i alhora fragmenten la 
macroidentitat col·lectiva. La globalització accelera aquest procés, generalitzant certes identi-
tats transnacionals, que conviuen amb una munió de microidentitats que, malgrat el seu ca-
ràcter aparentment reduït, poden ser compartides també a escala transnacional mitjançant els 
mitjans de comunicació i internet. En segon lloc, els moviments migratoris, que, a l’actual etapa 
de gran acceleració, provoquen un ràpid augment de la presència de noves i velles cultures 
ètniques, nacionals i religioses, així com d’una macrocultura lligada a les condicions de vida i 
als processos d’inserció i d’exclusió social comuns dels i de les immigrants.

Una primera paradoxa que vull assenyalar és com, malgrat ser, al meu parer, el primer fenomen 
–el de la diversificació d’identitats i estils de vida- el que ha tingut i té encara un major impacte 
en les modernes transformacions de les nostres societats, és el segon –el de les migracions- el 
que és objecte de major polèmica i preocupació. Probablement això obeeix al fet que les pri-
meres són percebudes com a transformacions endògenes i les segones, com a exògenes. Jo 
crec que aquesta diferenciació no resisteix cap anàlisi rigorosa, ja que és el mateix model de 
desenvolupament el que diversifica i fragmenta les identitats de les nostres societats i el que 
genera les causes d’aquests grans i accelerats moviments migratoris actuals. La qüestió és 
com anirem assumint que tant les unes com les altres són modificacions estructurals i endòge-
nes de les nostres societats.

Per tal d’exemplificar aquesta paradoxa citaré alguns casos que són sovint motiu de polèmica 
i no sempre ben fonamentada. En primer lloc, el  cas de la preocupació sobre els riscos d’afe-
bliment de les nostres cultures nacionals sota els impactes de les cultures forànies i de com, 
paradoxalment, preocupa més la influència de la immigració que la invasió de la indústria cul-
tural anglosaxona. Una paradoxa similar és la podem observar pel que fa a la polèmica sobre 
els riscos de pervivència de la llengua catalana a causa de la immigració, oblidant els impactes, 
molt més determinants, de l’anglès i del castellà. Finalment, com a tercer exemple, no deixa 
de sorprendre que en el món de l’ensenyament sigui tan freqüent el debat sobre els conflictes 
derivats de la presència d’immigrants i fills d’immigrants a les aules i que no sigui igualment in-
tens el debat sobre la presència d’una creixent multiplicitat de cultures familiars i microcultures 
urbanes entre els joves i sobre la progressiva desarticulació entre el món de l’ensenyament, el 
món familiar, els mitjans de comunicació, internet, les múltiples cultures urbanes, el mercat de 
treball, etc. 

Traslladant aquesta reflexió a l’àmbit dels serveis socials, crec que els reptes que actuen sobre 
el seu escenari actual i futur no són només els deguts a la immigració (la immigració peninsular 
–i l’ètnia gitana- sempre ha estat la principal provisió de beneficiaris dels serveis socials, per 
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l’estreta relació entre procés migratori i pobresa), sinó també i principalment els lligats a l’enve-
lliment i les transformacions de la família, a les desigualtats de gènere, a la descura dels infants 
i a la desescolarització, als hàbits sanitaris deficitaris, a la precarietat laboral i als dèficits en 
l’habitatge, que persisteixen i corren el risc d’augmentar a la nostra societat. A aquest escenari, 
la immigració hi afegeix efectius i complexitat cultural més que noves problemàtiques. 

Finalment, pel que fa a les tensions entre cohesió i fragmentació que actuen en les nostres 
societats, crec que és la crisi dels grans referents tradicionals que han cohesionat les nostres 
societats, més que no pas els impactes de les noves migracions, els que han provocat l’actual 
dinàmica de fragmentació: crisi de la família, del treball, de la religiositat, deslocalització i des-
articulació  de les activitats de la vida quotidiana, etc. Les noves poblacions afegeixen diversi-
tat i contraposen majors identitats col·lectives i cohesions comunitàries. Són poblacions amb 
fortes articulacions internes, així com amb fortes xarxes familiars i religioses, en moments de 
baixa cohesió de les nostres societats modernes. Hi ha un repte general de cohesió que la im-
migració només fa més visible, recordant-nos i fent-nos repensar velles i noves formes de rela-
ció i de construcció de xarxes comunitàries. No es tracta, doncs, d’una amenaça disgregadora 
sobre una societat cohesionada, sinó de nous ciutadans i ciutadanes amb fortes cohesions en 
una societat en plena crisi de fragmentació.

En aquest sentit, cal reconèixer que el debat principal, a voltes explícit i sempre subjacent, 
és sobre els impactes de l’arribada de població magrebí en particular i islàmica en general. 
Aquesta població és percebuda com l’alteritat més amenaçadora, tal vegada per ser la que 
contraposa més cohesió comunitària al nostre liberalisme individualista. És la que planteja una 
major resistència cultural al nostre assimilacionisme. És la que actualitza una memòria històri-
ca peninsular mediterrània marginada durant més de cinc-cents anys i que contraria la nostra 
vocació eurocèntrica. És la població que més ens encara al repte de construir afinitats a partir 
de models diversos. L’objectiu de la igualtat no perd vigència, però es fa més complex en haver 
d’assumir la diversitat de valors i formes de vida. Potenciar i articular la diversitat de xarxes 
socials esdevé una estratègia més legítima i eficaç que la pretensió d’imposar-ne unes sobre 
unes altres. Mediació i negociació es mostren més adaptatives que l’assimilació i l’imposició. 
Els drets col·lectius hauran de complementar els drets individuals. 

En aquest escenari, quin és l’objectiu de les polítiques socials? Desfer els vincles comunitaris 
d’aquests nous grups socials com a mesura de normalització, amb alternatives poc clares en 
la societat d’acollida, o redistribuir recursos i facilitar una dialèctica que articuli les diferents 
xarxes socials?

Per tal de visualitzar els reptes per a les polítiques públiques lligats als actuals moviments hu-
mans a casa nostra, crec que cal remarcar algunes de les seves principals característiques:
- La irreversibilitat. Les macrocauses que el generen tenen tal força històrica que converteixen 
el fenomen en una gran tendència del nostre moment.
- La precarietat legal i laboral no minven la intensitat del fenomen, sinó que dificulten i alentei-
xen el procés generacional de normalització.  Són especialment rellevants els conflictes lligats 
als dèficits en l’habitatge i a la desarticulació familiar.
- El mercat de treball en general i el vint per cent del mercat submergit en particular reclamen 
aquesta ma d’obra per a cobrir llocs de treball que la població resident no desitja  i per a repro-
duir condicions de treball equivalents a les dels països d’origen en les activitats no deslocalit-
zables.
- El procés d’inserció és generacional i no podem valorar-lo només en funció de la primera i 
segona generacions.
- El procés d’inserció, com ho va ser en els anteriors grans moviments migratoris cap al nostre 
mercat de treball, va lligat a conflictes d’hàbitat, convivència, delinqüència (pobresa i noves 
delinqüències organitzades) i d’escolarització.
- La multiculturalitat de la ciutat és ja un fenomen estructural i irreversible. El debat no pot ser ja 
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sobre la conveniència d’aquest fenomen sinó sobre els reptes de la cohesió i la participació.
- El conflicte amb els nous habitants s’intensifica quan transiten de la clandestinitat a la inclusió, 
sindicalitzant les seves relacions laborals i fent públics els seus hàbits socials i culturals. La so-
cietat receptora inclou millor la irregularitat precària i provisional que la regularització inclusiva 
i estable. Les polítiques públiques resolen millor l’assistència que la participació.
- El conflicte és, doncs, inicialment més individualitzat i determinat per dificultats de traducció 
i interpretació, i posteriorment, més col·lectiu i d’ocupació de territori, d’espai públic. Altrament 
l’individu s’assimila o redueix la seva diversitat a l’àmbit privat. La precarietat i la manca de 
vincles de xarxa i/o comunitaris aguditza el conflicte individual i pot dur a l’exclusió i a la de-
linqüència; la consolidació comunitària pot dur, paradoxalment i transitòria, a l’agudització del 
conflicte social.
- La dimensió cultural del conflicte és una dimensió més d’un conjunt complex de variables 
(classe, gènere, família, biografia, caràcter…) que no pot obviar la dimensió social (política i 
econòmica) del conflicte. La igualtat d’oportunitats és una condició indispensable per a la gestió 
creativa de la diversitat cultural, mentre que a la inversa la relació no sembla tant evident. Així, 
el sosteniment del conflicte cultural pot formar part d’estratègies de resistència o de reproduc-
ció en relació al conflicte social de desigualtat. La mobilitat social ascendent modifica el perfil 
del conflicte cultural: minimitza els problemes relacionals amb l’entorn a escala microsocial i pot 
augmentar el conflicte d’ocupació física i simbòlica de l’espai públic a escala macrosocial.

El problema, doncs, pot definir-se en termes de quina serà la identitat de les polítiques socials 
en les societats d’identitats múltiples, quan la funció homogeneïtzadora que tradicionalment 
han tingut els serveis socials ja no té sentit i les polítiques redistributives esdevenen més com-
plexes. Efectivament, es tractarà de mantenir i reforçar les polítiques de redistribució i d’igualtat 
d’oportunitats adaptant-les a una major diversitat d’hàbitus i, més que homogeneïtzar, caldrà 
mediar per tal d’articular xarxes i vincles de pertinença, així com negociar pactes de convivèn-
cia, construint projectes compartits en comunitats de territori.

Més concretament, algunes línies estratègiques podrien ser:
- Programes intensius d’inclusió en el sistema d’igualtat d’oportunitats: regularització, treball, 
habitatge, salut i educació. Programes de primera acollida que garanteixin les mediacions ne-
cessàries per a una bona comunicació i una bona primera adaptació. Mesures d’acompanya-
ment a la inclusió i a la convivència veïnal.
- Diversificació del teixit residencial evitant la fragmentació “ètnica” de la ciutat, incloent aquest 
objectiu en les polítiques urbanístiques, residencials i d’equipaments.
- Pactes de convivència en l’espai públic que incloguin acords sobre el codi d’usos dels espais 
i recursos urbans d’ús col·lectiu i desenvolupament de les pràctiques de mediació comunitària 
necessàries.
- Processos participatius a diferents escales del territori que promoguin la coresponsabilització 
de les diferents xarxes i comunitats en objectius de foment del bé públic, del benestar comú i 
del desenvolupament social del territori concernit.
- Programes de reconeixement, suport i acompanyament a la població que realitza el treball 
social d’inclusió dels nouvinguts, ja que aquest treball no està distribuït homogèniament a la 
ciutat.

Un possible indicador de progrés ens el brinda el nostre model demogràfic tradicional, basat en 
una baixa natalitat, elevada immigració i ràpida mobilitat social ascendent. Es tractarà de veure 
si en dues o tres generacions es produeix una significativa mobilitat ascendent entre la població 
immigrada i els seus descendents, o si, per contra, aquesta mobilitat és poc significativa i es 
consoliden fortes desigualtats molt marcades culturalment. Tenint en compte que la mobilitat 
afavoreix l’intercanvi i minimitza la guetització, un procés d’aquest tipus reduiria el xoc cultural 
i promouria una dialèctica social intercultural més enriquidora.
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Pretendre ara una conclusió implicaria tancar un debat que cal que segueixi obert, ja que la 
dinàmica social a què ens referim està en ple moviment i canvi. Tanmateix, podem apuntar 
algunes hipòtesis finals:

La immigració afegeix complexitat a un fenomen social estructural a l’època actual que és la 
tensió entre cohesió i fragmentació. La precarietat en el fet migratori aguditza les desigualtats 
i dramatitza la diversitat cultural, dificultant articulacions i intercanvis entre xarxes socials que 
podrien afavorir l’intercanvi i la cohesió.

Les polítiques socials haurien de superar la seva pretensió homogeneïtzadora i augmentar la 
seva tasca redistributiva, mediant en la construcció d’afinitats i pactes en els territoris de con-
vivència. 

L’articulació de xarxes i de projectes comunitaris territorialitzats, així com les polítiques d’habi-
tatge i convivència, podrien ser instruments capdavanters d’aquests processos inclusius, que 
haurien de prestar una especial atenció als joves. Així, progressaríem en la construcció d’unes 
polítiques socials amb una major identitat comunitària.

En darrera instància, les polítiques públiques d’igualtat d’oportunitats i els programes de me-
diació i treball comunitari són facilitadors de processos imprescindibles de transformacions 
de caràcters i de relacions polítiques cap a una societat que pugui construir cohesió des del 
respecte. 
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Taula rodona: dona i participació

Anissa Lamzabi, moderadora de la taula rodona, amb Fatou Seka, Salwa El Gharbi, Nabila Atri i Dolors Martos.

Dona amaziga i participació
Salwa el Gharbi, presidenta de TAMETTUT, associació de dones amazigues per la cultura 
i el desenvolupament

Per tractar el tema de la participació de les dones a Marroc hi ha dos 
enfocaments: la perspectiva estructurada occidental i el concepte 
tradicional. Si ho tractem des del concepte tradicional, la presència 
de la dona a la comunitat ha estat lligada al món privat, i ha fet sentir 
la seva veu d’una manera visible en situacions de crisi o quan es 
presentava un problema. Darrere els homes, la presència dels quals 
s’associava al món públic, sempre hi havia les dones, donant-los su-
port en les lluites de l’època colonial, per exemple. El que més ha ca-
racteritzat la participació de la dona en l’àmbit tradicional amazic és 
la Twiza, que es considera un mecanisme de solidaritat i de cohesió 
social per treballar d’una manera col·lectiva i ajudar-se mútuament, 
per acomodar l’individu dintre del grup i afavorir l’acció col·lectiva. 

La Twiza tradicional consisteix a oferir un treball o un servei comunitari a una persona que ho 
necessiti, com per exemple, comprar-li llavors per sembrar blat, ajudar-la a arreglar o a cons-
truir una casa, i, entre les dones amazigues, és una pràctica habitual ajudar-se en la celebració 
d’una boda, en la decoració de la casa, el naixement d’una criatura, els funerals, etc. Llavors, 
quan es detecta alguna necessitat concreta entre algun membre de la comunitat, es convoca 
una reunió discreta en la qual s’anuncia que un dia concret hi haurà la Twiza per aquella per-
sona, es concreta l’objectiu i cadascú es compromet a col·laborar i a oferir el que estigui al seu 
abast. Aquest sistema suposa tenir un estalvi de diners que es dóna a qui té problemes.

La Twiza moderna és la que funciona actualment a través de les associacions (societat civil/ 
ONG) i té altres característiques de solidaritat, més formals i orgàniques. Està tenint molt èxit a 
la zones rurals del Marroc, en els quals s’estan desenvolupant projectes infraestructurals com 
l’alfabetització, l’adducció de l’aigua en l’ús domèstic, l’electrificació rural, etc. 

Quan es comença a conèixer l’associacionisme d’una manera estructurada i el poder polític 
adopta noves estratègies, al 1944, es crea una comissió de dones dins del partit de (l’Istiqlal) 
la independència, tot i que aquest moviment es vincula a un determinada classe social, la ben-
estant. 

En el moment en què el país aconsegueix la independència, alguns grups polítics de formació 
occidental promouen una nova iniciativa de caire participatiu amb les dones, tot i que bàsica-
ment es coordina i va dirigida a les dones de classe alta.
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Les dones que participen en aquestes associacions, amb un bon nivell de vida, no compar-
teixen les preocupacions de la majoria de dones de la base social, i no tothom s’hi pot sentir 
identificat.

A partir dels anys 80, Marroc comença a viure una explosió de la participació de la dona a tots 
els nivells, fins arribar a l’actualitat, que hi ha aproximadament 45 associacions registrades es-
pecíficament femenines, sobretot concentrades a les grans capitals com Casablanca i Rabat. 
Aquestes capitals, europeïtzades i cosmopolites, faciliten la participació i l’associacionisme de 
les dones més que no pas altres ciutats o zones rurals, que pateixen migracions cap a les grans 
ciutats del país.  

Com que la participació de les dones s’inicia vinculada a un partit polític, es continua amb 
aquesta tendència al llarg dels anys, sobretot amb el partit socialista d’esquerra, que coneix 
una gran participació de les dones. Aquestes dones intervenen activament en les reivindicaci-
ons, però a l’hora de representar el partit de manera directa se senten discriminades. És difícil 
aconseguir l’equilibri entre la figura de la dona tradicional, molt arrelada a l’educació, i la figura 
de la dona moderna, lluitadora políticament. A més a més, molts homes, implicats políticament 
a partits progressistes, tampoc tenen molt clar el paper de la dona en l’àmbit públic i mentre per 
una banda promouen la participació de la dona en la gestió del país, per l’altra, en el vessant 
privat, es casen amb dones tradicionals. 

A partir d’aquest moment, quan les dones se senten decepcionades, apareix l’associacionisme 
femení liderat per les pròpies dones i lligat a totes les capes socials. Algunes dones, de zones 
rurals, estudien a la universitat de les capitals per formar-se i poder participar de la vida pública 
del país, i comparteixen part de la beca que els dóna l’Estat amb la seva família. Aquests exem-
ples mostren la capacitat lluitadora que tenen algunes dones per tirar endavant i contribuir a la 
millora de la seva família i de la societat.

Des d’Occident, la visió de la dona del Marroc és diferent. Europa rep immigració marroquina, 
però en rep una part i diversa, i no n’és conscient. La societat europea veu la dona tradicional i 
en parla molt; en el seu imaginari dibuixa el perfil de la dona marroquina segons aquesta figura. 
És a dir, generalitza que la dona marroquina és una dona procedent de la zona rural, ignorant 
i dependent. L’actitud paternalista d’algunes persones cap a aquest col·lectiu de dones marro-
quines influeix negativament cap a la seva autonomia vital. 

Pel que fa a la participació de la dona marroquina a la vida pública d’aquí, de la societat d’acolli-
da, es pot constatar que hi ha moltes dones que col·laboren amb associacions i entitats. L’única 
cosa que falta és cohesió o unió entre totes aquestes dones de la comunitat marroquina, so-
bretot perquè dins de la mateixa comunitat hi ha diversitat cultural, geogràfica o d’identitat (ser 
àrab o ser amazic). Fins ara no hi ha cap associació de dones marroquines ben coordinada, 
potent, amb un nivell intel·lectual alt, i costarà trobar-ho. La majoria de dones treballa pel seu 
compte, de manera individual. 

A part d’això, la precarietat laboral del col·lectiu de dones marroquines, les relacions familiars 
patriarcals i la precarietat de les ajudes que es donen, influeixen en el fet que l’associacionisme 
femení no evolucioni com hauria d’evolucionar. 

Ara hi ha una associació de dones amazigues, Tamettut, que intenta fomentar la participació 
de la dona del Marroc en la vida pública de Catalunya, i que neix amb l’objectiu general de pro-
moure, a nivell nacional i internacional, el pluralisme cultural amazic, la especificitat de la dona 
amaziga i les seves relacions dintre del marc de la diversitat cultural i la immigració.

L’associació entén que aquest objectiu és un camí vers una profunda transformació de la re-
alitat de la cultura i la dona amaziga. En aquest sentit, el treball de l’associació té en compte 
una multiplicitat de nivells d’acció, des de la transformació de la perspectiva antropològica de la 
cultura amaziga fins a la prevenció de l’exclusió social de les dones en general i les amazigues 
d’una manera puntual, entre d’altres. 
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Altres mirades 
Fatou Seka, mediadora intercultural i agent de salut comunitària de l’associació Metges del 
Món.

Desde nuestros países de origen la mujer es dinamizadora, edu-
cadora y cuidadora del hogar con una capacidad innata.

Muchas veces se clasifica a la mujer africana de analfabeta. 
Puede que en algunos casos sea cierto, pero la mayoría de las 
mujeres tienen inteligencia para desarrollar y crear sus pro-
pias estrategias de supervivencia, y para esto no se necesitan 
estudios académicos. Sin embargo, necesitan información so-
bre las acciones que se desarrollan, sobre todo lo que tiene 
que ver con ellas o relacionado con sus necesidades; es decir, 
necesitan la oportunidad de ser ellas mismas. La formación, 
la educación y la re-educación serán las mejores estrategias 
para ayudarlas a obtener su autonomía.

Hay una mirada retrospectiva de las mujeres africanas que quieren mantener una norma edu-
cativa desde su educación tradicional, ya que ellas son las primeras educadoras de sus hijos. 
Por ello es necesario que los padres conozcan las normas sociales del país receptor y la impli-
cación y obligaciones que tienen con la escuela en la educación de sus hijos. 

Hay situaciones dentro de las familias africanas donde surgen conflictos generacionales, por-
que los hijos crecen en dos culturas diferentes: la occidental de la sociedad receptora y la 
conservadora de la cultura de origen de los países de los padres. Pero estos conflictos pueden 
cambiar cuando los padres aceptan la realidad del entorno.

Otra realidad que afecta a las familias africanas es el hecho de la independencia de los hijos, 
pero especialmente de las hijas, ya que desde la educación tradicional se considera que la hija 
no debe abandonar la casa paterna sin estar casada.
La visión retrospectiva no es fácil perderla ya que la presión social de la comunidad influye en 
la conducta, puesto que el duelo siempre está presente. 

Volviendo la mirada a nuestros países de origen, los hijos acuden a las escuelas dentro de la 
capacidad económica de las familias, porque los sistemas educativos no facilitan a los padres 
los medios necesarios para llevar a cabo la formación de sus hijos. 

Dada la poca importancia que se da a la formación de la mujer, sobre todo en las zonas rura-
les, la sociedad se encamina a potenciar el trabajo de mano de obra de la mujer y los niños en 
las tareas del campo y a los matrimonios precoces, casando a las niñas antes de entrar en la 
pubertad. Por este motivo se da mayor porcentaje de analfabetismo en la mujer. 

Las prácticas tradicionales que en un tiempo tuvieron una función económica y social y que 
fueron diseñadas a partir de patrones de comportamiento occidentales, como la poligamia, 
correspondieron a una estructura social orientada hacia la agricultura de subsistencia e inten-
siva en el uso de mano de obra femenina. Pero el cambio en los sistemas de producción trajo 
consigo una transformación en las estructuras sociales tradicionales, y la poligamia perdió su 
funcionalidad en varias zonas.

Hay que tener en cuenta todas las barreras con las que se encuentra la mujer cuando llega, 
por ejemplo, las barreras lingüísticas y culturales. Con el tiempo evoluciona superando las difi-
cultades con las que se encontró en un inicio, pero con todo queda algo de su bagaje cultural 
con el que llegó. Este bagaje no puede ser vaciado totalmente sino que va agregando nuevos 
contenidos. 
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A pesar de esta evolución, sigue manteniendo algunos vínculos identificados como valores 
culturales, por ejemplo la MGF, definida por la OMS como práctica nociva para la salud física y 
psíquica de la mujer, que se ha visto asociada a patrones culturales que tienden a perseverar 
una tradición social.

La MGF consiste en la extirpación parcial o total de los órganos genitales externos de la mujer. 
Se extiende en 28 países del África negra y se remonta en la antigüedad. Actualmente diversas 
instituciones están promoviendo su supresión. Sin embargo, grupos aferrados en la tradición 
ven en ella un ritual básico, asentado en los valores de la comunidad. Dan razones como la 
pureza, la virginidad, la fertilidad, la fidelidad, la limpieza, etc., alegando que la religión musul-
mana exige que la mujer debe estar limpia para rezar, cuando en el Corán no existe ningún 
versículo donde mencione la MGF.

Aquí en España ya existen grupos que están trabajando la sensibilización para la erradicación 
de la práctica de la MGF, siendo Equis_MGF, la pionera.

Desde el inicio de Equis-MGF, tenemos dos cosas bien claras:
- La MGF es una práctica negativa tanto para la mujer como para la comunidad, y es por esto 
que hay que continuar trabajando para su abolición.
- Para alcanzar este objetivo, es fundamental que las mujeres de las comunidades afectadas 
tomen parte en esta lucha, no sólo como receptores de las intervenciones, sino como agentes 
del cambio y decidores de objetivo y prioridades.

En la actualidad el trabajo de Equis-MGF ha evolucionado para centrarse fundamentalmente 
en tres áreas de actuación:
a. Mediación en casos individuales – puntuales.
b. Formación a profesionales interesados en esta temática. 
c. Y una línea de movilización comunitaria que tiene como objetivo promover el debate en el 
seno de la comunidad.

Equis-MGF es partidario de que los programas que se diseñen para la problemática que afecte 
a comunidades inmigradas se les haga partícipes para un trabajo conjunto.
¿Qué se puede ofrecer a las mujeres como alternativa a sus intereses? Formación e informa-
ción sobre las leyes, derechos, deberes y salud.
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La integració de la dona marroquina a Catalunya en les diferents fases
Nabila Atri, secretària de l’associació sociocultural Carbia de Cambrils

Catalunya, como importante polo de riqueza dentro del esta-
do Español, ha sido tradicionalmente un país receptor de inmi-
grantes, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. 
Desde 1950 ha vivido importantes oleadas migratorias que le 
han permitido un gran crecimiento demográfico y económico. 
Estos contingentes de inmigrantes, en un primer momento y en 
su mayor parte, provenían de diferentes lugares de la penínsu-
la ibérica. A partir de los años 70, la inmigración en Catalunya 
cambia de signo, más incluso que en el resto del Estado, en un 
proceso más amplio a nivel europeo. La bonanza económica y 
la proximidad harán de inmediato que población magrebí, que 
anteriormente sólo pasaba por este territorio de paso hacia na-
ciones más ricas como podían ser Francia, Suiza o Alemania, 
empiece a quedarse en el camino y se instale en nuestros bar-
rios y ciudades. Dichos flujos migratorios procedentes del norte 

de África irán adquiriendo día a día más importancia hasta llegar a la fecha de hoy.

Si concentramos nuestros esfuerzos en estudiar la llegada y adaptación de parte de esta inmigra-
ción magrebí, veremos como el componente femenino aumenta a nivel que la presencia general 
del colectivo también crece en volumen, y esto es debido, en gran parte, a las políticas de reagru-
pación familiar que se suceden con los años. En un principio vendrán las esposas de los primeros 
inmigrantes marroquíes, pero con el paso del tiempo nos encontraremos incluso con inmigrantes 
mujeres solteras que buscan mejorar su condición personal, a las cuales deberemos sumar sucesi-
vamente hijas y nietas que ya no cumplirán los mismos preceptos que sus antecesoras. Pese a 
esto, existen ciertas fases inexcusables en lo que llamamos la integración de la mujer marroquí, en 
este caso en Catalunya, que pasamos brevemente a mencionar. 

En primer lugar, debemos partir de la premisa de que el colectivo de mujeres inmigrantes marroquí-
es es tan heterogéneo como las sociedades de las cuales proceden. No puede existir, entonces, 
una mirada única sobre el mismo, sino más bien ésta debe ser diversificada y alejada de estereoti-
pos. Por ejemplo, debemos saber que no todas las mujeres son sujetos de prácticas tradicionales 
y patriarcales, aunque predomine el cliché machista en sus sociedades de origen. Cada historia 
de vida es única y forma parte de un proyecto individual de progreso personal en el cual juegan e 
interfieren conexiones muy diferentes.

Por primera fase de la integración marroquí entenderemos los pasos siguientes a su recién aterri-
zaje en suelo español. Los inmigrantes llegan con expectativas de obtener mayor bienestar rela-
tivo, tanto individual como a nivel familiar o social dentro de sus comunidades de origen. Esto se 
convierte pronto en un espejismo difícil de disuadir. Desde el primer día de presencia allá donde 
empieza la Europa continental será fácil comprobar como casi nada es cómo se lo habían conta-
do o cómo lo habían visto descrito en la televisión por satélite. El contacto con las redes étnicas 
construidas en el país receptor se ocupará de poner las cosas en su sitio. Los primeros contactos 
deberemos reducirlos al carnicero árabe, las llamadas a la familia desde el locutorio internacional, 
la relación con la organización religiosa, celebraciones, etc.

Sin duda alguna, a continuación del aterrizaje y del asentamiento primario llega la preocupación 
por la legalidad, o sea, los papeles. Es aquí dónde se tiene el primer contacto con la administración 
española en el territorio destino (antes sólo se habían visitado consulados y embajadas), y es aquí 
donde se precisan mejores políticas de acogida que faciliten información precisa sobre el funcio-
namiento de las instituciones autóctonas. Durante esta fase las dificultades por el desconocimiento 
de la lengua común se convierte en el pulso más importante a superar, más en una sociedad en 
permanente conflicto entre la preferencia de hablar catalán o castellano. Finalmente, llegará una 
decisión difícil, una situación casi de ruptura o crisis dentro del seno familiar, cuando exista la ne-
cesidad de encontrar un trabajo digno para sustentar a la familia. Quizás la mujer se pueda plantear 
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colaborar en la economía familiar, lo cual a su vez la ayudará a aumentar su grado de socialización. 
Aquí nos encontraremos con las reticencias del marido.

Los diferentes duelos que acompañan a la mujer marroquí, que son consecuencia del dilema entre 
conservar su identidad tal cual era o variar sus prácticas religiosas o costumbres, podemos dis-
tinguirlos según sean: un duelo por el recuerdo de las causas de la expatriación, un duelo por la 
familia y amigos abandonados, un duelo por la misma cultura cuestionada, un duelo por la lengua 
materna, un duelo por el paisaje, un duelo por el estatus perdido o un duelo por haber dejado de ser 
parte de una comunidad cohesionada. No es lo mismo ser mujer marroquí en Marruecos que ser 
mujer marroquí en España. Los hijos como canal de comunicación con la escuela, el vecindario y el 
sistema sanitario se convertirán poco a poco en el mejor recurso e instrumento para invertir tiempo 
en conocer al prójimo autóctono al que no deja de observarse y analizar.

En general, podemos afirmar que la mujer marroquí empieza a asomarse a la calle sin comple-
jos y a descubrir el nuevo mundo creando su propio microcosmos particular. Muchas mujeres 
que conocemos se esfuerzan en conciliar sus costumbres y tradiciones con los códigos de con-
ducta de la nueva situación variando sus respuestas de acuerdo con el nivel cultural, educativo 
y las aspiraciones que puedan llegar a tener cada una de ellas a nivel particular. La evolución 
actual también queda totalmente condicionada por el proceso vital anterior a su conversión en 
persona inmigrada y su estigma como tal. Debemos tener paciencia en el tiempo y asumir que 
no hay recepta mágica común.

La mujer, esto sí hay que tenerlo siempre presente, juega un papel muy importante en la rea-
lidad de las relaciones que surgen entre una sociedad emisora y una sociedad receptora del 
fenómeno migratorio. El enlace entre identidad e integración dependerá, de nuevo y en gran 
parte, de la capacidad de la sociedad de acogida de tenderles puentes o sentarles obstácu-
los.

Lo que sirva para la mujer puede servir para toda la familia; o sea que ayudando a la integra-
ción de las mujeres podemos integrar a todo un colectivo.
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Viure i conviure al barri
Dolors Martos, informàtica i membre d’una comunitat de veïns de Vic

La meva intervenció en aquestes jornades sobre immigració 
i societat es basarà en una experiència personal que penso 
que pot ser d’interès general per a tots aquells que treballaran 
en l’àmbit de les comunitats de veïns, i molt especialment en 
aquelles comunitats que viuen l’impacte de la immigració al seu 
entorn més proper. 

A grans trets, us diré que es tracta de l’aplicació d’una estra-
tègia senzilla i alhora molt efectiva que ha permès fer un gran 
pas en el camí de la solució dels problemes de convivència 
veïnal existents al barri de Lurdes, on resideixo des de fa més 
de trenta anys. 

La comunitat compta amb un total de tres-cents habitatges, té més de 30 anys d’existència i 
una població aproximada de 1000 persones d’origen social de classe treballadora. La comuni-
tat està estructurada jurídicament com a associació de propietaris i disposa d’uns estatuts que 
li permeten autogovernar-se privadament, de manera que el terme col·laboració queda implícit 
en les relacions de veïnatge.

Per motius diversos, els habitants originaris van anar marxant del barri, donant pas a un im-
portant nucli de residència i preferència d’origen estranger, que ha afectat profundament la 
composició veïnal socialment estable des de feia més de 30 anys.

La resposta dels residents autòctons, davant el canvi sobtat de veïnatge, no va tardar a mani-
festar-se. La impossibilitat de poder comunicar-se amb fluïdesa amb els nous veïns, les llegen-
des negres sobre la delinqüència, etc., van provocar una inquietud general que preocupava a 
la junta rectora, de manera que van demanar ajut institucional. Les converses amb l’alcalde de 
la ciutat van donar com a fruit el compromís de dur a terme una ronda de reunions conjuntes 
amb tots els veïns, de manera que, organitzats en grups reduïts, i al llarg de diverses sessions, 
fos possible arribar a dialogar amb la totalitat dels residents a la comunitat. 

El mètode participatiu, directe i igualitari emprat a les reunions va permetre establir un contacte 
amb els veïns de forma propera i oberta, amb l’objectiu de crear un ampli consens i poder cer-
car respostes i solucions tot promovent la implicació personal i el compromís. 

Què preocupa veritablement als veïns? Des del primer moment va quedar palès que, en la 
majoria dels casos, les queixes expressades gairebé sempre no diferien de les considerades 
“normals” dins de qualsevol altra comunitat. Hom s’esperava que tota la problemàtica exposa-
da girés entorn a l’impacte de la immigració i no va ser així. Temes com la manca d’ascensors, 
veïns que no paguen la quota de la comunitat, humitats als habitatges, sorolls a les escales, 
etc., eren les preocupacions dels habitants de la comunitat, tot i que també és cert que hi van 
haver queixes puntuals i específiques sobre problemes de veïnatge directament relacionades 
amb el fet que els veïns siguin estrangers. La concentració i gran afluència de persones d’ori-
gen subsaharià a un determinat espai del barri i també en alguns habitatges, l’incompliment de 
deures comunitaris (neteja d’escala, pagament de les quotes), la manca de civisme, reflectit en 
orinar al carrer i l’escopir, van ser les reflexions que van aportar els veïns de la comunitat. A tot 
això s’hi va afegir el problema de la falta de comunicació, “no ens entenem”, la falta d’informa-
ció vers el nouvingut i la manca de voluntaris per ser de la junta de la comunitat i de l’escala. I 
finalment, remarcar que “amb els magrebins no hi ha problemes perquè ja fa més temps que 
són aquí i hi tenen la seva família”. 

D’aquestes trobades amb l’Alcalde de Vic en van sortir un seguit de reflexions, propostes, res-
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postes i actuacions que marcaran el futur de la vida dels ciutadans al barri, totes elles encami-
nades a viure i conviure al barri i que tenen dos eixos d’actuació:
- Enfortir la cohesió social, afavorir la convivència i millorar la qualitat de vida.
- Fer un bon manteniment dels edificis de la comunitat i millores urbanístiques a la zona Remei-
Estadi de Vic.

El detall de les actuacions fetes i previstes de fer es detalla en un document que s’ha redactat 
conjuntament entre Alcaldia de l’Ajuntament de Vic i la junta rectora de la comunitat. Aquest 
document ens servirà com a guia de treball i crec que també pot servir com a model a seguir 
per altres comunitats que necessitin, com la nostra, d’un nou enfocament útil per obrir noves 
perspectives de reflexió i construir una ciutadania més justa i igualitària. 
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Experiències de participació en el món local

Mireia Rosés amb Assumpta Grabulosa, Dolors Solà, Montserrat Pasquina i Xavier Casademont, a la taula d’experièn-
cies de participació en el món local.

L’aprenentatge del català del col·lectiu de dones magribines.
L’experiència d’Osona
Dolors Solà i Assumpta Grabulosa, del Consorci per a la Normalització Lingüística 

Entitat: CNLO (Centre de 
Normalització Lingüística d’Osona)
Persona de referència: Dolors Solà
Adreça: c. Pla de Balenyà, 30-32, 
08500 Vic
Correu electrònic:  dsola@cpnl.cat
Telèfon: 93 886 65 88

Destinataris: 
Dones marroquines de cultura amaziga que viuen a Osona.

Objectius: 
- Afavorir el desenvolupament de les alumnes en la realitat que les envolta i la seva relació amb 
els altres.
- Aconseguir que les alumnes puguin comunicar-se en català en qualsevol situació.

Descripció del projecte:
L’any 2003 es va iniciar el pla pilot de difusió i coneixement de la llengua catalana entre el col-
lectiu de dones amazigues a Vic i a Manlleu. Es va plantejar treballar amb les dones perquè 
educar-les en els valors de la societat d’acollida implica educar tota una família, i es va decidir 
treballar amb població amaziga perquè representa un percentatge molt elevat del col·lectiu 
total d’immigració. Finalment, es va optar per ensenyar català perquè el col·lectiu de dones 
amazigues pogués exercitar-se en el mateix pla d’igualtat que qualsevol altra dona i es facilités 
el procés d’integració. 

Els cursos, de llarga durada, han facilitat l’aproximació de les alumnes a la llengua i cultura ca-
talanes i, gràcies a les activitats de coneixement de l’entorn, el funcionament de la societat. Es-
tudis sociolingüístics elaborats a partir de les opinions i reflexions de les alumnes han permès 
observar un canvi d’actitud vers la realitat social que les envolta. L’educació les fa persones 
més autònomes, coneixedores de l’entorn, reconegudes per una altra cultura i, consegüent-
ment, els aporta més autoestima. 

Amb les classes es pot enfortir el reconeixement cultural propi i el reforçament identitari, i així 
es constitueix un punt de partida central de qualsevol estratègia d’integració i comprensió de 
l’altre. 
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Exemples de participació als municipis de la Selva
Montserrat Pasquina, membre de la Fundació SERGI

Entitat: Fundació SER.GI
(Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social)
Persona de referència: Montserrat Pasquina 
Adreça: Pl. Lluís Companys, 12, 17003 Girona
Correu electrònic: formacio@fundaciosergi.org, 
mpasquina@fundaciosergi.org
Telèfon: 972 21 30 50

Destinataris:
Polítics, tècnics i altre personal dels municipis de la comarca de la 
Selva, membres d’associacions, entitats civils locals i ciutadania en 
general.

Objectius:
- Afavorir l’acollida, la convivència intercultural i la incorporació dels ciutadans d’origen estranger a 
la societat en condicions d’igualtat.
- Afavorir la participació ciutadana en l’establiment de polítiques d’acollida i de gestió de la diversitat 
i convivència intercultural local.

Descripció del projecte:
Des de la Fundació SER.GI (Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social) us presentem el pro-
cés de participació comunitària que vam portar a terme als municipis de la comarca de La Selva 
durant més de quatre anys (2001 al .005) dins del Pla Comarcal d’Integració dels immigrants i, 
després del canvi de govern de la Generalitat de Catalunya, dins del Pla Territorial de Ciutada-
nia i Immigració.  Ambdós són plans interdepartamentals dirigits i finançats per la Secretaria per a 
la Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en coordinació 
amb el Consell Comarcal de La Selva i l’Ajuntament de Blanes.

Des de l’ inici vam fer la proposta de treballar la gestió de la diversitat cultural des de la proximitat i, per 
tant, des de les peculiaritats dels mateixos municipis i dels seus ciutadans, i, fer-ho (en base a la metodologia 
del treball comunitari) apostant per la participació ciutadana a l’hora d’incidir o establir les polítiques 
locals (presents i futures) d’acollida, convivència i incorporació dels ciutadans nouvinguts a les di-
ferents poblacions de la comarca. 

Durant el primer any de treball, vam començar realitzant la diagnosi de cadascun dels 26 
municipis de la comarca, per una banda, recollint les dades quantitatives de cadascun d’ells 
procedents de diverses fonts, i, per l’altra, fent entrevistes individualitzades als seus agents 
socials de tots els àmbits i establint grups de discussió amb aquests per tal de recollir les seves 
opinions i percepcions sobre la situació de la immigració a cada municipi.

Un cop realitzada la diagnosi de base participativa (investigació-acció), vam organitzar diferents 
assemblees plenàries locals. En aquestes assemblees vam convocar a tots els agents que 
havíem entrevistat i a la ciutadania en general per informar-los dels resultats de la diagnosi 
del seu municipi per àmbits d’intervenció: informació del municipi, educació, treball, habitatge, 
sanitat, convivència, etc., i especificant per a cadascun d’aquests les necessitats detectades i 
les propostes d’actuació. 

A partir d’aquestes assemblees locals de retorn de la diagnosi i amb el vist-i-plau dels governs mu-
nicipals, vam començar a crear taules de participació ciutadana a diferents municipis de la comarca 
amb els objectius de:
- Obrir espais de trobada i debat locals on s’invités a participar i a interactuar als veïns, als po-
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lítics i als tècnics de les diferents àrees del municipi -coneixedors del seu poble, ja sigui perquè hi 
viuen o perquè hi treballen- per tal de cercar conjuntament respostes globals a les necessitats i fer 
propostes de millora de les mancances detectades pel bé de la comunitat. 
- De les propostes recollides, dissenyar plans integrals d’acollida i ciutadania per a cada municipi 
amb la definició de línies estratègiques, d’accions concretes i sistemes de gestió transversal de les 
mateixes (priorització, temporalització, responsabilització, recursos, indicadors d’avaluació...)

Aquestes taules o espais participatius eren i són de caire mixt i oberts a noves incorporacions, ja que estan 
formats per diversos agents socials representants de diferents àmbits i sectors: polítics del govern local, 
polítics de l’oposició, tècnics dels serveis i recursos públics de l’ajuntament i d’altres instàncies, membres 
d’entitats civils, associacions de ciutadans d’origen immigrant, ciutadans particulars, etc.

Un total de més de 140 persones participaven de manera habitual i permanent en les diferents taules o comis-
sions de treball constituïdes. En aquestes taules, sovint els diferents participants intercanviaven infor-
mació de les activitats que portaven a terme des de la seva institució o entitat i buscaven suports, 
i es parlava de temàtiques associades als drets humans fonamentals i a les necessitats bàsiques 
de les persones. Més que d’immigració es parlava d’exclusió: llibertat religiosa i de pensament, 
habitatge, treball digne, salut, educació, etc., i s’abordaven temes relacionats amb la convivència 
intercultural veïnal, la cohesió social o la prevenció de conflictes o malentesos de base cultural que 
podien succeir (prevenció) o ja succeïen en el municipi. 

De tots els processos participatius endegats als diferents municipis de la comarca, els pocs 
recursos humans i materials disponibles en el programa i els criteris tècnics establerts (nombre 
de població, percentatge de població immigrada, processos participatius iniciats, etc), ens van 
permetre mantenir, durant els dos últims anys d’intervenció i d’intens treball, taules de partici-
pació comunitària a 5 municipis de la comarca: Blanes, Santa Coloma de Farners, Arbúcies, 
Anglès i Sant Hilari de Sacalm. 

El disseny inicial del procés participatiu va ser força semblant per als municipis més petits, 
d’entre 5.000 i 10.000 habitants, tractant-se d’una taula plenària mixta i multisectorial per a 
cada municipi dinamitzada per nosaltres mateixos amb el suport d’algun tècnic o/i polític desig-
nat per la mateixa taula. Aquest tipus de taula, amb el temps, s’adaptava a les particularitats 
del municipi respectiu i es dissenyava “ a mida” en funció de diferents factors locals: estils i 
cultures de participació, diferents velocitats d’evolució del procés, diferents graus d’autonomia 
dels espais de participació, diferents tipologies d’agents participants (més intecultural o menys, 
més implicats o menys, més actius o menys...), diferent recolzament del procés per part de 
les institucions de govern local i voluntat política... En alguns d’aquests municipis es van crear 
comissions de treball puntuals formades per part dels membres de la taula plenària per tal de 
debatre temes específics i/o portar a terme accions molt concretes acordades i consensuades 
a la taula. Aquestes comissions deixaven d’existir quan el motiu puntual que havia fet la seva 
creació estava resolt.

Pel que fa al municipi de Blanes (38.000 habitants aprox.), el disseny organitzatiu del procés 
participatiu va ser diferent i més complex des de l’ inici. A més a més de la taula plenària (de 
caire informativa i consultiva on es convocaven representants de tots els sectors i àmbits, tant 
públic com privat, bàsicament per informar i compartir el treball fet a les comissions), es van 
establir d’entrada quatre comissions de treball permanents i mixtes d’acollida, educació, habi-
tatge i treball. En aquestes comissions, molt actives, es determinaven polítiques i propostes 
de millora per al seu àmbit i es portaven a terme accions de manera conjunta. A més a més, hi 
havia una comissió permanent d’impuls o secretariat formada per un representant polític, dos 
tècnics i representants civils de les comissions de treball que feien el seguiment dels acords i 
la dinamització i gestió del procés participatiu.

Tant en el cas dels municipis petits com en el cas de municipis grans, a més a més de les taules 
participatives i de les comissions de treball mixtes (puntuals o permanents) i de caire comuni-
tari, es varen crear taules tècniques, formades per tècnics del municipi, per tal de propiciar el 
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treball en xarxa a l’hora de gestionar accions concretes i tranversals definides en els plans de 
treball establerts i resultants de la participació comunitària.

La participació ciutadana que vam poder establir en diversos municipis de la comarca, a més a 
més de ser un mitjà per informar, consultar, reflexionar o establir polítiques integrals locals con-
sensuades amb la ciutadania al voltant de l’acollida i la inclusió (contrari a exclusió) dels nou 
ciutadans, va ser una finalitat per ella mateixa. Va tenir una finalitat perquè ens vam adonar que 
el contingut dels temes que es tractaven en aquests espais influïa en els participants –mestres, 
bibliotecaris/àries, educadors/res, empresaris/àries, metges, membres d’associacions, ciuta-
dans particulars, etc.- i de retruc a totes les persones amb les quals aquests podien tenir una 
influència, perquè disposaven d’informació de més qualitat i menys estereotipada sobre el fet 
migratori i es produïen canvis de posicionament personal, canvis en la manera de relacionar-
se els uns amb els altres - més cooperativa, més intercultural i oberta -, canvis en el ciutadans 
d’origen immigrat i en el seu sentiment de pertinença al poble i de reconeixement públic de les 
seves aportacions, etc. En definitiva, un més gran compromís per part dels participants amb el 
benestar de la seva comunitat.
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Olot 17800. Els nous olotins
Xavier Casademont, membre d’Id’ESGA

Entitat: Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa
Persona de referència: Xavier Casademont
Adreça: c. Ferrarons, 5, 3r, 17800 Olot
Correu electrònic: immigracio@consorcibs.org
Telèfon: 972 26 66 44

Destinataris:
Tota la població en general. 
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Objectius:
- Estudiar, des d’una perspectiva fonamentalment sociològica, la immigració que va arribar a la 
ciutat d’Olot entre els anys 1900 i 2003.  
- Poder presentar una panoràmica del que ha estat el fenomen migratori a la ciutat.
- Comparar diferents fases i diferents col·lectius i a partir d’aquí abstreure conclusions que per-
metessin conèixer més bé la immigració actual.
- Intuir pautes d’acció que facilitin el procés d’integració de les immigració més recent. 

Descripció del projecte:
Olot 17.800: Els nous olotins és un treball de recerca realitzat per l’Institut d’Estudis Socials de 
la Garrotxa (Id’ESGA) a fi d’estudiar la immigració que arribava a la ciutat d’Olot emfasitzant 
l’origen dels estrangers, el nombre de persones que van arribar en cada període, el lloc d’as-
sentament i el procés que van seguir de cara a la integració a la ciutat destacant-ne tant els 
elements facilitadors com els limitadors. 

A banda de la realització de la recerca, Olot 17.800: els nous olotins pretenia fer arribar a la 
població els resultats del treball, tant amb la presentació pública i l’edició de la publicació del 
mateix estudi, com amb l’organització d’una exposició que servís de complement per a la difu-
sió del treball. 

A més, es van organitzar tota una sèrie d’activitats paral·leles adreçades a tota la ciutadania 
per donar a conèixer la realitat d’un fenomen tant complex i multidimensional com és el de la 
immigració: activitats com la projecció d’una pel·lícula en el marc del Cine Club Olot (Baran, de 
Majid Majidi); una taula rodona moderada per Xavier Besalú on diferents immigrats d’orígens 
diversos van explicar la seva vivència (“De primera mà: experiències d’immigrants a Olot”); 
xerrades divulgatives sobre migracions (La immigració: un fenomen de sempre a Catalunya, a 
càrrec d’Anna Cabré); visites guiades a l’exposició; xerrades a diferents centres de secundària 
de la comarca; tallers sobre immigració als centres de secundària, etc.

10 Imatge de la portada del llibre Els nous Olotins.
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La immigració a Andalusia. Un model de participació?
José Chamizo, defensor del poble d’Andalusia

José Chamizo, en un moment de la intervenció, i Joan Solé.

El fenómeno migratorio ya es un hecho latente, patente y demostrable a quien quiera y a quien 
no quiera. El porque la gente emigra es ya un fenómeno conocido, pero hay un punto de partida 
que a veces se olvida. El fenómeno migratorio es la última revolución que vamos a conocer; 
es un proceso revolucionario con todas las letras, ya que trae consigo todas las utopías por las 
que han luchado  todos los procesos revolucionarios: libertad, igualdad, dignidad, fraternidad... 
Y es una revolución silenciosa, puesto que la gente no viene a molestar, sino a conseguir es-
tos grandes objetivos que van unidos al hecho de ser persona. Pero resulta que la sociedad 
dónde llegan los inmigrantes se ha convertido en conservadora, de conservar lo que se tiene, 
y aparca las revoluciones. Y este hecho conlleva a vivir como en una esquizofrenia social en el 
ámbito de la inmigración, que supone dualidades, por una parte, en el discurso de defensa de 
los derechos humanos y, por la otra, en el cierre de fronteras. 

En este contexto general, es difícil situar el proceso de los flujos migratorios, sobre todo porque 
los responsables políticos a veces relacionan flujo migratorio con asentamiento definitivo en 
una comunidad, y no siempre es así, aunque la tendencia marque que la mayoría de las per-
sonas se establece por varios años o para siempre en la nueva sociedad, como sucedió con la 
comunidad andaluza en Cataluña. 

En el marco de Andalucía, hasta el año 2000 la historia de las migraciones se vive con respon-
sabilidad social en todos los ámbitos. Pero la solidaridad del pueblo andaluz quiebra con los 
sucesos de El Ejido, y a partir de ahí la sociedad y los medios de comunicación empiezan a 
mirar con cierta suspicacia el hecho migratorio. 

¿Qué se está haciendo por parte de ONG o de la administración? Todo el mundo dice la misma 
palabra: estamos ayudando a la integración de los inmigrantes. La integración se fomenta en 
la igualdad de derechos y deberes que los nacionales. 

En Andalucía, los derechos se trabajan por distintos puntos. 

En primer lugar, las condiciones de trabajo, uno de los pilares de la integración. La mayoría 
de las personas que trabajan en Andalucía lo hacen en el sector de la agricultura, en puestos 
de trabajo que no quiere nadie por su dureza. La campaña de fresas, por ejemplo, en el año 
2003 movilizó a 70.000 personas, contando a los autóctonos, los extranjeros que viven aquí 
y buscan trabajo y los 15.000 o 20.000 que vinieron con contrato en origen, que incluye el 
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alojamiento y el viaje de ida. La recogida de las fresas es muy espontánea, por condiciones 
atmosféricas, y por esto hay muchas personas sin papeles que trabajan en la campaña. En 
Almería se necesitan habitualmente 40.000 personas para las cosechas en el punto álgido, y 
la recogida de la aceituna precisa de 6.000 a 8.000 personas. 

Los extranjeros también trabajan en la construcción, en la hostelería y el sector servicios en 
general y las mujeres sobre todo trabajan en la agricultura, en la atención a ancianos y en el 
servicio a domicilio. Entorno al trabajo se pueden hacer dos reflexiones. En primer lugar, se ha 
visto que muchas mentalidades machistas en origen han tenido que cambiar con otra realidad. 
Es decir, que la mujer también va a trabajar fuera de casa en la nueva sociedad de acogida. En 
segundo lugar, el serio problema con los trabajadores. Dicen muchos trabajadores del campo 
que los inmigrantes les están quitando el puesto de trabajo, y hay peligro de enfrentamiento 
entre trabajadores, como es el caso de la recogida de naranja en el valle del Guadalquivir. Con 
los sindicatos se ha acordado crear las comisiones locales de empleo para descubrir quién 
realmente está trabajando y quién está parado, e intentar priorizar el trabajo para la gente que 
sea del pueblo. No es una solución en consonancia con los ideales de muchas personas pero 
se debe priorizar la paz social por encima de todo. Estos problemas se pueden reproducir en 
otros sitios y se debe estar atento. A medida que la construcción vaya decreciendo, pueden 
producirse este tipo de problemas, y se deben prevenir las situaciones. 

Otro pilar de la integración es la educación. La educación es la clave en los procesos de inte-
gración e interculturalidad. En Andalucía la educación ha tenido distintos pilares. Uno de estos 
son las aulas temporales de adaptación lingüística, que han provocado discusiones pedagógi-
cas, puesto que algunos profesores creen que debe estar dentro de la misma aula dónde están 
los chicos y otros, fuera. Para no causar segregación, muchos niños y niñas autóctonos que 
tienen problemas con la expresión lingüística se han incorporado a esta aula. 

Hay otros pilares, como los mediadores, el trabajo corporativo, los profesores de apoyo, la 
programación intercultural en el diseño curricular y la formación del profesional. Pero hay dos 
problemas que no acaban de estar resueltos. En primer lugar, el hacer escuelas guetos. Mu-
chas veces las administraciones, para ahorrarse recursos, sitúan a todos los niños inmigrantes 
en un solo centro. En segundo lugar, algunos profesores siguen confundiendo integración con 
asimilación, pero ya se está trabajando para cambiar esta situación. 

Otra cuestión es la atención sanitaria. Como sucedió con la escuela, los médicos tomaron la 
iniciativa y luego la administración asumió los cargos. Hoy por hoy existe una fundación dentro 
del sistema andaluz de salud que se encarga de todos los temas referidos a extranjeros. 

El servicio andaluz de salud es un servicio universal accesible a todo el mundo. En Andalucía 
hay muchos inmigrantes que parecen trastornos mentales, sobre todo relacionados con la sín-
drome de Ulises, es decir, el desarraigo. Este tema tan complejo es muy difícil abordarlo si no 
es en el idioma del paciente, y por este motivo se está insistiendo en que en algunos hospitales 
haya concertado un servicio de intérpretes. Por otra parte, a muchos trabajadores ahora se les 
da historiales clínicos portátiles, sobre todo a les temporeros, para que, vayan donde vayan, 
puedan ir al médico y presentar el cuadro clínico que tengan. 

En el tema de la vivienda, el único acuerdo al que se llegó entre la Junta de Andalucía y el Par-
tido Popular en la anterior legislatura fue un decreto de ayuda a la construcción de alojamiento 
y viviendas para trabajadores temporeros. En Almería, por ejemplo, sólo un ayuntamiento se 
acogió a este decreto, cuando, según la propia administración, había una carencia de 7.000 
camas para los inmigrantes. Un contrato general en el campo tiene que llevar unido el aloja-
miento, y cómo muestran los datos, no se está llevando a cabo. Cuando se habla de vivienda, 
se entra ya en los acuerdos y consensos según cada pueblo, comarca o localidad, porque hay 
una necesidad de vivienda para toda la población. Lo más fácil es lo que se está haciendo en 
algún ayuntamiento por iniciativa propia, que es construir viviendas para todo el mundo, inmi-
grantes y autóctonos, para evitar discriminaciones o conflictos. 
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El tema de la vivienda es el menos resuelto en Andalucía. Lo único que se ha conseguido es, 
por ejemplo, una buena red de albergues para trabajadores temporeros en Jaén, alojamiento 
para todos los contratados en origen en Huelva, etc. Pero no se debe olvidar que hay mucha 
gente sin papeles que duermen en medio del campo, y que en Almería no se ha avanzado 
prácticamente en nada.

En el tema de la interculturalidad cabe destacar que a veces se confunde interculturalidad con 
demostraciones gastronómicas, y se olvida el diálogo para saber quienes somos, de dónde 
venimos, qué pensamos y hacia dónde vamos. 

Finalmente, se debe analizar la cuestión de los menores inmigrantes y las mujeres que ejer-
cen la prostitución. En Andalucía hay un colectivo de menores inmigrantes que se mueven por 
toda Europa y no tienen un lugar de residencia fijo. La administración devuelve estos niños a 
Marruecos, aún sabiendo que no sólo son niños de Marruecos, que han vivido en la comuni-
dad europea por mucho tiempo. En algunos puntos de la costa del Sol el gran problema social 
son los niños asentistas de la Unión Europea. En Andalucía hay una buena red de centros de 
menores, pero en algunas épocas están desbordados. 

Respecto a las mujeres que ejercen la prostitución, muchas de ellas son esclavas sexuales 
víctimas de las redes de prostitución. Son mujeres a quienes les cogen el pasaporte para arre-
glarles los papeles y las encierran en un prostíbulo. Esta situación es, dentro de la inmigración, 
la más esclavizante. 

¿Qué se está haciendo a nivel de administraciones? Hay tres niveles de intervención de la 
administración. 

El primer nivel es el autonómico, que crea el primer plan de integración para la inmigración en 
Andalucía el período 2001-04. En estas fechas se ha aprobado el segundo plan integral para 
la inmigración 2005-09. Hay una persona que coordina el plan, e intervienen en el diseño todas 
las ONG y todas las administraciones que quieran, bien directamente o por sus representan-
tes. Una vez realizado el plan, el coordinador lo revisa cada dos o tres meses y lo evalúa con 
los representantes de las consejerías y de las ONG para ver como va evolucionando; es decir, 
hay una evaluación continua de cómo se está llevando a cabo el plan. Las áreas en las que se 
trabaja son la socioeducativa, sociolaboral, sanitaria, bienestar social, equipamientos de aloja-
miento, cultura, atención jurídica, formación, sensibilización social y cooperación al desarrollo. 
Cuando se evalúan estas áreas se tiene muy en cuenta la opinión de los profesionales de cada 
campo. Y luego, como temas específicos, hay género, juventud, acogida, difusión y promoción 
de la igualdad de trato.

El segundo y tercero nivel son el área comarcal y municipal. Hay comarcas dónde los pro-
gramas de inmigración se gestionan desde la mancomunidad de municipios. Los programas 
no son los mismos en todas las mancomunidades, porque a veces el perfil del extranjero no 
es igual. En la mayoría de municipios dónde hay trabajadores temporeros hay la oficina de 
atención al temporero, que pretende dar respuesta a cualquier problema que se plantee, tanto 
sanitario, de trabajo, alojamiento, etc. Estas oficinas suelen estar formadas por un director, uno 
o dos mediadores y un personal específico de administración o trabajo social. 

Los ayuntamientos que no tienen programas propios, en vez de unirse a la comarca, se unen 
a la federación andaluza de municipios y provincias para que ellos les faciliten determinadas 
cuestiones. 

Los ayuntamientos que tienen programas propios son autónomos y están unidos bien  a los 
programas que tenga la autonomía, a los que tenga la federación andaluza de municipios y 
provincias e incluso uno, en Huelva, recibe una importante ayuda económica de Europa. 
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Experiències de participació als mitjans de comunicació

Jeroni Vinyet amb Mònica Zapico, Jordi Call i Jordi Penas, en la presentació de les experiències de participació als mit-
jans de comunicació. 

Programa Tot Colors de la Fundació F.C. Barcelona 
Jordi Penas, director general de la Fundació 

Entitat: Fundació F.C. Barcelona 
Persona de referència: Jordi Penas
Adreça: Av. Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona
Correu electrònic: jordi.penas@fcbarcelona.cat
Telèfon: 93 496 76 66

Destinataris:
Nois majors de 18 anys de diferents nacionalitats interessats en el món de 
l’esport. El Tot Colors Júnior es destina a nois de 12 a 14 anys.

Objectius:
- Acostar el món del futbol a tots els col·lectius que viuen a Catalunya.
- Promoure unes jornades de convivència a través de 
l’esport.
- Facilitar el coneixement entre cultures a partir de la pràctica esportiva, i més concretament, 
del Futbol Club Barcelona.
- Promoure la igualtat d’oportunitats de totes les persones a l’esport.

Descripció del projecte:
Tot Colors ja ha viscut dues edicions, i enguany es prepara la tercera. És una iniciativa que neix 
de la Penya del Raval, i que aviat agafa forma i envergadura. En un inici, s’organitza un torneig 
de futbol sala amb seus territorials al Raval, a Girona, Lleida i Tarragona, en col·laboració amb 
els ajuntaments, les regidories d’immigració i la gent de les penyes d’aquests municipis. 

Els equips que participen en aquest torneig tenen una peculiaritat: els jugadors són de diferents 
nacionalitats, i juguen entre ells, els socis del Barça i els membres de les penyes. En aquests 
tornejos les seleccions del Barça escullen jugadors de cada municipi, per acabar creant altres 
equips de diferents orígens territorials, però sempre de la mateixa zona provincial. La fase final 
del torneig es juga al Palau Blaugrana, i es fa una gran festa de l’esport i la multiculturalitat. 

A la segona edició del Tot Colors s’amplia l’oferta territorial i hi participen equips d’Amposta, 
Andorra, Vic i Perpinyà. En total, 1000 jugadors de més de 15 nacionalitats poden gaudir del 
joc i del coneixement mutu. 

En aquesta segona edició s’obre el joc als joves de 12 a 14 anys, en el Tot Colors Júnior, a Vic 
i al Raval com a pla pilot. 

L’assignatura pendent del Tot Colors és obrir el torneig a les dones, segurament a través del 
bàsquet. 
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Connexió Argan
Jordi Call, realitzador del documental  

Imatge del concert de Connexió Argan al Mercat de Música de Vic de l’any 2005

Entitat: Benecé Produccions
Persona de referència: Jordi Call
Adreça: Ctra. de Cànoves, 11, 08440 Cardedeu
Correu electrònic: jordicall@taller-audiovisual.com
Telèfon: 654191273

Destinataris:
Tota la població en general. 

Objectius:
- Acostar la societat catalana al fenomen de la immigració a través del documental. 
- Mostrar l’entesa entre dues cultures a través d’un llenguatge tant universal com la música.
- Presentar la crònica de dues descobertes, la dels músics catalans, que coneixeran la realitat 
d’una ciutat del Marroc, Agadir, i la dels músics del Marroc, que descobriran la realitat dels emi-
grants del seu país que van venir a Catalunya buscant un futur millor. 

Descripció del projecte:
La Connexió Argan és un documental que segueix el primer any de vida d’un nou grup de mú-
sica. La peculiaritat d’aquest nou grup és que està format per tres músics marroquins i quatre 
músics catalans que no havien tocat mai junts. Uns i altres vénen de tradicions musicals tant 
diferents com el jazz i la música tradicional del Marroc. El grup neix a partir d’una proposta con-
junta del Mercat de Música Viva de Vic i del Festival Timitar d’Agadir, al Marroc. 

El documental és el  relat de tot el procés que porta al naixement d’aquest nou grup que, com 
el documental, s’anomena Connexió Argan. L’Argan és un arbre que només es troba al Marroc; 
del seu fruit se n’extrau un oli de gran qualitat. La càmera segueix els músics al llarg de gairebé 
un any, l’espai de temps que va des de la primera trobada entre els músics a Agadir (Marroc), 
el febrer de 2005, i el concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic 2005, el mes de se-
tembre. 
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L’experiència del programa de TV3 Tot un món 
Mònica Zapico, membre de l’equip  

Entitat: Televisió de Catalunya, Tot un món
Persona de referència: Mònica Zapico 
Adreça: c. de la TV3, s/n, 08970 Sant Joan Despí 
Correu electrònic: totunmon@tvcatalunya.com
Telèfon: 93 499 93 33

Destinataris:
La societat catalana i la gent interessada en la immigració 
que puguin utilitzar el projecte pel treball educatiu o social. 

Imatge del programa

Objectius:
- Donar a conèixer i aportar informació sobre aspectes vinculats a la immigració i la diversitat 
cultural.
- Desfer tòpics i malentesos sobre la immigració. 
- Educar i informar a través de les petites històries anònimes que relata Tot un món.  
- Crear un espai específic dins la televisió catalana per parlar de la immigració, de la diversitat 
cultural i dels nous catalans i catalanes. 
- Alhora, crear un espai perquè els col·lectius immigrats parlin. Donar-los veu. 
- Trencar amb la dinàmica d’alguns mitjans de comunicació de relacionar immigració amb notí-
cies de conflictes socials o econòmics. 
 
Descripció del projecte:
El programa va néixer arran d’unes converses entre el director de TV3, Paco Escribano, i el 
president de la Fundació Jaume Bofill, Jordi Sánchez, per portar a la televisió un programa 
d’immigració que tingués continuitat. 

Tot un món és un programa televisiu, dirigit per Carles Solà, que gira entorn a la realitat de la 
immigració. El programa té una durada aproximada de tres minuts i planteja qüestions o temes 
que susciten interès en la societat catalana i entre els ciutadans de diversos orígens o que són 
motiu de polèmica a l’actualitat. Els protagonistes de Tot un món són ciutadans d’origen forani 
que viuen a Catalunya i, en menor presència, persones i organitzacions que treballen per afa-
vorir la seva integració social. 

A la primera temporada del programa es van abordar les qüestions més bàsiques en relació a 
la població estrangera: regularització de la situació, prejudicis i estereotips, la immigració legal 
i il·legal, etc. 
A la segona temporada, el projecte agafa una altra envergadura. S’intenta fer un mínim d’un 
capítol per comarca, amb l’objectiu de mostrar la immigració a tot el país, i s’intenten explorar 
altres punts de vista en relació a la diversitat cultural, com són l’art o la música.  

El pedagog Miquel Àngel Essomba ha elaborat, amb el material audiovisual del programa, un 
projecte pedagògic per a les escoles i centres d’educació secundària. L’objectiu és mostrar als 
nens i adolescents nous punts de vista sobre el fet migratori, i poder-ne expressar dubtes i sen-
timents. Arran d’aquest projecte, altres entitats i serveis educatius estan interessats a treballar 
amb Tot un món. 
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Associacionisme i participació
Saoka Kingolo, responsable de participació de la Secretaria per a la Immigració de la Genera-
litat de Catalunya

Introducció
Amb les actuals legislacions europees i la conside-
ració socialment assentada, les persones immigra-
des tenen moltes necessitats vitals i imperants que 
comparteixen entre elles, condemnades a la condició 
social i jurídica d’eterns peregrins. Un dels problemes 
de difícil aprehensió extrínseca de població immigra-
da és una identitat individual o col·lectiva pròpia, que 
no coincideix amb el status social que els atribueixen. 
Aquestes necessitats abstractes, però bàsiques, no 
cobertes, són diferents de les necessitats més mate-
rials, com són la problemàtica de la documentació, la 

inserció social, l’equiparació de les condicions laborals, l’exercici dels drets polítics, o l’accés 
als serveis i espais públics. Amb aquests blocs de necessitats, el ventall de la participació de 
les persones immigrades a les activitats de la vida social és molt ample i divers, des de l’àmbit 
veïnal o des de la condició de pares d’alumnes, passant per l’àmbit de l’associacionisme o com 
a usuaris de diferents prestacions i serveis, fins a les activitats d’àmbit professional, estudiantil, 
cultural, esportiu, etc.

Amb caràcter individual, les possibilitats de participació van des de qualsevol àmbit de la quo-
tidianitat ciutadana, incloent-hi el propi associacionisme utilitzat com a servei extern. D’ací el 
plantejament del concepte de ciutadania basat en la voluntat expressada de pertinença i de 
participació dels nouvinguts. De l’afirmació “és català qui viu i treballa a Catalunya”, passaríem 
a aquesta següent: “és català o catalana qui resideix a Catalunya i expressa el sentiment de 
pertinença a aquest país.” 

Dins l’àmbit de participació social hi ha entitats que es dediquen o s’especialitzen en diferents 
aspectes de la immigració. En aquestes entitats la participació de les persones immigrades pot 
aportar un gran valor a partir de les experiències viscudes. Ocupen aquests espais sindicats, 
ONGs, fundacions, serveis d’entitats cíviques i religioses, etc. 

Una nova forma de participació és en l’economia catalana, on es nota una corrent creixent de 
participació passiva o indirecta d’una immigració trampolí per a l’accés als circuits comercials. 
El debat dels economistes sobre ingressos i despeses públiques imputables a la immigració, 
també fa temps que és present a Catalunya. 

Associacionisme, principal eina de participació social

Pel que fa a l’associacionisme, el terme és considerat en el seu sentit més ample i no estricta-
ment jurídic, és a dir, com a moviment pel qual persones o grups de persones s’adjunten per 
a fins no lucratius. Aquesta concepció radica de la idea genèrica de l’associació com a forma 
d’organitzar els interessos de les persones. 
En aquest sentit, l’associacionisme és, en general, la forma més eficaç de participació social. 
Ho és encara més per a un sector de població amb certs riscos de no inclusió o de marginació, 
i amb dificultats d’accés als recursos i serveis disponibles en la societat, per diverses raons: 
desorientació de recents arribats, qüestions idiomàtiques, situació de víctima d’experiència 
enganyosa, conseqüència de xoc psicològic (síndrome d’Ulisses), etc. 

Per a la població immigrada, l’associacionisme constitueix un exercici de la ciutadania i de la 
cultura participativa mitjançant una eina col·lectiva. Si es tracta d’una entitat d’immigrats, el 
nucli referent de cada persona serà una identitat pròpia compartida, que canalitzarà la parti-
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cipació amb vies i mecanismes pautats, i amb un context social local. L’essència d’una asso-
ciació d’immigrats radica en la convergència de problemes individuals que afecten de forma 
col·lectiva i estructural a una població, o un sector de la població. Per a la societat d’acollida, 
una associació activa de nous ciutadans serveix igualment com a instrument de referència per 
a l’enteniment i coneixença dels immigrats en aquells aspectes no personalíssims.

L’associacionisme de segon grau en la població immigrada a Catalunya
A l’actualitat hi ha una corrent creixent i força palpable que tendeix a ocupar un atractiu espai 
de l’associacionisme de segon grau pel que fa a la immigració, que es materialitza en forma de 
federacions, coordinadores i xarxes o plataformes d’entitats. Aquest moviment es va iniciar a 
Catalunya la segona meitat dels anys 80 (del segle passat), i es va consolidar relativament a 
principis dels 90 passats per entrar en una discreta crisi identitària. 

Actualment existeixen més d’una quinzena de projectes de participació en el món associatiu de 
segon grau de la immigració, uns més consolidats que altres, en tot cas la majoria de molt re-
cent creació. Els més significatius els porten col·lectius argentins, llatinoamericans en general, 
senegalesos, bissao-guineans, xinesos, i amb una participació més informal filipins, angolesos, 
pakistanesos, dones gambianes, equatoguineanes, etc. Els projectes d’aquest caire amb més 
projecció de futur són de constitució plurinacional amb el suport d’alguna entitat o institució 
forta, encara que pel cas de Catalunya existeix un perill latent d’una corrent corporativista, 
hegemònica i excloent. Als nivells local i comarcal també han començat a sorgir iniciatives 
prometedores de federacions d’associacions, bàsicament de diverses nacionalitats com al Tar-
ragonès i a Lleida. 

Teixit associatiu participatiu de la immigració a Catalunya: diagnòstic
En general, el futur del teixit associatiu de la immigració dependrà molt de la recuperació de la 
seva identitat pròpia, i l’associacionisme de segon grau, particularment, tindrà un paper impor-
tant a jugar-hi en el sentit d’una influència vertical. Tot plegat, l’actual “Baby Boom” del renou 
associatiu de la immigració no en sembla poder resoldre aviat la persistent crisi identitària, 
si bé que constitueix en bona part l’iceberg d’aquesta hegemonia etnoestratègica de forces i 
colors ideològics diversos. La vulnerabilitat quant a longevitat activa i funcionament eficaç de 
les associacions d’immigrats les deixa com a presa fàcil per a les maquinàries administratives, 
polítiques i sindicals en llur possible lluita per a la conquesta d’espais afins, fins i tot satèl·lits 
en alguns casos.

Vet aquí per a les administracions una gran tasca desitjosa de coixí, de suport tècnic i material, 
si escau. De fet, davant de la necessitat d’un model o una referència estructural de l’associ-
acionisme i del risc imminent de patrimonialització de parts del teixit associatiu, el paper de 
l’administració és facilitar eines i mecanismes per a la consolidació i maduresa de les iniciatives 
en aquest sentit. 

El 2004 la Secretaria per a la Immigració es va encarregar de gestionar la convocatòria de 
subvencions destinades a entitats per realitzar activitats i programes d’integració social de 
persones immigrades i retornades, aprovada per l’Ordre BEF/307/2004. Un total de 242 enti-
tats van presentar sol·licitud de subvenció, 67 de les quals van ser associacions de persones 
immigrades.
D’aquestes 67 sol·licituds, 46 van rebre resposta favorable, 7 no es van admetre per no complir 
els requisits i 14 es van denegar.

Les dades referents a la convocatòria de subvencions del 2004 no permeten un coneixe-
ment exhaustiu ni aproximatiu del que suposa el teixit associatiu de persones immigrades a 
Catalunya, però sí que reflecteixen una voluntat de participar per part d’aquestes persones i 
entitats. Les associacions d’immigrants que es van subvencionar el 2004 suposen un 23% del 
total d’entitats subvencionades. En la convocatòria de 2004, no hi va haver associacions de 
persones immigrades subvencionades a la demarcació de Lleida ni a les Terres de l’Ebre.
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Participació a través d’entitats específiques
La representació d’interessos dels estrangers a Catalunya es fa a través d’associacions d’immi-
grants, però no únicament. Cal tenir en compte que hi ha molts estrangers que participen en as-
sociacions autòctones, sindicats, etc. Moltes d’aquestes entitats, com que es dediquen a sectors 
específics de la intervenció social, i cada cop tenen més usuaris estrangers, disposen d’experiència 
i de discurs sobre immigració. 

Relació de participació amb l’administració
No tota la relació de l’Administració amb la societat s’articula a través de sectors estructurats. 
De vegades la representació s’aconsegueix per a un tema i per a un moment determinat (per 
exemple, no ha estat la mateixa representació xinesa quan la Secretaria per a la immigració els 
va ajudar amb ocasió del problema SARS, al 2003, que quan es va negociar amb ells l’ús d’es-
pai escolar públic. Un altre exemple és si es compara la representació de la societat civil amb 
ocasió del tancament a l’església del Pi a Barcelona (gener 2001) i amb ocasió del tancament 
a la catedral, també de Barcelona (maig 2004). 

Cal dir, a més, que l’experiència ens ha ensenyat que les comunitats, nacionals o “ètniques”, 
com que tenen cultures “organitzatives” o d’“integració” diferents, demanen per part de l’admi-
nistració una aproximació adaptada a cada cas. 

Les cinc eines bàsiques de participació
Podríem identificar les eines de participació en cinc blocs:
a. associacions
b. xarxes
c. òrgans administratius de participació
d. exercici del sufragi
e. òrgans locals de participació ciutadana

a. associacions
Pel que fa a l’associacionisme:
- cal relacionar-se establement tant amb associacions d’immigrats com amb les nomenades 
autòctones .
- cal relacionar-se amb entitats que no siguin associacions (grups informals, etc.).
- cal disposar d’un sistema de subvencions eficient:
(article 69 Llei Orgànica 4/2000 – “Apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes.
Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmi-
grantes y apoyarán a los sindicatos, organizaciones empresariales y a las organizaciones no 
gubernamentales que, sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social, facilitándoles ayu-
da económica, tanto a través de los programas generales, como en relación con sus activida-
des específicas.”)
- cal sostenir relacions amb interlocutors (persones físiques), encara que no s’enquadrin a as-
sociacions.
- l’èxit de la relació es medeix per alguns factors com l’eficàcia de les intervencions, la presèn-
cia i implicació institucional o la coordinació interinstitucional. 

b. xarxes
A Catalunya hi ha en fase operativa diverses iniciatives que intenten coordinar el sector asso-
ciatiu immigrat, de les quals es poden destacar:
- la “coordinadora” que impulsa CCOO (des de gener 2004, aprox.)
- el comitè permanent que impulsa UGT (sorgit després del seu 2n congrés d’immigració)
- les iniciatives reivindicatives del moviment dels “Sense Papers”, de caire assembleari i anar-
cosindicalista (ARSC, PPT, etc.)
- 3 federacions d’entitats llatinoamericanes, dues de les quals en ple antagonisme ferotge 
- 1 federació pakistanesa en llarg estat embrionari
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- diverses coordinadores d’entitats argentines, senegaleses, xineses, filipines, amazigues, 
etc.
- la reapareguda FCIC (Federació de Col·lectius d’immigrats a Catalunya), una federació pluri-
nacional creada al 1990 que torna a funcionar després de molts anys de romandre inactiva. 

No existeix, a nivell nacional, un lideratge aglutinador de tot el món associatiu immigrat, potser 
ni cal que existeixi, de la mateixa manera que no hi ha a Catalunya un únic sindicat, un únic 
partit, etcètera. 

A banda d’això, existeixen xarxes sectorials de tota mena, com és el cas de la Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya (la qual, al seu torn, aplega xarxes). D’aquestes xarxes podríem 
dir que cada vegada hi ha més xarxes, i és tant important relacionar-se amb elles com amb les 
associacions individualment considerades. Per a les administracions és aconsellable no actuar 
amb les xarxes com si aquests contactes haguessin d’estalviar la comunicació amb cada as-
sociació. 

c. òrgans administratius de participació
Les principals CCAA han creat òrgans administratius, de caire consultiu, on participen també 
associacions de persones immigrades. Pel que fa a l’àmbit estatal, s’han creat uns òrgans pú-
blics com el “Foro para la integración de los inmigrantes”. 
Pel cas català, existeix el Consell Assessor de la Immigració, que es dirà en el futur Taula de la 
Diversitat. Totes les CCAA que tenen estructures administratives especialitzades en immigració 
tenen també llurs òrgans de participació.

Es pot afirmar que:
- amb aquests òrgans no s’esgota la possibilitat de representar interessos, però poden arribar 
a ser ben útils.
- en part, la seva insuficiència ve determinada pel seu funcionament limitat. Dit d’una altra for-
ma, es tractaria d’òrgans més útils, si l’administració competent els convoqués més sovint, fes 
rutllar els seus òrgans o grups de treball, etc. Cal que es reuneixin més i millor. Se’n pot treure 
un profit més gran. 

La participació dels immigrants pot restar coberta parcialment a través d’òrgans administratius, 
però aquesta cobertura parcial no hi serà si no hi ha veritable voluntat política i una forta deter-
minació administrativa de fer rutllar eficaçment i eficientment la màquina burocràtica necessà-
ria per al seu funcionament.

d. sufragi universal. Dèficits participatius
Cal que les tres realitats esmentades (associacions, xarxes, òrgans administratius de participa-
ció) maximitzin llurs possibilitats, i això en part depèn de la voluntat política de la Generalitat i, 
per tant, de la Secretaria per a la Immigració.
Però, tot i fent tot el que estigui dins llurs possibilitats, ni les associacions ni les xarxes ni els 
òrgans administratius de participació satisfan exhaustivament la necessitat que els estrangers 
participin políticament a Espanya o a Catalunya.

A les democràcies parlamentàries, la participació se satisfà a través d’un mitjà privilegiat com 
és l’exercici del dret de sufragi. Si la màxima expressió de participació d’una persona en una 
comunitat política és el dret de votar i ésser votat en unes eleccions democràtiques, a Catalunya 
ja han començat a sentir-se veus en la línia de buscar vies de participació electorals dels es-
trangers residents. Algunes de les veus són de partits polítics, com per exemple el programa 
electoral de ICV i la conseqüent  proposta conjunta presentada al Congrés de Madrid amb el 
PSOE. També d’altres institucions públiques, com ara el Síndic de Greuges, reclama per a 
Catalunya aquesta participació a través –ho suggereix- de l’aplicació a Espanya de la con-
venció del Consell d’Europa “sobre la participació dels estrangers en la vida pública a nivell 
local” (cf. pp. 399 i 400 de la Memòria corresponent a l’any 2002). A la societat civil, diverses 
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campanyes reiterades de reivindicació s’han organitzat entre diferents entitats, de les quals es 
destaca la de SOS Racisme.

e. òrgans locals de participació ciutadana 
Hi ha maneres de participació complementàries a les quatre citades fins ara (associació, xarxa, 
òrgans administratius i vot). Es tracta d’òrgans de participació ciutadana, articulats a l’empara 
de la legislació de règim local. 

A Catalunya existeix una experiència interessant i relativament estesa, d’iniciatives estables de 
caire municipal, de creació de consells municipals on participen els veïns immigrats, amb certa 
varietat quan a format dels òrgans de participació (òrgans únicament d’immigrants, òrgans on 
es barregen immigrants i autòctons, representació d’institucions públiques, etc.)
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Presentadors de les jornades:

- Trini Noguer, responsable del Pla de Vic per a la Convivència i la Ciutadania, presenta la po-
nència d’Albert Serra.

- Albert Serra, director del programa Migracions de la Fundació CIDOB, presenta la taula rodo-
na Models internacionals de convivència, on intervenen Chris Veldhuysen (Holanda), Jean 
Luc Panek (França) i Mónica Uribe (Canadà).

- Mª Rosa Collell Domènech, regidora de cultura i participació ciutadana de l’Ajuntament de 
Manlleu, presenta la ponència de Josep Palacios.

- Josep Terradellas, responsable de Comunicació de la Universitat de Vic, presenta la taula ro-
dona Experiències des dels barris, on intervenen Betlem Parés, Ignasi Puig, Xavier Alberch 
i Joan Jordà.

- Albert Espona, coordinador del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració d’Osona, presenta 
la taula rodona L’experiència a través del documental, on intervenen Sergi Càmara, David 
Fonseca i Joan Roig.

- Jordi Serra, conseller comarcal d’Acollida i Integració del Consell Comarcal d’Osona, presen-
ta la intervenció d’Adela Ros.

- Isabel Carrillo, professora de la Universitat de Vic, presenta la ponència de Jordi Sánchez.

- Anissa Lamzabi, membre del grup de dones de Veus Diverses, modera la taula rodona Dona 
i participació, on intervenen Salwa El Gharbi, Fatou Seka, Nabila Atri i Dolors Martos.

- Mireia Rosés, coordinadora del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració d’Osona, presenta 
la taula d’experiències de participació, on intervenen Dolors Solà, Assumpta Grabolosa, 
Montserrat Pasquina i Xavier Casademont.

- Jeroni Vinyet, president d’Òmnium Cultural, presenta les experiències de Jordi Call i Mònica 
Zapico. 

- Dolors Solà, directora del Consorci per a la Normalització Lingüística, presenta l’experiència 
de Jordi Penas.

- Joan Solé, membre del col·lectiu de Veus Diverses, presenta la ponència de José Chamizo.

- Elsa Morató, de la Coordinadora d’entitats d’immigrants d’Osona, presenta la ponència de 
Saoka Kingolo.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


