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2 Informe de Govern. Programa d’Acompanyament al reagrupament familiar 

 

1 Presentació 

 

En el Pla de Treball d’Immigració 2008-2011, aprovat per consens polític dels grups 

municipals, es defineix com una de les àrees principals d’intervenció el “reforç de 

l’estratègia d’acollida de la ciutat”. Dins d’aquesta estratègia d’acollida, la mesura 2.3 

estableix “Desenvolupar el Programa d’acompanyament a nuclis familiars reagrupants 

a tots els districtes de la ciutat”. 

Igualment, el PAM (Programa d’Actuació Municipal) estableix en la mesura 1.9.2.2 

“Ampliarem a tots els districtes de la ciutat el Programa d’acompanyament i acollida 

de les famílies en procés de reagrupament familiar, tal com es va experimentar en el 

darrer mandat al Districte d’Horta”. 

Així mateix, el 20 de gener de l’any 2009, es va presentar la mesura de govern 

“Programa d’Acompanyament al reagrupament familiar” on s’explica la finalitat 

d’aquest Programa i es concreta el procés del seu desplegament al llarg de l’actual 

mandat.   

Desprès d’any i mig de treball i d’avaluació continuada del Programa, l’objectiu 

d’aquest informe és presentar un balanç de les activitats desenvolupades i apuntar  

algunes reflexions sobre els reptes de futur. 

En el capítol 2, es presenta el marc general del reagrupament familiar i una descripció 

del projecte a mode d’introducció, tot fent esment de les fases i els antecedents del 

Programa per a comprendre el seu context i desenvolupament abans de donar dades 

objectives sobre els resultats. A continuació, es fa un balanç dels resultats del 

Programa, descrivint cada activitat, aportant un resum de l’evolució que ha 

experimentat i els resultats obtinguts fins ara.  

A partir d’aquí, es fa una valoració global del funcionament del Programa, on es 

destaquen els punts forts i algunes propostes per reforçar els punts febles. Finalment, 

s’adjunten una sèrie d’indicadors per districte que permet indicar, de forma més 

concreta, les dades descrites en aquest informe pel període 2009-2010. 
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2 Barcelona i el reagrupament familiar 

 

El 22 de setembre de 2003, es va aprovar la Directiva 2003/86 sobre el dret al reagrupament 

familiar a nivell europeu. Aquesta directiva estipula que la reagrupació familiar “és necessària 

per a la vida en família. Contribueix a la creació d’una estabilitat sociocultural que facilita la 

integració dels nacionals de tercers països (...) el que permet, per altra part, promoure la 

cohesió econòmica i social”.  

Des de l’any 2005, els municipis es troben involucrats parcialment en la gestió d’aquest flux 

migratori a través de l’emissió d’informes de disponibilitat d’habitatges per a reagrupants 

familiars. El reagrupament familiar és un dret reconegut en l’ordenament internacional, a 

escala europea i estatal; es defineix com el procés legal que inicia una persona estrangera 

amb autorització de residència i de treball per reunir-se amb algunes persones del nucli 

familiar bàsic (cònjuge, descendents i ascendents) que es troben en un país extracomunitari. 

La reunificació familiar afavoreix l’estabilitat de les persones estrangeres a la societat 

d’acollida1, la cohesió social i, des d’un punt de vista econòmic, incrementa la productivitat de 

les persones immigrades2. Cal dir que assolir el reagrupament familiar al nostre país és un 

procés gens senzill, tant pels requisits legals que s’han de complir com per les implicacions de 

retrobar-se part del nucli familiar en un nou entorn. 

El reagrupament familiar, des de fa alguns anys, ha anat guanyant pes en els fluxos migratoris 

a l’estat espanyol i s’ha convertit en una de les principals fonts d’entrada d’estrangers amb 

permís de residència a la ciutat de Barcelona. Encara que hi ha hagut una disminució de 

l’arribada de persones estrangeres i de les sol·licituds de reagrupament familiar, durant l’any 

2009, l’Ajuntament de Barcelona va rebre 4603 sol·licituds per reagrupar aproximadament 

7253 familiars. 

Des de la Direcció del Programa d’Immigració i Diàleg Intercultural de l’Ajuntament de 

Barcelona es va detectar la necessitat de, no sols emetre els informes de disponibilitat 

d’habitatge, sinó de fer una política local de gestió de la immigració: preparar abans de 

l’arribada, orientar i, si cal, acompanyar durant el procés de retrobada. També se’ls ha de fer 

un seguiment posterior donat que l’arribada i la inserció de nuclis familiars presenta 

especificitats en relació als projectes migratoris individuals. 

 

 

 

                                                           
1 Segons l’estudi “Reagrupación familiar de los inmigrantes en España. Incidencia en los gastos de protección social” fet 
per la FEDEA a l’any 2010, els immigrants que han reagrupat  la seva família tenen més probabilitat de quedar-se a 
Espanya que de tornar al seu país (en un 58%) o de traslladar-se a un altre país (en un 15%). 
2 Segons el mateix estudi citat en la nota al peu 1, el reagrupament familiar incrementa la productivitat dels 
reagrupants ja que es mostren més actius en els processos de recerca  i millora de la seva situació laboral. 
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2.1 Els informes d’habitatge, inici del procés de reagrupament 

 

El Real Decret 2393/2004 de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

Orgànica 4/2000 d’11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 

integració social, disposa que les corporacions locals hauran d’emetre un informe que 

acrediti la disponibilitat d’un habitatge adequat, tant per a la persona que inicia el procés de 

reagrupament, com pels familiars que vol reagrupar. En aquest informe es constata la 

idoneïtat o no de la vivenda. Per poder sol·licitar l’informe, cal que la persona estrangera hagi 

residit a Espanya durant un any i hagi sol·licitat l’autorització per residir, almenys, un altre any.  

A Barcelona, l’informe es pot sol·licitar a qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

de la ciutat i s’emet de forma gratuïta. Aquesta sol·licitud es tramita des de la Direcció 

d’Immigració i Diàleg Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona. 

Per emetre els informes, es fan visites domiciliàries per comprovar les condicions dels 

habitatges dels sol·licitants. L’informe és positiu quan s’ha comprovat el nombre de persones 

empadronades la titularitat de l’habitatge mitjançant la disponibilitat d’un títol de lloguer o de 

propietat i el contracte dels subministraments de serveis bàsics. Només quan l’informe emès 

és positiu, es pot iniciar el procés de reagrupament. Un cop comprovada la idoneïtat de la 

vivenda, l’informe es fa arribar tant a la  persona reagrupant com a l’autoritat competent per 

autoritzar el reagrupament. 

Un cop el Consistori ha emès l’informe de disponibilitat d’habitatge amb resultat positiu, la 

persona interessada en reagrupar ha de sol·licitar una cita a la Subdelegació del Govern de 

Barcelona per presentar la resta de requisits exigits per demanar el reagrupament, així com la 

documentació de la persona o persones a qui vol reagrupar.  

L’evolució del nombre de sol·licituds a la ciutat de Barcelona ha estat creixent des de l’any 

2005  i ha patit una disminució a partir de l’any 2008. 

Taula 1: Evolució sol·licituds d’informe de disponibilitat d’habitatge.  

Any 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Sol·licituds  4459 5764 6943 6234 4603 2608 

 *Dades de gener a juliol. 

 

2.2 Programa d’acompanyament al reagrupament familiar 

2.2.1 Antecedents 

Tenint com a punt de partida la informació que l’Ajuntament obté de les sol·licituds fetes per 

les persones que volen reagrupar familiars i noves demandes identificades amb les retrobades 

familiars, a l’any 2006, com iniciativa conjunta de la Direcció del Programa d’Immigració de 

l’Ajuntament de Barcelona i dels Serveis Personals del districte d’Horta-Guinardó, es va crear 

un projecte pilot d’acompanyament a nuclis familiars reagrupats al districte, la qual cosa va 

implicar la constitució d’una comissió de treball multidisciplinària amb la participació de 

serveis, entitats i persones a títol individual. L’objectiu: implementar, de manera participativa, 
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una proposta de treball per potenciar els aspectes positius del procés de retrobada familiar 

dins el nou context social, econòmic, administratiu i cultural i reduir aspectes negatius o 

conflictius. La comissió de treball va realitzar durant 8 mesos enquestes, grups de discussió, 

entrevistes i va comptar amb la participació de persones que havien viscut processos de 

reagrupament familiar o l’estaven començant. A partir de les aportacions de les persones que 

formaven part de la comissió i de les conclusions extretes de les activitats esmentades, es va 

concretar una proposta d’actuació. 

De la mateixa manera que es va elaborar la proposta, al febrer de l’any 2007 es va  

implementar el projecte pilot a Horta-Guinardó. Tenint en compte els resultats obtinguts, des 

de la Direcció d’Immigració es va prendre la decisió d’ampliar-lo aplicant-ho a la resta de la 

ciutat i, a finals de l’any 2008, es va constituir un equip de treball que va engegar el projecte  

també als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Al novembre de 2009, es va 

encetar als districte de Sants-Montjuïc i Ciutat Vella. Està previst que a principis de 2011 tots 

els districtes de la ciutat de Barcelona tinguin en funcionament aquest programa.   

 

2.2.2 Objectiu general del Programa 

Es tracta de millorar les dinàmiques del retrobament familiar i afavorir la cohesió social, 

generant punts de trobada, de reconeixement positiu i de construcció de igualtat dins la 

diversitat cultural. L’objectiu principal és:  

 Afavorir  la inserció i l’autonomia de les famílies reagrupades a  la ciutat. 

 

2.2.3 Descripció  

El Programa es divideix en dues fases, relacionades amb els grans moments de la retrobada 

familiar: quan els membres de la família a reagrupar encara són al país d’origen i un cop es 

produeix la reunificació a la ciutat. 

1era fase: abans de l’arribada de les persones a reagrupar. En aquesta fase d’acollida 

prèvia es dóna suport als sol·licitants de reagrupament per preparar la retrobada amb 

els seus familiars en les millors condicions possibles. 

2a fase: orientació i acompanyament a les famílies reagrupades. Un cop es produeix 

la retrobada familiar a la ciutat es fa una acollida, orientació i acompanyament als 

membres de la família.  

Al llarg de les dues fases anteriors i de forma transversal, es fa un seguiment dels nuclis 

familiars i una avaluació que és també un procés continu de valoració del Programa.  
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Per desenvolupar les activitats, s’empren metodologies de caire participatiu que fomenten la 

implicació i la corresponsabilitat. Les activitats  són de dos tipus: individuals i de grup.  

a. Activitats individuals: contacte telefònic, entrevista de seguiment, orientació, 

informació i derivació. 

b. Activitats de grup: “Espai inicial”,  Tallers de mares i pares, “A l’estiu, Barcelona 

t’acull”, Grup de dones reagrupades, “Espai estable familiar”. 

Tenint en compte aquesta metodologia de treball i, en tant que el Programa es centra en la 

família com a element de cohesió social, s’ha definit un marc general d’actuació i el seu 

contingut es va adaptant i desenvolupant (incorporant noves accions) depenent de les 

demandes i necessitats detectades.  

  

Abans  de la retrobada 
familiar a la ciutat 

Orientació individual

Reunió de grup “Espai inicial”

Taller de pares/mares

Orientació i 
acompanyament a les 
famílies reagrupades

Orientació individual

Acollida de grup a joves: "A 
l'estiu, Barcelona t'acull"

" Grups dones reagrupades", 

"Espai estable"
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3 Balanç  de gestió   

 

 

3.1 Evolució global  

 

S’adjunten les dades de gestió del Programa entre gener de l’any 2009 i el mes de juliol de 

l’any 2010. Cal recordar que els districtes de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc es comptabilitzen  

des de novembre del 2009, data en què va començar la seva posada en marxa. 

Com es podrà observar més endavant, l’alt nombre de nuclis familiars amb el qual s’ha 

treballat durant tot el procés de retrobada familiar ha permès identificar nous aspectes a tenir 

en compte. En general, es pot observar com la retrobada familiar és un moment crític per 

impulsar l’evolució de la família en un nou context sociocultural, tant en aspectes de 

convivència intrafamiliar com de participació en aquest nou entorn. 

Per tot això, des de l’any 2009, s’han encetat activitats de les quals es poden extreure resultats 

tant a curt com a llarg termini. Alguns exemples d’actuació són: “A l’estiu, Barcelona t’acull”, 

un model d’optimització de recursos i de treball en xarxa, que es realitza de manera conjunta 

amb la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i els consorcis de 

Biblioteques de Barcelona i d’Educació; Espais inicials específics per a persones xineses i 

pakistaneses; un Espai estable familiar per a nuclis ja reagrupats a la ciutat i sessions d’acollida 

per a dones reagrupades. Per últim, però no menys important, es fa de manera continuada 

una valoració del Programa i aquest any s’ha fet revisió  dels indicadors per millorar el procés 

d’avaluació.  

Cal esmentar que el Programa d’Acompanyament al reagrupament familiar ha obtingut, 

durant aquest temps, reconeixement a diversos nivells: ha rebut suport per part de la 

Secretaria d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, a través dels Fons d’acollida provinents 

de l’Estat. Pel Ministeri de Treball i Immigració és considerat com a projecte innovador i ha 

rebut subvenció des de l’any 2006. Com a programa pioner a escala estatal, ha estat reconegut 

mitjançat una posterior implementació del Programa en més d’una trentena de municipis 

catalans i altres de la resta d’Espanya.  

 

Per últim, en la tercera edició del Manual sobre integració de la Unió Europea, dels 27 estats 

membres, ha estat l’únic exemple destacat de bona pràctica a nivell local d'una administració 

de l'estat Espanyol. 

 

3.2  Fase I: Acollida prèvia. Abans de l’arribada de les persones a reagrupar  

 

a. Descripció 
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En aquesta fase d’acollida prèvia es dóna suport als sol·licitants de reagrupament per preparar 

la retrobada amb els seus familiars en les millors condicions possibles3. 

 

El Programa es posa en marxa a partir del moment en el que el Coordinador tècnic del 

Programa al districte rep el llistat de persones que han obtingut l’informe de disponibilitat 

d’habitatge positiu i es posa en contacte amb cadascuna de les persones via telefònica. 

L’objectiu és informar-los del projecte, motivar-los a participar, i convidar-los a una reunió de 

grup: “l’Espai inicial”. Si no és possible trobar a la persona, se li envia una carta. 

 

 

b. Evolució 

 

El contacte telefònic per vincular a les persones amb el Programa s’ha consolidat com la millor 

estratègia de convocatòria. És un primer moment per establir cert grau de confiança, per 

generar vincle i, a més a més, permet identificar situacions que possiblement requeriran 

seguiment.   

 

A les persones amb les quals no es pot contactar per telèfon se’ls envia una carta.  No obstant, 

es va evidenciar una baixa participació dels col·lectius pakistanès i xinès, per aquest motiu, a 

les persones que no participen als Espais Inicials un cop han rebut la primera carta en català i 

castellà, se’ls fa convocatòria perquè participin en un Espai Inicial específic, en la seva llengua 

d’origen: urdú en el cas dels pakistanesos i xinès en el cas dels xinesos.  

 

c. Resultats 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 S’ha establert contacte amb 4885 reagrupants, el 94% de les persones que van rebre l’informe 

d’habitatge positiu en aquest període. 

 S’ha contactat telefònicament amb el 66% dels reagrupants que han començat el procés i s’ha pogut 

saber que el 70% d’aquests, 2372, encara tenen les persones que reagrupen al país d’origen i, per tant, 

es pot treballar proactivament des d’abans de la retrobada a la ciutat. 

 Les persones reagrupants amb qui el Programa s'ha posat en contacte al llarg d’aquest any i mig 

procedeixen de 65 països diferents. Els més destacables són: Pakistan, Perú, Equador, Bolívia, Xina i  

Colòmbia.  

 

                                                           
3 Un percentatge de les persones que sol·liciten informes d’habitatge no fan un procés de reagrupament sinó que el 
demanen per regularitzar la situació de fills o filles que porten més de dos anys a la ciutat. 
4 A 4 districtes, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, s’ha treballat amb els informes emesos entre 
juliol de l’any 2008 i octubre/novembre 2009; a la resta de districtes: Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, va començar el 
Programa a novembre de l’any 2009 amb informes emesos  entre agost i octubre  de l’any 2009. 
5 Als 6 districtes s’ha treballat amb informes emesos entre novembre de l’any 2009 i maig de l’any 2010.  

  ANY 20094 

GENER-JULIOL 

20105 TOTAL 

Informes positius inicials 3220 1960 5180 

Reagrupants contactats  (per carta i telèfon) 2889 1996 4885 

Contactats telefònicament 2003 1391 3394 

Persones a reagrupar al país d’origen (que 

compleixen els requisits per accedir al Programa)  
1288 1084 2372 
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3.2.1 Espais inicials  
 

a. Descripció 

 

El procés de reagrupament familiar és llarg i complex, exigeix una gran quantitat de requisits; 

sovint les persones que l’inicien centren els esforços en assolir aquests tràmits necessaris i 

imprescindibles per tal de que la reagrupació sigui aprovada i es deixen de banda altres 

aspectes igual d’importants per afavorir la posterior inserció del nucli familiar a la ciutat. Per 

tant, un repte ha estat i és que les persones tinguin una visió integral de la retrobada familiar 

i preparin aquest important moment del projecte migratori. Per això, es realitzen aquests 

“Espais inicials” que són reunions on, en grup, es comença a treballar l’acollida abans que el 

reagrupament es dugui a terme.  

 

En aquesta activitat es troben les persones convocades i que encara tenen les persones a 

reagrupar al país d’origen amb els Coordinadors tècnics del Programa al districte i amb els 

tècnics de suport per abordar aspectes a tenir en compte abans i un cop produïda la 

retrobada familiar: els tràmits administratius que hauran de gestionar en els propers mesos, 

consells per aconseguir l’èxit de la reunificació i suggeriments sobre aspectes que poden 

afavorir la retrobada familiar a la ciutat (informació prèvia sobre l’indret on viuran, normes de 

convivència, documentació a portar per la incorporació al sistema educatiu...) i es posa èmfasi 

en les implicacions i reptes del reagrupament (aspectes psicosocials, culturals, econòmics...). 

S’obre un espai per escoltar als participants, es parla d’aspectes personals i s’aclareixen els 

dubtes que poden tenir. A més, s’informa i es convida a participar al Taller de mares i pares i a 

les activitats que es realitzen per als reagrupats un cop estiguin a Barcelona.  

 

b. Evolució 

 

Com es veurà més endavant, l’Espai inicial compta amb un alt nivell de participació de les 

persones convocades. Aquesta reunió es consolida com la més important (però no única) via 

de vinculació amb el Programa.  

 

A causa dels Espais Inicials específics amb persones xineses i pakistaneses, s’ha anat 

incrementat  la participació d’aquests dos col·lectius al Programa i aquests dos col·lectius. Les 

persones d’aquestes nacionalitats sol·liciten reagrupar  un nombre elevat de familiars a la 

ciutat i que, durant l’any 2009, tenien xifres baixes de participació. 

Tenint en compte que la informació oferta a la reunió els serà útil en diferents moments, s’ha 

editat una guia que es dóna en mà a cadascuna de les persones participants “Reagrupament 

familiar: Alguns aspectes importants a tenir en compte abans i després del reagrupament”.  
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c. Resultats 

 

 

 

 1872 persones han participat als 98 Espais inicials organitzats. La proporció, tant d’Espais inicials 

realitzats com de participants, ha augmentat significativament durant aquest any 2010.  

 El nombre de persones que assisteixen a l’Espai inicial com resposta a la invitació telefònica suposa el 71% 

dels assistents totals i la resta responen a la invitació feta per carta.  

 Les persones participants als Espais inicials volen reagrupar un total de 2356 familiars (1135 al 2009 i 

1221 al 2010), l’impacte positiu de l’Espai arriba, per tant, a tots/es ells/elles. 

 D’aquestes persones a reagrupar, un total de 1446 són fills o filles (682 al 2009 i 764 al llarg del primer 
semestre del 2010). 

 Els reagrupants assistents a l’Espai inicial procedeixen de fins a 41 països diferents.  
 

3.2.2 Taller de mares i pares  

 

a. Descripció 

 

El recolzament familiar i el suport de les mares i dels pares esdevenen factors clau per la 

inserció dels fills i de les filles. S’ha pogut identificar que alguns d’ells tenen dificultats per 

donar aquest suport per la qual cosa es considera de vital importància preparar aquestes 

mares i pares per la retrobada amb els seus fills i filles, majoritàriament adolescents.  

 

Per una banda, es tracten en comú les pors o dubtes que tenen i es donen eines per preparar 

la retrobada i, per l’altra, s’afavoreix la creació de xarxa entre els participants i el seu vincle 

amb el territori.  

Cada taller consta de tres sessions que es solen realitzar en dissabtes perquè un nombre 

quantiós de mares i pares hi puguin assistir. A cada sessió es tracten diferents temes 

complementaris entre sí; en primer lloc: els pares i la seva experiència migratòria, així com el 

propi projecte personal. Posteriorment els fills i filles: coneixement sobre ells, la relació que 

mantenen, les seves expectatives en front la migració... Per últim, es tracten temes relacionats 

amb la participació dels nuclis familiars a la societat d’acollida. Al llarg del taller es posa èmfasi 

en la importància de que els reagrupats coneguin la llengua i els serveis que hi ha a Barcelona 

perquè el procés d’integració sigui més senzill.  

 

b. Evolució 

 

A mesura que arribaven els fills i es produïen retrobades a la ciutat, es van identificar noves  

demandes a les que calia donar respostes. Per exemple: la manca d’una xarxa de suport en 

nuclis que havien iniciat un procés de reagrupament familiar d’ascendents (en gran majoria 

àvies) i que havia estat denegat, també a la detecció de conflictes en la convivència 

intrafamiliar i, per últim, en el  procés de participació en la vida de la ciutat.  

 

 

ANY 2009 GENER-JULIOL 2010 TOTAL 

Nombre d’Espais inicials 52 46 98 

Nombre d’assistents 948 924 1872 

Mitjana de participació 18 20  
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Així doncs, des del mes de maig de l’any 2010 i com a prova pilot, s’ha engegat un Espai 

estable de trobada entre famílies que fa poc s’han reunificat a la ciutat.  

 

 

c. Resultats  

 

 

 
 
 

 
178 mares i pares han participat al taller. Durant el primer semestre de l’any 2009, la mitjana de 
participació ha estat de 14  persones  a cada taller; a partir de l’any 2010, la mitjana és de 22 persones. 

 
 
 

3.3 Fase II: Orientació i acompanyament a  les famílies reagrupades 

 

a. Descripció 

 

La retrobada del nucli familiar evidencia noves realitats, noves necessitats i noves demandes a 

les quals cal donar respostes, tenint en compte que cada acció repercutirà en tota la família.  

 

Pel que fa al coneixement i a l’adaptació a la ciutat, moltes persones reagrupades només 

compten amb la persona que les ha reagrupat, qui sovint fa llargues jornades de treball. A 

causa d’això, cal que des del Programa es faci una tasca de suport i es col·labori per enfortir les 

relacions familiars en els casos que sigui necessari.  

Es posa en marxa, doncs, la fase dos del Programa d’acompanyament al reagrupament: 

l’apropament a la ciutat i l’impuls a l’autonomia dels membres dels nuclis familiars 

reagrupats. Es fan activitats personalitzades i de grup adreçades a la persona reagrupant i al 

seu nucli familiar nouvingut.  

Individualment, es tracta d’orientar, derivar i/o acompanyar a serveis o recursos clau per 

afavorir l’autonomia. També és un espai de confiança on poden preguntar o explicar aspectes 

relacionats amb el procés d’arribada a la ciutat i de retrobada familiar. A nivell de grup, dins el 

Programa, es realitzen tallers i grups específics orientats a la formació lingüística, ocupacional, 

de suport psicològic i d’ajuda perquè comencin a teixir o a enfortir una xarxa de suport. Com 

s’ha indicat anteriorment, en el darrer any s’han plantejat noves activitats focalitzades a 

l’acollida de joves i dones.  

 

b. Evolució i resultats 

En un primer moment es va plantejar un suport específic per a un nombre reduït de famílies 

que es creia tindrien més dificultats, però a mesura que el Programa s’ha anat consolidant, el 

nombre de nuclis atesos ha augmentat, passant dels 607 del 2009 a un total de 898 en els 7 

 

ANY 2009 GENER-JULIOL 2010 TOTAL 

Nombre de tallers 8 3 11 

Nombre d’assistents 111 67 178 

Mitjana de participació a cada taller 14 22 18 
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mesos d’aquest 2010. Ha estat una constant que les famílies s’hagin adreçat al Programa per 

diversos motius: per demanar suport, per  trobar-se amb dificultats i per altres situacions 

percebudes de discriminació.   

Per tant, per minvar aquestes situacions s’han posat en marxa estratègies en dos sentits: a 

nivell intern, amb la implementació de nous projectes que es descriuran més endavant, i 

enfortint o creant vincles amb altres recursos i entitats com Apropem-nos, Barcelona Activa, 

Consorci de Biblioteques, Consorci d’Educació, FEMAREC, Nou Barris Acull, Pla Jove 

d’Ocupació, Punt d’atenció a les dones, Punts d’informació Juvenil, Secretaria de Política 

Lingüística i Surt, entre d’altres, per donar continuïtat al procés iniciat. 

El servei d’orientació individual, un cop es produeix el reagrupament familiar, té prevista una 

durada de 6 mesos, excepte en circumstàncies excepcionals que poden allargar el temps 

d’orientació. Aquesta prolongació en el temps es deu a dos raons: per impulsar els processos 

d’autonomia i per l’alt nombre de nuclis familiars que s’han vinculat. 

Per comunicar-se amb persones en altres llengües, a partir de l’any 2010, es compte amb un 

reforç  mitjançant un  servei de traducció.  

 

3.3.1 Orientació individual 

 

a. Descripció 

 

És el servei que es dóna als nuclis familiars que s’adrecen al Programa per completar la 

informació proporcionada als Espais inicials o per sol·licitar suport en la recerca de respostes a 

la seva situació. També es busquen estratègies d’aproximació a altres nuclis que, o bé es 

preveuen com més susceptibles de patir situacions de dificultat, o que dins del seu nucli 

familiar s’identifiquen perfils considerats prioritaris d’actuació, com descendents en edats 

compreses entre els 16 i els 18 anys.   

 

No es tracta de duplicar serveis, per tant, s’informa i si s’escau se’ls deriva i/o acompanya als 

serveis o recursos corresponents. Si són temes derivats directament del procés  de retrobada, 

pels que no hi ha altres respostes i que es valoren com importants per afavorir una bona 

adaptació, llavors es vinculen a les respostes específiques dissenyades dins del Programa; 

principalment, a les diferents propostes de grup: Espai estable, Grup de dones reagrupades, “A 

l’estiu, Barcelona t’acull”...   

 

b. Evolució 

 

El moment de la retrobada familiar afavoreix l’interès per conèixer la societat d’acollida i 

formar-ne part d’aquesta, per exemple, promou l’aprenentatge de les llengües oficials. Fins 

abans de la retrobada, la prioritat era assolir els requisits per reagrupar i, un cop s’ha produït, 

es cerquen estratègies perquè la retrobada sigui “d’èxit”. 
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Per concloure, i sabent que encara és aviat per fer afirmacions pel que fa a les famílies 

reunificades, sí que es pot dir que hi ha una gran diversitat de situacions i que és un procés 

molt complex al qual encara s’està en procés d’apropament. 

 

c. Resultats 

 
2009 2010 TOTAL 6 

Nombre de nuclis familiars atesos individualment 607 898 1313 

 Vincle amb les persones a reagrupar Nombre de persones 
Nombre de 
persones 

Nombre de 
persones 

ASCENDENT 48 69 108 

CÒNJUGE 189 350 478 

DESCENDENT 585 1089 1471 

Total persones a reagrupar 822 1508 2057 

 Han estat 1313 els nuclis atesos de manera individualitzada. 

 Si el nombre de nuclis que encara tenien la seva família al país d’origen ha estat de 2372, un 51% ha 

rebut atenció personalitzada al menys 1 vegada.  

 Les 1140 demandes expressades i les 1904 necessitats identificades en els nuclis familiars atesos han 

girat en torn als següents àmbits: 

o Les qüestions jurídiques destaquen tant com a demanda, representen el 33%, com a necessitats, 

el 19%.  

o La formació, en general, és altre dels àmbits de treball més significatius, suposa el 36% de les 

demandes i el 20% de les necessitats detectades. Dintre de la formació s’agrupa i, 

proporcionalment es poden assenyalar: formació reglada (amb un 20% de demandes i un 9 % de 

necessitats); català (un 7%, 5%), ocupacional (7%, 5%), castellà i informàtica amb poc més de 

l’1%. 

o Les necessitats de suport en la relació als fills que arribaran han estat detectades com a 

necessitats en 463 nuclis familiar i han suposat un 24% de les necessitats totals.  

o El temps lliure com a àmbit de coneixement i d’integració en el nou entorn suposa el 7% de les 

demandes i el 12% de les necessitats. 

o Amb menys representació, també han estat demandes i necessitats d’habitatge, laborals, 

necessitat bàsiques suport psicològic o d’atenció a la dona. 

 

Durant aquest període s’han registrat un total de 3500 respostes. A continuació s’assenyalen 
els serveis i recursos més significatius donats com resposta per àmbit:  

                                                           
6 El total no és la suma dels nuclis atesos el 2009 i els atesos el 2010 perquè alguns d’ells són els mateixos que continuen 
en seguiment. 
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o El 27% de respostes(883) han estat per assessorament jurídic. 

o De les respostes referides a la formació reglada (19%), destaquen 275 respostes de derivació i/o 

acompanyament al Consorci d’Educació. 

o Pel que fa al català, la majoria són derivats al Consorci de Normalització Lingüística (164 de les 

225 respostes).  

o En l’àmbit de la formació ocupacional, el gruix de respostes han estat adreçades a Barcelona 

Activa, Surt  i “El Pla jove d’ocupació” .  

o Les respostes d’àmbit laboral són bastants similars a les anteriors, s’han adreçat en proporció de 

major a menor a Barcelona Activa, Surt, SOC i  OTG. 

o Les de temps lliure estan repartides entre diferents serveis i/o recursos (centres de lleure per a 

joves, ludoteques, esports, etc) de la zona a més de les respostes que es donen des del mateix 

Programa i que tenen a veure amb activitats de grup.  

 

3.3.2 A l’estiu, Barcelona t’acull 

 

a. Descripció 

 

A la primavera de l’any 2009, van arribar joves amb edats compreses entre els 12 i el 18 anys 

que no tenien plaça escolar o amb plaça per incorporar-se al mes de setembre. La demanda de 

mares i pares al Programa era la recerca d’activitats perquè els seus fills i filles poguessin 

aprendre el català i fer ús del temps de lleure, donat que arriben en un període en el qual ja 

s’havien tancat les places per les diverses activitats d’estiu. Es va veure que es perdia una 

oportunitat per preparar l’accés al sistema educatiu i per afavorir el coneixement i la 

participació d’aquest joves a la ciutat.   

 

Amb la col·laboració del Consorci de Biblioteques de Barcelona –lloc on es desenvolupen les 

activitats- i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, es va dissenyar 

“A l’estiu, Barcelona t’acull”, activitats d’acollida específiques per aquest col·lectiu: arribats per 

reagrupament familiar en el darrer trimestre acadèmic i que es troben sense escolaritzar, o 

amb un curt període d’escolarització. 

L’objectiu principal és apropar els joves que hi participen a la realitat de la nova ciutat de 

residència tot desenvolupant, durant les vacances escolars d’estiu, una sèrie d’activitats que 

des d’una vessant lúdica i alhora educativa els faciliti l’adquisició de nocions bàsiques de 

català, sobre l’entorn i la societat d’acollida, sobre l’ús de les biblioteques com a espais de 

proximitat i espais d’interacció amb altres joves. 

Altres
2% Assessoramen

t jurídic
27%

Atenció a 
la dona

5%

Formació 
castellà

2%

Formació 
català

7%

Formació 
reglada

19%

Formació 
ocupacional

12%

Laboral
9%

Habitatge
2%

Temps lliure
10%

Necessitats 
Bàsiques

2%

Salut
1%

Suport 
psicològic

2%

Respostes de serveis per àmbits 
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Des del Programa és fa un seguiment. En primer lloc, seguiment al que fa referència a la 

família i al procés d’integració a la nova ciutat durant les activitats d’estiu. En segon lloc, al 

que fa referència al seguiment acadèmic un cop finalitzada l’activitat; es procura acompanyar 

a cadascun dels joves, al menys fins que ja estan escolaritzats i desenvolupen les seves 

activitats rutinàries. També es va seguint aquells joves que van arribar amb les seves mares i, 

ja sigui per ells o pel taller de dones, continuen en el Programa.  

 

b. Evolució 

 

A l’any 2010, a la col·laboració del Consorci de Biblioteques de Barcelona i de la Secretaria de 

Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya es va sumar la del Consorci d’Educació de 

Barcelona, recurs clau per aconseguir l’escolarització dels joves participants. 

 

Aquest any han participat alguns joves que formen part de les aules temporals d’acollida i 

s’han enfortit actuacions de vincle amb altres joves de la ciutat i altres aspectes de prevenció, 

per exemple es va fer una activitat amb bombers i amb la Guàrdia Urbana de la ciutat. 

 

Independentment de les edats o nacionalitats, es destaca el progrés positiu que fan els joves 

des del primer dia fins al darrer.  

 

c. Resultats 

 

 

Durant l’any 2009, les principals nacionalitats dels joves eren: Equador, Perú, Colòmbia, Pakistan, Bolívia i, 

a l’any 2010, continuen sent les mateixes, però amb un increment de joves de Pakistan i la participació, 

encara minoritària, de xinesos. 

 

3.3.3 Grup de dones reagrupades 

 

a. Descripció 

 

A partir de l’atenció individual i del seguiment de la participació de les dones reagrupades en 

diverses activitats, es va observar com moltes no arribaven als recursos i serveis als quals se les 

derivava per part dels Coordinadors del Programa. Quan es van esbrinar les possibles raons, es 

va evidenciar que, per una banda, hi mancava una xarxa de suport i, per l’altra, se sentien molt 

insegures per moure’s per la ciutat; en molt casos depenien per complet del cònjuge per 

realitzar qualsevol activitat fóra de l’àmbit domèstic. Així doncs, amb el propòsit d’impulsar la 

 

ANY 2009 2010 TOTAL 

Districtes 4 6 6 

Participants 63 133 196 
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participació i l’autonomia, al darrer trimestre de l’any 2009, es van engegar dues activitats 

de grup per a dones: tallers i acompanyaments a recursos clau del territori. 

 

El taller és un pont entre les dones nouvingudes, un espai on interactuar i col·laborar, on 

sorgeixen xarxes de suport informal entre elles i es fomenta el debat i la participació. Com que 

les activitats tenen lloc a diferents biblioteques i centres de cada districte, les dones es poden 

relacionar amb altres dones tot coneixent els equipaments del seu barri de residència. 

Els acompanyaments en grup es fan a recursos i serveis bàsics com centres d’aprenentatge de 

la llengua, formació laboral, llocs simbòlics de la ciutat o assessorament en l’homologació de 

títols.  

 

b. Evolució 

 

Durant el 2010, s’han enfortit els acompanyaments de grup a dones a recursos clau del 

territori i s’ha impulsat la participació en entitats de barri i de districte així com l’aprenentatge 

de la llengua. 

 

El contingut dels tallers també s’ha anat adaptant a les necessitats i demandes que es van 

identificant, relacionades amb la soledat, el desconeixement del funcionament administratiu 

de la ciutat i la gestió de conflictes relacionats amb l’entorn i amb el seu nucli familiar.  

 

c. Resultats 

 

 

 

 

 

Durant l’any 2009, les principals nacionalitats de les dones que van participar eren: Colòmbia, Equador, Perú i 
República Dominicana. A l’any 2010, continuen sent les mateixes però hi participen dones de Cuba, Ucraïna, 
Índia, Marroc, Algèria i Filipines. 

 

3.3.4 Espai estable familiar 

 

a.   Descripció 

 

L’Espai estable és actualment un projecte pilot, és la segona fase del taller amb mares i pares 

reagrupants. Un cop els fills arriben a la ciutat, sorgeixen altres qüestions que els preocupen 

derivades del procés migratori, dels anys de pèrdua de quotidianitat entre els membres de la 

 

2009 2010  

Nombre 
d’accions 

Nombre  de 
participants 

Nombre 
d’accions 

Nombre de 
participants 

 

Tallers 8 41 10 73  

Acompanyaments 1 20 9 47  

TOTAL  61  120 181 
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família i del procés d’adaptació a la nova societat, tals com el model de criança, els models 

d’autoritat, la gestió de conflictes intergeneracionals, conciliació de la vida familiar i la laboral 

en un nou context, adaptació dels fills/filles reagrupats a noves parelles de les mares o pares o 

de nous germans. Els continguts poden adaptar-se en funció de la dinàmica del grup. L’Espai 

estable es va iniciar al maig de 2010 amb una periodicitat mensual i amb durada de 2 hores 

cada sessió. 

 

 

b. Evolució 

 

Encara és aviat per valorar aquest projecte però en principi es considera positiu, primer perquè 

ha estat una manera de donar respostes col·lectives a demandes que arribaven de manera 

individual i per les quals no es van trobar respostes de serveis on s’abordés els conflictes -no 

greus- derivats de manera directa d’un procés de reunificació familiar amb adolescents i, 

segon, per l’assistència que hi va haver en relació al nombre de convocats, que va ser baix per 

fer la prova. 

 

A la primera convocatòria feta a mares i pares, aquests es van presentar amb molts fills i filles 

adolescents, per la qual cosa s’ha dissenyat una activitat per treballar amb els joves, de cara a  

la participació a la ciutat i a valorar en un futur si cal o no fer alguna activitat conjunta entre 

mares i pares i els seus fills. 

 

c. Resultats 
 
 

  

64 persones han participat en els 3 Espais estables que s’han realitzat a partir de maig de l’any 2010.  

 

4 Valoracions i reptes 

 

4.1 Valoracions 

 

Com s’ha plantejat, el reagrupament familiar és actualment una de les principals fonts 

d’entrada de persones estrangeres en situació regular i el desenvolupament del Programa ha 

afavorit un major coneixement d’aquests processos de reunificació a la ciutat. S’ha evidenciat 

la importància d’abordar la retrobada familiar de manera específica, tenint en compte que 

les demandes, necessitats i respostes són diferents als que planteja l’arribada de persones en 

altres situacions; per exemple, cal reforçar les relacions familiars desprès d’un període de 

temps sense conviure, la vinculació dels membres a la ciutat, la inserció dels fills i filles al 

 

Sessions Participants 

Espai estable familiar 3 64 
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sistema educatiu i prevenir la solitud, la manca de xarxa de moltes famílies reagrupades, 

factors clau d’exclusió social. 

A escala general, es valora com molt positiva l’alta vinculació dels nuclis familiars al Programa, 

igual que la col·laboració i el treball en xarxa amb programes i recursos de districte i ciutat per 

donar continuïtat a l’acollida i afavorir la inserció real de les famílies a Barcelona.   

El fet de considerar la família com a eix i subjecte de treball, ha estat reconegut mitjançat una 

posterior implementació del Programa en més d’una trentena de municipis catalans i a altres 

de la resta d’Espanya; també ha estat l’únic projecte d’una administració local espanyola 

reconegut com a bona pràctica d’integració en el tercer Manual d’Integració de la Unió 

Europea.  

Un punt feble detectat de forma transversal ha estat la dificultat que molt joves de 16 a 18 

anys, que en la seva majoria han manifestat la voluntat de continuar els seus estudis, tenen 

per accedir o continuar en el sistema educatiu, formatiu i/o sociolaboral. Algunes situacions 

són compartides entre joves de la ciutat, com per exemple la manca de places per a cicles 

formatius, però ni ha d’altres especifiques i individuals:  

o Tant per accedir a l’educació post obligatòria com a cicles formatius han 

d’aportar la documentació d’estudis legalitzada i homologada posteriorment, 

però el procés sovint triga molt i això genera retards en la inserció dels joves 

en el sistema educatiu.  

o L’arribada dels joves fóra del període de la preinscripció dificulta l’accés a 

l’educació post obligatòria (cicles formatius de grau superior, cicles formatius 

de grau mitjà i PQPI) fins que no s’obre un nou període de preinscripció. En el 

cas específic d’accés al batxillerat, encara que es porti la documentació 

homologada, resta a criteri del centre la matriculació. 

o Els joves que arriben havent finalitzat el batxillerat al país d’origen i que volen 

accedir a la universitat han de superar les proves d’accés i els recursos públics 

per preparar-les són per a majors de 25 anys.  

o Pel que fa a la continuïtat en els estudis en aquesta franja d’edat hi ha 

dificultats per a mantenir el ritme del curs a causa de les dificultats inicials 

per comprendre i expressar-se en català. 

Els joves que es troben sense estudiar o que no troben feina durant aquest temps solen 

trobar-se desemparats, amb sensació de no ser útils. Aquesta circumstància pot derivar en un 

sentiment de rebuig de la nova situació, potenciar conflictes  o  que els joves optin per altres 

vies d’ocupació del temps menys desitjables.  

 

4.2 Reptes 

L’arribada de persones per reagrupament familiar ha estat  la fase més recent  dels processos 

migratoris a Espanya; fins ara l’èmfasi havia estat posat en l’arribada de persones pel mercat 

laboral (mà d’obra) i aquesta nova fase ha generat nous reptes.  
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En general, el principal repte és afavorir la incorporació a l’entorn en condicions d’igualtat de 

les persones que formen part dels nuclis familiars reagrupats. Un dels aspectes que ha 

esdevingut important és impulsar la creació de xarxes, vincles per evitar la soledat i l’aïllament, 

com a factors claus d’exclusió social i s’haurien de reforçar els canals de contacte, informació, 

derivació i/o treball conjunt amb serveis i entitats importants de cara a assolir la vinculació de 

les famílies al territori. 

Els reptes del Programa també es defineixen d’acord amb les principals fases d’actuació : 

1era fase: Abans de l’arribada de les persones a reagrupar. En aquesta fase caldrà 

reforçar, en els Espais inicials, la preparació per la retrobada de cònjuges, per tal de 

prevenir possibles situacions de conflicte. També per obtenir informació 

complementària del països d’origen sobre certs requisits que es sol·liciten per concedir 

el reagrupament familiar i que tindran incidència en el procés d’integració d’aquestes 

famílies en la ciutat, com per exemple l’obtenció de guàrdies i custòdies. Per últim, 

s’haurà d’enfortir la vinculació al Programa dels col·lectius pakistanès i xinès (1er i 3er 

col·lectius reagrupadors l’any 2009). 

 

2a fase: Orientació i acompanyament de les famílies reagrupades. En aquesta segona 

fase, els reptes principals són enfortir el treball amb les persones reagrupades, 

especialment dones i joves i fer sessions periòdiques d’acollida grupal a joves per tal 

de potenciar la seva vinculació amb l’entorn.  

 

 

5 Futur 

 

Una primera tasca serà l’ampliació del Programa a tota la ciutat, que s’espera dur a terme al 

gener de l’any 2011. 

En segon lloc, però no menys important, cal consolidar els projectes iniciats recentment: “A 

l’estiu Barcelona t’acull”, l’acollida a dones reagrupades i l’Espai estable familiar. 

El pas de família reagrupada a ser una família més de la ciutat, en igualtat de drets i deures, es 

simbolitzarà en un acte periòdic amb la participació de les famílies que han estat 

acompanyades pel Programa i, per últim, es consolidarà un projecte d’acollida a joves 

reagrupats, fent èmfasi en la franja de 16 a 18 anys. 

  



6 Annex 

 

TAULA 1:  EVOLUCIÓ GENERAL DEL PROGRAMA PER DISTRICTES 

 
 ANY 2009 2010 (Gener-Juliol) 

 
  DADES BÀSIQUES  
 

CIUTAT 
VELLA 

(Novembre 
i Desembre) 

SANTS 
MONTJUÏC 

(Novembre i 
Desembre)  

HORTA 
GUINARDÓ 

NOU 
BARRIS 

SANT 
ANDREU 

SANT 
MARTÍ 

TOTAL CIUTAT 
VELLA 

SANTS 
MONTJUÏC 

HORTA 
GUINARDÓ 

NOU 
BARRIS 

SANT 
ANDREU 

SANT 
MARTÍ 

TOTAL 

 
Informes positius  
 

195 191 420 930 599 885 3220 369 369 266 352 279 325 1960 

Reagrupants 
contactats  (per carta 
i telèfon) 

188 189 420 745 507 840 2889 366 370 267 263 273 358 1996 

 
Contactats 
telefònicament 
 

119 133 345 541 306 559 2003 283 262 207 256 194 189 1391 

Persones a reagrupar 
en el país d’origen 
(que compleixen els 
requisits per accedir al 
Programa) 

89 102 209 353 204 334 1288 256 199 150 166 140 170 1084 

 

 



 

 

  

2 Informe de Govern. Programa d’Acompanyament al reagrupament familiar 

TAULA 2: ESPAIS INICIALS PER DISTRICTES 

 

 

 

 

ANY 2009 
 

2010 (Gener-Juliol) 

DADES DELS 
ESPAIS 
INICIALS 
 

CIUTAT 
VELLA 

(Novembre i 
Desembre) 

SANTS 
MONTJUÏC 

(Novembre i 
Desembre)  

HORTA 
GUINARDÓ 

NOU 
BARRIS 

SANT 
ANDREU 

SANT 
MARTÍ 

TOTAL CIUTAT 
VELLA 

SANTS 
MONTJUÏC 

HORTA 
GUINARDÓ 

NOU 
BARRIS 

SANT 
ANDREU 

SANT 
MARTÍ 

TOTAL 

 
Nombre 
d’Espais inicials 
 

2 2 10 11 12 15 52 11 7 6 6 8 8 46 

 
Nombre 
d’assistents 
 

72 66 147 248 176 239 948 185 155 96 132 130 123 924 

 
Mitjana de 
participació 

36 33 15 23 15 16 18 17 22 16 22 16 15 20 

 


