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1

INTRODUCCIÓ

Avui, la diversitat d’origen, social i cultural és un fet característic de les ciutats globals;
els percentatges de població nascuda en altres estats representen, a ciutats com
Brussel·les, un 62%; a Londres i Nova York, un 37%; 1 a Madrid, un 24,3%,2 i a Barcelona,
un 29%.3
Les migracions són un fenomen eminentment urbà i la ciutadania dona un paper clau a
les administracions locals en la seva governança; així ho mostra una enquesta de
l’Eurobaròmetre de la Comissió Europea de l’any 2018, segons la qual el 90% dels
europeus creuen que les autoritats locals i regionals tenen un paper molt o força
important en la integració de les persones immigrades i, en el cas d’Espanya, el
percentatge puja al 94%.4
Des de l’any 2001, quan la població estrangera representava el 4,9%5 de la població,
Barcelona ha consolidat la seva diversitat, i part de la seva vitalitat està relacionada
amb la riquesa que aporta aquesta diversitat que la compon. A més a més, cada any
continua rebent persones immigrades o refugiades d’arreu, per la qual cosa les
polítiques de recepció, d’acollida de persones recentment arribades, són eixos
rellevants per a la consolidació d’una ciutat que reconeix i inclou les seves diversitats.
A partir de l’any 2015, els canvis en el context socioeconòmic i polític mundial i en els
fluxos i els perfils migratoris de la ciutat, així com els impactes de la pandèmia i de la
invasió d’Ucraïna, han reforçat el repte de construir noves mirades que permetin
formular, alhora, propostes inclusives i de cohesió social, però també adequades tant
als canvis en els fluxos i les noves demandes com en el context de governança local.
Per aconseguir-ho, en el procés d’elaboració d’aquesta nova estratègia s’hi han
incorporat el nombre més gran possible de mirades i de propostes, tant des de les
mateixes persones que van arribar en diferents períodes de temps o han arribat
recentment a la ciutat com de professionals que fan atenció directa (tant
d’Administració pública com d’entitats socials d’acollida i de persones immigrades),
representants d’entitats socials, d’administracions públiques multinivell i també
representants polítics.
L’abordatge d’aquesta estratègia es duu a terme en un marc multinivell, ja que les
dificultats sistèmiques de les persones van més enllà de la capacitat de resolució de la
ciutat. Es tracta d’una proposta local, que es desenvolupa mitjançant l’enfortiment dels
1 https://migrationdataportal.org/themes/urbanisation-et-migration
2 http://portalestadistico.com/municipioencifras/?pn=madrid&pc=ZTV21
3 https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i_demografia/Documents_relacionats/pobest/a2021/index.htm
4 https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i_demografia/Documents_relacionats/pobest/a2021/index.htm
5 https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i_demografia/Documents_relacionats/pobest/a2002/t41.htm
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serveis municipals, la transversalització de l’acollida en les polítiques generalistes de la
ciutat, el treball en xarxa amb entitats socials i la coordinació i la col·laboració
multinivell.
Per primer cop s’incorporen dades dels tres serveis municipals específics d’acollida, el
Programa d’acompanyament al reagrupament familiar, el Servei d’Orientació a Persones
Immigrades (SOAPI) i el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), i
de serveis complementaris, però bàsics, en la política municipal com el Servei de
Traducció i Mediació Intercultural. A més, és una proposta innovadora perquè parteix
de la visió de persones arribades d’arreu a la ciutat, així com la del conjunt de
professionals que fan atenció directa i, al mateix temps, vincula informació i indicadors
locals, autonòmics, estatals i europeus.
Aquesta estratègia forma part de les polítiques de governança de la diversitat de la
ciutat, com ara el Pla Barcelona Interculturalitat i la Mesura per una Barcelona
antiracista. També es vincula amb plans i programes sectorials de la ciutat que s’adrecen
al conjunt de la ciutadania, com el Pla d’adolescència i joventut, l’Estratègia municipal
contra la soledat 2020-2030, l’informe de la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers
Humans (UTEH), el Pla per la justícia de gènere 2021-2025, el Pla de salut mental 20162022, els plans d’acció comunitària i el Pla de barris.

2

CONTEXT LOCAL INTERNACIONAL

Ciutats i regions d’arreu, algunes des de fa molts anys i d’altres més recentment, han
apostat per polítiques proactives de la governança de la diversitat. A continuació,
presentem un resum d’algunes estratègies que s’han adoptat en altres ciutats, amb el
propòsit d’enriquir la nostra estratègia.
Els plans i les estratègies analitzats cerquen consolidar ciutats diverses amb la
participació del gruix de la societat i amb un sistema públic enfortit, a la vegada que
reconeixen la complexitat de les realitats en l’entorn local.
-

-

Toronto: Estratègia per a persones recentment arribades 2022-2026.6
Montreal: Montreal Inclusiu Pla 2018-20217, adreçat a persones recentment
arribades.
Londres: Document de consulta “Tots nosaltres. L’Estratègia de l’Alcalde per a la
integració social” 2018.8

6 https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2021/ec/bgrd/backgroundfile-166819.pdf
7 https://observatoirevivreensemble.org/sites/observatoirevivreensemble.org/files/montreal_inclusive.pdf
8 https://www.london.gov.uk/sites/default/files/final_social_integration_strategy.pdf
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Les ciutats descrites són diverses; per exemple, a Montreal, dues de cada tres nenes i
nens tenen almenys un pare o una mare que ha immigrat;9 a Toronto, el 47% dels
habitants són persones immigrades a la ciutat. 10
Toronto, en el seu Pla d’acció, defineix cinc prioritats, la primera de les quals és millorar
l’accés de les persones recentment arribades a la ciutat a través d’incidir en la formació
de les seves persones treballadores i en la sensibilització i la comunicació.
Per implantar la prioritat descrita, defineix la capacitació com un aspecte essencial per
a les persones treballadores de la ciutat en tots els nivells que té un impacte significatiu
i directe en les persones que fa poc que han arribat a la ciutat; en particular, en els
tècnics/tècniques de primera línia, que han de conèixer i ser sensibles vers les
experiències de les persones recentment arribades i els desafiaments a què s’enfronten.
A la vegada, cal donar a conèixer l’accés a serveis bàsics i les consideracions especials
que s’apliquen a les persones en situació administrativa irregular, anomenades persones
residents indocumentades.
En aquesta mateixa línia, en el seu Pla Montreal proposa construir una ciutat exemplar
com a prestadora de serveis i com a contractant, que cerca incrementar la diversitat
professional i oferir un accés just i no discriminatori als serveis municipals. Planteja que
moltes persones residents indocumentades no accedeixen als serveis de la ciutat per
por a ser denunciades i deportades.
El Govern de Montreal vol incorporar i contractar persones amb orígens diversos, tenint
en compte les necessitats de les persones, creant un entorn municipal obert, segur i
inclusiu que tingui en compte les necessitats específiques de les persones immigrades,
i contribuint a valorar la diversitat i el capital heterogeni de la ciutat.
Tant Montreal com Toronto defineixen com a prioritat implantar una política d’accés
sense por; Toronto, per exemple, ho fa mitjançant una revisió dels circuits administratius
i dels canals que tenen les persones recentment arribades per accedir als serveis públics,
o bé desenvolupant uns circuits d’accés lliures de discriminació en els diversos serveis
públics. Amb aquestes i altres accions busquen incidir en el procés d’adaptació i enfortir
l’oferta de serveis d’una manera cohesionada i assequible i de forma coordinada amb
entitats territorials i comunitàries.
Londres apunta a consolidar una estratègia transversal per a tota la població de la ciutat
que contribueixi a la cohesió social en funció dels lligams comunitaris, la participació
social i la igualtat, amb l’objectiu de promoure lligams que redueixin la discriminació i el
racisme.

9 https://observatoirevivreensemble.org/sites/observatoirevivreensemble.org/files/montreal_inclusive.pdf. Pg 8
10 https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2019/11/99b4-TOHealthCheck_2019Chapter1.pdf. Pg 11
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Defineix tres aspectes bàsics per aconseguir la integració social: 1) els vincles: promoure
experiències compartides, 2) la participació: ajudar els londinencs i les londinenques a
convertir-se en una ciutadania activa, i 3) la igualtat: abordar les barreres i les
desigualtats. A tot l’anterior s’hi afegeix un component transversal: les proves, per
mesurar, avaluar i compartir els descobriments sobre l’estat de la integració social.
Si bé hi ha diferències en les prioritats dels diversos plans o documents que recullen
unes visions socials i polítiques tan diverses, com el context de les ciutats, se’n ressalten
els ítems següents: la importància de la participació social i de les xarxes de suport, la
importància de facilitar els canals d’accés a les institucions, i la formació i la
sensibilització com a temes que cal reforçar.

3

ANTECEDENTS

Les polítiques d’atenció a persones immigrades i refugiades a la ciutat comencen l’any
1988, quan l’Ajuntament de Barcelona crea el primer grup de treball sobre persones
refugiades i estrangeres. Posteriorment, l’any 1989, es constitueix el Servei d’Atenció a
Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER),11 conjuntament amb Creu Roja i l’Associació
Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats (ACSAR).
El Pla municipal per a la interculturalitat de l’any 1997 defineix l’atenció a la ciutat:
normalització de serveis i l’adaptació a una nova realitat de possible increment de
persones immigrades. Barcelona defineix així un model d’atenció a les persones
immigrades en tots els serveis de ciutat, un enfocament que es veu reforçat l’any 2002
en el primer Pla d’immigració: l’atenció a “les persones en el marc dels serveis existents
sense crear estructures paral·leles, garantint l’accés de tots els ciutadans als serveis
municipals”.
En el marc del Pla d’immigració, l’any 2007 es presenta el document “Bases
d’acollida”,12 que planteja mantenir una atenció específica i temporal englobada en el
concepte d’acollida definit com “el conjunt d’accions que possibiliten que les persones
nouvingudes accedeixin a la informació i als recursos bàsics que han d’afavorir la seva
integració a la societat receptora”.
En el període 2002-2012, amb l’increment de població d’origen estranger i en l’escenari
d’un nou marc normatiu,13 es creen serveis per donar resposta a les noves competències
atorgades per la llei d’estrangeria: l’elaboració d’informes d’arrelament i informes
d’habitatge per al reagrupament familiar. Al mateix temps, mantenint un fet
característic de Barcelona com és el treball conjunt amb organitzacions socials i amb els
11 https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/sites/default/files/documents/12._saier_20anys.pdf
12 https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/sites/default/files/documents/bases_acollida_bcn_ciutat_ca.pdf
13 Durant aquest període va haver-hi diversos canvis normatius.
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territoris, es van ampliar, a escala de tota la ciutat, dues iniciatives posades en marxa en
alguns districtes: el Servei d’Orientació a Persones Immigrades (SOAPI),14 i el Programa
d’acompanyament al reagrupament familiar. Així mateix, es van crear línies de
subvencions i convenis adreçats a entitats socials per enfortir l’acollida a tota la ciutat.
El Pla de treball d’immigració 2008-201115 manté, com a principi d’atenció, la
normalització en l’atenció a les persones d’origen immigrant i defineix com a excepció
“les polítiques de primera acollida”. “L’acollida és temporal i té com a objectiu facilitar
la integració de les persones nouvingudes, i per aquest motiu en una primera etapa calen
polítiques específiques que facilitin aquest procés”.
Continuant amb la importància de les polítiques d’acollida, tant el Pla d’interculturalitat
de l’any 2009,16 que planteja la “necessitat de continuar aprofundint en les polítiques
d’acollida”, com l’“Informe sobre l’acollida i la igualtat d’oportunitats. Procés
d’avaluació i actualització del Pla d’acollida 2011”, reforcen “la importància de treballar
amb aquelles persones immigrades que són nouvingudes, però que per diversos motius
requereixen el suport dels itineraris d’acollida”.
En el Pla de Treball d’Immigració 2012-2015,17 i coincidint amb una disminució del
nombre d’arribades a conseqüència de la crisi econòmica, es mantenen els serveis i els
programes d’acollida, però canvia el focus de la política municipal i es planteja que “els
esforços ja no s’han de centrar en l’acollida, sinó en l’encaix i la integració de totes
aquestes persones que han optat per fer de Barcelona la seva ciutat” i es posa més
èmfasi en les polítiques d’acomodació i d’interacció. Paral·lelament, en aquest període
entra en vigor la Llei d’acollida de Catalunya 2010.
L’any 2015, s’evidencia un nou canvi de context migratori a la ciutat i comença, de nou,
a augmentar l’arribada de persones immigrades i el nombre de sol·licitants de protecció
internacional. També s’evidencia la feminització de les migracions i un increment
d’infants i adolescents no acompanyats, de manera que la ciutat posa en marxa diversos
mecanismes per donar resposta a les noves arribades: el Programa municipal d’atenció
a refugiats: Nausica, el pla Barcelona Ciutat Refugi, el document de veïnatge, entre
d’altres.
El Pla de ciutadania i immigració de la ciutat de Barcelona 2018-202118 assumeix els
canvis de la ciutat i reconeix una Barcelona diversa, alhora que defineix aquesta
diversitat com una oportunitat. Pel que fa a l’acollida, planteja que “cal abordar les
polítiques d’acollida prenent consciència que no són només els serveis municipals els que
14 https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/acollida-i-acompanyament
15 https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/sites/default/files/documents/26._pla_immigracio_2008_0.pdf
16 https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/documentos/web_pla_bcn_cat.pdf
17 https://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2014/1/plaimmigracio.pdf
18 https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/114522/4/Pla%20Immigració%20i%20Ciutadania_2018_2021.pdf
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acullen les persones nouvingudes, sinó que és tota la ciutat, amb el conjunt de persones,
entitats, empreses, organismes, etc., que en formen part; són les que fan de la ciutat una
veritable ciutat acollidora”. S’afegeix que “cal treballar, doncs, sobre les necessitats
pràctiques que estan vinculades a l’acollida, però també cal treballar perquè l’acollida
esdevingui una manera de ser dels ciutadans i les ciutadanes de Barcelona, un motiu
d’orgull que superi els prejudicis, un tret d’identitat de la ciutat”.
El Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030 defineix com un dels seus objectius
“impulsar el procés de revisió del Pla d’acollida de la ciutat per tal d’aprofundir en
aquesta etapa del procés migratori”.19

4

CONTEXT SOCIODEMOGRÀFIC

4.1

Canvis demogràfics recents a Barcelona

4.1.1 Evolució de la població i llocs de naixement
Després de l’augment continuat de l’arribada de persones migrades a la ciutat de
Barcelona des del 1996 fins al 2009, 20 a partir de l’any 2010 s’observa un decreixement
en l’arribada de població nascuda a l’estranger a la ciutat. Ara bé, tot i que el volum
d’arribades de persones nascudes a l’estranger va disminuir, la ciutat seguia rebent
persones d’arreu.
Aquesta tendència es va mantenir fins al 2015-2016, quan van a començar a aprofundirse alguns canvis a causa del nou context sociopolític i econòmic mundial. És aleshores
quan augmenta la complexitat i la diversitat dels perfils de persones que arriben a la
ciutat, com ara l’increment de persones que venien per a salvaguardar la seva vida de
situacions convulses a diversos països, com Síria, Ucraïna, Hondures, Colòmbia,
Veneçuela, etcètera.
Gràfic 1. Evolució de la població de Barcelona
1,615,985 1,619,839 1,614,090 1,613,393 1,609,550 1,610,427 1,625,137 1,628,936 1,650,358 1,666,530 1,660,314

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de padró de l’Ajuntament de Barcelona.

19 https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/pla-barcelona-interculturalitat-2021-2030.pdf
20 L’any 2007 hi va haver una disminució del nombre de persones estrangeres empadronades, com a resultat de l’aplicació la llei d’estrangeria, i es va produir una baixa del
padró́ significant en aquella població́ estrangera no comunitària que no havia renovat la seva inscripció́ en el padró́ d’habitants i feia més de dos anys que estava empadronada;
cal tenir en compte que el nombre d’arribades a la ciutat no va disminuir en relació amb l’any anterior.
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Entre el 2011 i el 2021, la ciutat ha passat de tenir 1.615.985 habitants a 1.660.314, amb
canvis importants en la composició sociocultural.
Gràfic 2. Evolució segons el municipi de naixement (2016-2021)
52.0%

48.8%

29.0%
22.5%
18.0%

15.1%

7.5%
2016

7.1%
2017
Barcelona Ciutat

2018
Estranger

2019

2020

2021

Resta de municipis d'Espanya

Resta de Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de padró de l’Ajuntament de Barcelona.21

Si s’analitzen les dades per municipi de naixement, es pot observar com, l’1 de gener de
2021 la població nascuda a Barcelona ha tingut una tendència a la baixa i representa el
48,8% de la població (l’any 2016 representava el 52%), igual que la població nascuda a
altres municipis de Catalunya, que ha passat de ser el 7,5% l’any 2016 al 7,1% l’any
2021.
L’any 2016 la població nascuda a l’estranger resident a Barcelona representava el
22,5% i ha pujat fins a representar el 29% del total de la ciutat l’any 2021.
Gràfic 3. Percentatges de la població de Barcelona per lloc de naixement (2012-2021)
Població nascuda a Espanya

Població nascuda a l'estranger amb nacionalitat espanyola

Població nascuda a l'estranger amb nacionalitat estrangera

2021

71.0%
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7.7%

20.1%

7.5%

18.8%

2018

75.4%

2017

76.3%

2016

77.5%
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15.4%
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78.0%

6.9%

15.1%

7.4%
7.3%

17.1%
16.4%

2014

78.3%

6.3%

15.5%

2013

78.2%

5.6%

16.2%

2012

78.3%

5.3%
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de padró de l’Ajuntament de Barcelona.
21Font:https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i_demografia/Documents_relacionats/pobest/a2021/part2/nt11.htm
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S’observa com l’any 2021 el percentatge de persones nascudes a Espanya és del 71% i
que la població nascuda a l’estranger ha anat incrementant el seu pes progressivament.
Pel que fa a la nacionalitat, del 29% de la població nascuda a l’estranger, el 8,1% ha
adquirit la nacionalitat espanyola i el 20,8% manté la nacionalitat estrangera.
4.2

Persones amb nacionalitat estrangera

4.2.1 Homes i dones
Gràfic 4. Evolució del percentatge de persones amb nacionalitat estrangera per sexe
(2017-2021)

50.2%

49.9%

50.1%

50.4%

50.7%

49.8%

50.1%

49.9%

49.6%

49.3%

2017

2018

2019

2020

2021

Homes
Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de padró de l’Ajuntament de Barcelona.

En els anys analitzats, la diferència percentual entre homes i dones és poc significativa,
ja que ambdós estan al voltant del 50%. A escala global, les dades reportades dels
homes són lleugerament superiors a les de les dones.
Gràfic 5. Presència de dones en les principals nacionalitats estrangeres (2021)
Hondurenya

67.9%

32.1%

Russa

66.6%

33.4%

Filipina

58.0%

42.0%

Brasilera

55.8%

44.2%

dones

Peruana

55.1%

44.9%

homes

Britàniques

42.0%

Marroquina
Índia
Pakistanesa

58.0%

40.1%
31.5%
25.7%

59.9%
68.5%
74.3%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de padró de l’Ajuntament de Barcelona.

La distribució per països d’origen no manté l’equilibri que ens mostren les dades
globals. De les 30 nacionalitats principals de la ciutat destaquen, per presència
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majoritària de dones, Hondures amb el 67,9% i Rússia amb el 66,6%; les dones de
Filipines representen el 58% i les del Perú, el 55,1%. La migració feminitzada d’aquests
països contrasta amb la majoritàriament masculina del Pakistan, en la qual les dones
representen el 25,7%, la de l’Índia amb el 31,5%, la marroquina amb el 40,1%, i les
britàniques amb el 42%.
4.2.2 Països de naixement i nacionalitats
Taula 1. Principals països de naixement de la població nascuda a l’estranger (20172021)
Països
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL
385.881
400.319
433.846
463.857
480.721
Argentina
22.241
23.566
26.338
30.379
32.401
Perú
23.638
24.378
26.072
27.994
28.908
Colòmbia
19.908
20.988
23.375
26.559
28.231
Veneçuela
13.873
16.909
20.650
24.760
26.227
Pakistan
20.015
19.979
21.438
23.614
25.144
Equador
23.703
23.402
23.628
23.571
23.751
Itàlia
17.670
18.715
20.926
21.762
22.336
Xina
17.778
18.351
19.318
20.044
20.082
Marroc
16.276
16.482
17.809
19.065
19.506
França
16.114
16.525
17.739
17.933
18.075
Hondures
8.762
10.409
12.652
15.134
16.537
Bolívia
13.677
13.539
13.876
14.014
14.218
Brasil
10.592
11.039
12.358
13.409
14.066
Filipines
12.871
13.005
13.273
13.401
13.558
República Dominicana
12.184
12.247
12.602
12.688
13.102
Regne Unit
6.814
7.104
7.951
8.408
9.382
Rússia
8.043
8.236
8.620
9.040
9.218
Índia
5.905
6.280
7.200
8.185
8.617
Xile
7.193
7.423
7.795
8.332
8.465
Mèxic
7.188
7.268
7.528
7.778
7.857
Resta de països
101.436
104.474
112.698
117.787
121.040
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de padró de l’Ajuntament de Barcelona.

A Barcelona hi viuen 480.721 persones nascudes a tots els continents, originàries de
179 països. La proporció més gran de persones immigrades prové d’Europa i Amèrica,
en particular de l’Amèrica Llatina i el Carib.
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4.2.3 Distribució territorial
Gràfic 6. Distribució de la població estrangera per districtes (2021)
18.0%
13.8%

13.1%
11.6%
9.1%
7.7%

6.6%

6.1%

5.8%

5.0%
3.2%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de padró de l’Ajuntament de Barcelona.

La població estrangera es troba distribuïda per tots els districtes de la ciutat, encara que
el pes percentual varia entre el 3,2% de les Corts i el 18,0% de l’Eixample.
Les persones empadronades sense domicili fix (*SDF) no s’han comptabilitzat en cada
districte, però cal anotar que representen el 5,0% de les persones estrangeres a la
ciutat.
4.2.4 Grups d’edat
Gràfic 7. Grups d’edat de les persones amb nacionalitat estrangera (2021)
10.2%

3.6%
Adults de 25 a 39 anys 46%
Adults de 40 a 64 anys 29%

11.3%
45.9%

Nens de 0 a 15 anys 11%
Joves de 16 a 24 anys 10%

29.1%

Gent gran de 65 anys i més 4%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de padró de l’Ajuntament de Barcelona.
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La franja d’edat majoritària de persones amb nacionalitat estrangera es troba en la de
25 a 39 anys (45,9%), és a dir, gent jove en edat laboral. La franja d’edat següent és la
de 40 a 64 anys (29,1%), també en edat laboral. La presència d’infants (11,3%) i joves
(10,2%) disminueix la taxa d’envelliment de la població de la ciutat. En darrer lloc, amb
un 3,6% trobem persones de més de 65 anys.
4.3

Serveis específics d’acollida

Gràfic 8. Persones ateses als serveis específics d’acollida (2019-2021)
20,620

19,001.00 18,037

5,189

3,774 2,905.00 3,414
SAIER

2,190.00

Reagrupament Familiar
2019

2020

4,029

SOAPI
2021

Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries anuals dels serveis.

L’atenció a persones recentment arribades està integrada de forma transversal en tots
els serveis d’atenció municipal, però a escala de ciutat hi ha serveis específics recollits
en el marc de la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi. A continuació, presentem un
recull de dades d’alguns d’aquests serveis i programes.
El Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER)22 és el principal servei
específic, centralitzat i especialitzat en mobilitat internacional, l’any 2020 el 72% de les
persones ateses van arribar a Barcelona feia menys de tres anys; el programa Noves
famílies: acompanyament al reagrupament familiar,23 descentralitzat, treballa amb
famílies immigrades i refugiades des d’abans que es retrobin a la ciutat, i el Servei
d’Orientació a Persones Immigrades (SOAPI)24, descentralitzat, s’encarrega
d‘acompanyar, d’orientar, i d’organitzar les sessions i les entrevistes del Mòdul C de la
Llei d’acollida de Catalunya: “Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic”,
l’any 2020 el 71% de les persones ateses van arribar a Barcelona feia menys de tres
anys.
El tancament de fronteres per la pandèmia va tenir impactes en la mobilitat mundial i
durant l’any 2020 va haver-hi una disminució de les persones ateses en els serveis
d’acollida; l’any 2021, excepte al SAIER, el servei que atén el nombre més gran de
persones, va tenir un lleu decreixement; tant el SOAPI com Reagrupament Familiar van
tornar a atendre més persones, sense arribar encara a les xifres prepandèmia.
22 https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/servei-datencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier
23 https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/acompanyament-al-reagrupament-familiar
24 https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/acollida-i-acompanyament
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L’increment més gran ha estat en el SOAPI que, entre el 2020 i el 2021, va augmentar
la seva atenció en 1.177 persones, amb un total de 4.029 persones ateses.
És important anotar que des de l’any 2016 a la cartera del SAIER es va incloure el
Programa municipal d’atenció a refugiats: Nausica,25 i les seves xifres estan incloses en
les xifres globals del SAIER.
4.3.1 Persones ateses i sexe
Gràfic 9. Persones ateses per sexe als serveis específics d’acollida (2021)
SOAPI

55%

45%
45%

Reagrupament Familiar

55%
50%
50%

SAIER
0%

10%

20%
Dona

30%

40%

50%

60%

Home

Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries anuals dels serveis.

El SAIER atén el mateix percentatge de dones que d’homes; SOAPI atén un percentatge
més alt de dones (55%) i Reagrupament un percentatge menor, el 45%.
Gràfic 10. Evolució del percentatge de perfils de persones ateses al SAIER (2015-2021)
92%

76%
66%
59%
54%

54%

46%

46%

51%
49%
41%

34%
24%

8%

2015

Protecció Internacional

2016

2017

Immigració (inclou emigració i retorn voluntari)

2018

2019

2020

2021

Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria anual del servei.
25 https://www.ciutatrefugi.barcelona/es/la-acogida
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El canvi de perfil de persones ateses als serves específics d’acollida de persones
immigrades a persones sol·licitants de protecció internacional és el fet més important
en l’atenció a persones recentment arribades a la ciutat, que passen de representar el
8% al 41% de les persones ateses al SAIER en tan sols sis anys.
4.3.2 Altres serveis transversals d’atenció a persones immigrades i refugiades
Gràfic 11. Sol·licituds d’informes d’arrelament (2019-2021)

6,253

4,576

4,180

2019

2020

2021

Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria anual del servei.

Encara que no són estrictament d’acollida, hi ha altres serveis importants en el procés
d’inclusió de les persones migrades i refugiades.
Hi ha el Punt d’Informació d’Arrelament (PIA),26 en què s’ofereix informació i
assessorament personalitzats sobre tràmits d’estrangeria, com ara els informes
d’arrelament social, els informes d’adequació d’habitatge o els informes d’esforç
d’integració social per a la residència temporal, entre d’altres; el PIA també tramita i
expedeix el document de veïnatge.
Com a efecte de la pandèmia, l’any 2020 va haver-hi una disminució de 396 sol·licituds
d’arrelament social a la ciutat per accedir a una situació de regularitat administrativa;
però l’any 2021 es van superar les xifres d’abans de la pandèmia i es van rebre 1.677
sol·licituds més que l’any 2019.
Gràfic 12. Sol·licituds d’informes d’habitatge (2019-2021)
2,171
1,378

2019

2020

1,992

2021

Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria anual del servei.
26 https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/informes-i-altres-documents-destrangeria
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En relació amb les sol·licituds d’informes de disponibilitat d’habitatge, per fer la
sol·licitud de reagrupament familiar, durant l’any de l’inici de la pandèmia hi va haver
una disminució important del nombre de sol·licituds: se’n van rebre 1.463 menys el 2020
que el 2019; però l’any 2021 tornar a pujar i es van rebre només 179 sol·licituds menys
que l’any 2019.
El Servei de Traducció i Mediació Intercultural (STMI) facilita l’entesa entre el conjunt
de professionals dels centres, els serveis municipals i les persones ateses, així com la
prevenció, la gestió i la resolució de conflictes en les relacions interpersonals, familiars i
comunitàries. Disposa d’un equip professional procedent de diversos països i que, per
tant, parla llengües d’arreu del món.
Gràfic 13. Principals llengües i persones ateses al Servei de Traducció i Mediació (2020)
3%

3%

5%
24%

5%

Urdú 24,1%
Àrab 24,1%
Xinès 11,3%

7%

Tagàlog 10,7%
Bengalí 7,4%
7%

Panjabi 7%
Rus 4,7%
Romanès 3,3%
11%

24%

Polonès 2,5%
Altres 4,8%

11%

Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria anual del servei.

Quant al Servei de Traducció i Mediació per a serveis o centres municipals, i en casos
puntuals en altres serveis de competència multinivell, com centres d’atenció
sociosanitària o centres educatius, l’any 2020 es van atendre 5.041 persones. Més del
95% de les intervencions es van fer en nou llengües: l’urdú i l’àrab van ser les llengües
més utilitzades, amb el 24,1% de les intervencions cadascuna, seguides del xinès, el
tagàlog, el bengalí, el panjabi, el rus, el romanès i el polonès.
En la convocatòria de subvencions es mantenen dues línies de finançament a entitats
socials, una centrada en la sensibilització i una altra que dona suport a iniciatives
d’acompanyament, suport en l’habitatge i promoció de la cultura de l’hospitalitat, així
com a convenis amb algunes entitats socials.
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4.4

Definició de l’acollida

Entre altres significats, el Termcat defineix l’acollida com la “rebuda d’una persona en el
si de la societat en la qual s’estableix amb vocació de romandre-hi”.27
A Barcelona, aquesta estratègia d’acollida 2022-2025, des d’una perspectiva de
governança migratòria, impulsa la cohesió social, mitjançant el reconeixement i la
inclusió de les potencialitats i els reptes de cada persona que arriba a un nou context,
sovint desigual i amb presència de discriminació, racisme i xenofòbia; incorpora una
visió integral del procés d’adaptació en dimensions complementàries (politicolegal i
d’estructura institucional, socioeconòmica i sociocultural), i ofereix espais d’escolta,
de respecte i de protecció.
La sortida d’una societat i l’arribada a una altra és part d’un procés d’adaptació que
involucra tant la persona i el seu context com la societat que la rep; des de l’arribada,
cada persona comença a ser part de Barcelona, una ciutat superdiversa28 i complexa
estructuralment.
És important anotar que no hi ha un temps exacte per concloure l’adaptació i que depèn
de molts factors, per la qual cosa la ciutat i els seus veïns i veïnes cal que treballin de
manera activa, multidireccional i amb visió de procés.

5

Metodologia

El marc general del procés va ser la investigació-acció participativa (IAP), amb una
interacció i un treball conjunt constants amb la Regidoria de Drets de Ciutadania i
Participació i la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi.
Amb el propòsit de fer una reflexió conjunta sobre l’acollida a la ciutat i elaborar
propostes de millora, hi van participar diversos agents: persones que havien viscut el
procés migratori, representants polítics, tècnics i tècniques de l’Administració pública, i
entitats socials. A més, partint d’una visió multinivell, es va considerar necessari fer
entrevistes a representants de la Generalitat i de l’Estat, així com a algunes delegacions
consulars de la ciutat.
En conjunt, hi van participar de manera directa 1.024 veïns i veïnes de la ciutat i
persones que treballen en aquest àmbit.

27 https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/acollida?type=basic&page=0
28 Per ampliar la informació sobre superdiversitat, vegeu Vertovec (2007), “Super-diversity and its implications”, a
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870701599465, o bé Grzymala i Phillimore (2017), “Introduction: rethinking integration. New perspectives on
adaptation and settlement in the era of super-diversity”. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2017.1341706
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Taula 2. Total de participants en el disseny de l’estratègia
Activitat

Nombre de
participants

Enquesta en línia a persones immigrades en 8 llengües.

863

Enquesta en línia a entitats socials que fan acollida.

32

38 entrevistes semiestructurades a representants polítics, tècniques
i tècnics de l’Administració pública, entitats socials generalistes i
persones immigrades, a més de persones a títol individual (15
entrevistes individuals i 23 grupals).

124

Aportacions per escrit (2 entitats socials i 3 serveis de l’Ajuntament
de Barcelona).

5

Total

1.024

En aquest marc metodològic es van utilitzar les següents tècniques següents:
-

Anàlisi documental
S’han analitzat tots els plans emesos per l’Ajuntament de Barcelona quant a
migracions, interculturalitat o gestió de la diversitat, i les memòries de serveis de
la Direcció d’Immigració i d’altres serveis d’atenció directa i àrees de
l’Ajuntament.
S’han cercat plans de ciutats d’arreu del món per conèixer en quins enfocaments
treballen, així com informes i documentació europea, estatal i autonòmica sobre
l’acollida i temàtiques relacionades.

-

Enquestes en línia
Per incloure altres veus d’entitats socials i de persones a títol individual,
mitjançant el web Decidim de l’Ajuntament de Barcelona es van fer dues
enquestes exploratòries:
-

Enquesta per a persones immigrades i refugiades a la ciutat
Entre el 28 d’octubre i el 10 de novembre de 2021, es va fer una enquesta
per a persones que han estat o estan en procés d’adaptació i assentament a
la ciutat de Barcelona.
En ser en línia i anònima, l’enquesta presenta avantatges i desavantatges: pel
que fa als primers, cal tenir en compte que pot haver-hi menys pressió a
l’hora d’utilitzar expressions “socialment correctes”, i, pel que fa als segons,
18

les respostes les ofereixen persones amb recursos per fer servir aquest tipus
d’eines tecnològiques i en podrien quedar excloses altres persones per raons
de llengua o per manca de xarxes. En aquest sentit, es va treballar de manera
coordinada amb serveis i entitats d’atenció directa, així com amb entitats de
persones immigrades, i es va traduir l’enquesta a vuit llengües (anglès, àrab,
castellà, català, francès, tagàlog, urdú i mandarí).
Es va privilegiar el WhatsApp com a via de difusió, ja que és una via de
comunicació àmpliament utilitzada.
Hi van participar 863 persones. Un cop feta l’anàlisi, es van considerar vàlides
853 enquestes.
Gràfic 14. Persones que van respondre l’enquesta per idioma i gènere
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.

Es va incorporar una pregunta oberta per a la formulació de propostes i
la van respondre 291 persones, amb un total de 581 propostes.
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Gràfic 15. Persones que van respondre l’enquesta per àrea de
naixement

1%

Unió Europea

42%

Extracomunitària
Altra,n/a

57%

Total: 853 enquestes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.

Van respondre una majoria de persones nascudes en països
extracomunitaris (el 57%) i un 42% de persones nascudes a la Unió
Europea, entre les quals hi ha una sobrerepresentació de persones
nascudes a França (el 26% del total de respostes).
-

Enquesta per a entitats que fan atenció a persones immigrades o
refugiades
Entre el 4 i el 10 de novembre de 2021, es va fer l’enquesta per a entitats
socials que duen a terme programes o accions d’acollida a persones
immigrades i refugiades.
Es va fer en català i castellà, i 32 entitats socials de la ciutat la van
respondre.
Taula 3. Entitats que van respondre l’enquesta
Total d’entitats enquestades

Total d’entitats que
van fer propostes

%

32

11

34%

Es va incorporar una pregunta oberta per a la formulació de propostes
que va ser resposta per 11 entitats, amb un total de 26 propostes.
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-

Entrevistes individuals i grupals semiestructurades
Entre el juliol i el desembre del 2021 es van fer 38 entrevistes semiestructurades,
individuals o grupals, en les quals van participar 124 persones, distribuïdes de la
manera següent:
Taula 4. Entrevistes semiestructurades
Sector
Entitats socials
immigrades)

(d’acollida

Participants Percentatge
i

de

persones

24

20%

Administració local: personal tècnic (inclosos tots
els serveis municipals d’acollida) i directiu, i
representació política

85

68%

Administracions
públiques
multinivell
representacions consulars a la ciutat

10

8%

5

4%

124

100%

Persones immigrades a títol individual
Total

i

Per reduir els possibles biaixos i tenir una visió tan àmplia i diversa com fos
possible, es van dur a terme dos tipus d’actuacions: en primer lloc, es van
comparar els resultats de les enquestes amb altres estudis o enquestes de
ciutat i a escala supralocal, i, en segon lloc, es van fer entrevistes
semiestructurades amb diversos agents socials i persones a títol individual, que
amplien o matisen algunes de les respostes trobades i de les propostes de les
enquestes exploratòries.
-

6

Informació obtinguda en diversos espais
En el procés de disseny, formulació i elaboració del document final es van dur a
terme alguns espais de debat, trucades o intercanvis per correu electrònic amb
diversos agents socials vinculats a aquesta temàtica.

PUNTS DE PARTIDA
Les persones, en el centre
Les persones són objecte i subjecte d’aquesta estratègia i per això cal abordar
conjuntament la identificació de les potencialitats i els reptes de cada persona des
d’una visió integral i de procés.
Context de desigualtat
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L’acollida té lloc en un context de desigualtat, amb presència de racisme i
discriminació, fet que fa més complex treballar l’objectiu de la cohesió social, a
partir del reconeixement de la diversitat i de la inclusió de persones migrades i
refugiades.
Responsabilitat pública i participació
L’estratègia es formula des d’una perspectiva de responsabilitat pública, de
governança migratòria, que involucra tots els agents socials de la ciutat.
Superdiversitat estructural de la ciutat
La Barcelona que acull és estructuralment diversa, ja que inclou la diversitat
d’origen, social, cultural i lingüística, així com la diversitat en les persones que
arriben a viure a la ciutat.
Interseccionalitat
L’origen, combinat amb altres factors com la llengua, la religió, l’edat, el gènere,
l’orientació sexual, la identitat sexual, el nivell socioeconòmic, el nivell d’estudis i la
diversitat funcional, determina l’accés als drets i les oportunitats.
La diversitat com a oportunitat i riquesa
La vitalitat de la ciutat està relacionada amb la seva diversitat estructural; per tant,
es valora com una riquesa i una oportunitat per treballar en benefici de la ciutat.
Atenció proactiva
Els serveis d’acollida, com un dels primers serveis de contacte d’una persona
acabada d’arribar, han de tenir una visió integral de les demandes i les necessitats
de les persones que arriben i que, sovint, desconeixen el funcionament de la ciutat.
Enfocament de ciutat
Si bé l’estratègia té com a objectiu les persones migrades i refugiades arribades
recentment a la ciutat, els beneficis de les accions van més enllà i es busca
consolidar la cohesió social de la ciutat.
Estratègia multinivell
L’estratègia està inserida en un marc de polítiques multinivell en el qual és reconeix
i s’aborda un diàleg amb altres instàncies que hi tenen competències: la Unió
Europea, l’Estat espanyol, representacions d’altres estats i la Generalitat; però
també involucra diversos agents no governamentals i privats.
Les realitats migratòries són canviants
Les realitats migratòries i de refugi són dinàmiques, per la qual cosa cal fer un
monitoratge i una avaluació constants que permetin adaptar les polítiques i les
accions.
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Perspectiva de gènere
La perspectiva de gènere reconeix la desigualtat estructural de les dones i de les
persones amb identitats de gènere diverses immigrades i refugiades, inclou els
factors interseccionals que reforcen la desigualtat i ha de proposar mesures per
reduir-la.
Especialització i transversalització
L’especialització i la transversalització de l’acollida mitjançat la coordinació, la
col·laboració i la cocreació són eixos per adaptar la ciutat a una acollida inclusiva
amb les seves diversitats d’origen.
Inclusió de les persones amb diversitat d’origen en totes les accions
La diversitat d’origen i els bagatges ètnics formen part tant de la Barcelona que acull
com de les persones que arriben a la ciutat i, per tant, se n’inclou la participació en
tots els processos.
Avaluació i seguiment
Una avaluació i un seguiment constants, amb valoracions quantitatives i
qualitatives, són bases de l’estratègia per mesurar els avenços i definir les propostes
d’innovació, adequació i millora.

7
7.1

SITUACIÓ ACTUAL
Raons per arribar a viure a Barcelona

Gràfic 16. Principals Raons per arribar a Barcelona
Treball/negocis

40.29%

Projecte familiar

19.70%

Estudis

17.65%

Fugir de conflictes o perillositat per la vida

8.56%

Atracció per BCN

4.81%

Estada temporal
Trànsit cap a altres països
Raons de salut
Canvi climàtic

4.19%
2.23%
1.78%
0.80%

Total: 1.122 respostes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.
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A la pregunta “Quina va ser la raó principal per arribar a Barcelona?”, les raons han
estat multicausals i algunes interactuen entre si. De les 1.122 respostes, treballar o fer
negocis ha estat considerada la motivació més important i ha acumulat el 40,3% de les
respostes; això va en línia amb el que es va reflectir en l’Enquesta de la joventut de
Barcelona 2020:29 treballar ha estat la principal raó per venir a Barcelona del 33,2% de
les persones d’entre 15 i 34 anys que han migrat a la ciutat. Així doncs, un primer
element que cal tenir en compte en l’estratègia de recepció és el reconeixement del
paper central que ocupa la feina en el procés d’adaptació i assentament de les persones
immigrades i refugiades.
La segona raó esmentada per venir a Barcelona ha estat per un projecte familiar, amb
el 19,7%, que inclou la constitució de parella o la reunificació de la família. Barcelona
com a ciutat d’atracció per estudiar ha estat la tercera raó per venir a viure a la ciutat,
amb el 17,6% del total de respostes.
La fugida del país d’origen, per conflictes o per situacions que posaven en perill la vida,
amb un 8,6% de les respostes ha estat la quarta motivació per venir a la ciutat; aquestes
situacions no es vinculen a la llei d’asil, ja que les categories legals no es corresponen de
manera directa amb les situacions de cada persona. En les raons considerades forçades
pot haver un marge de decisió i en les voluntàries, algunes raons forçoses.
Dins de les motivacions, les que presenten menys pes han estat l’estada temporal, la
migració de trànsit cap a altres països europeus, les raons de salut i el canvi climàtic.
Aquesta última pot estar relacionada tant amb raons econòmiques com amb migració
forçada i, per aquest motiu, la considerem una raó multicausal.

Gràfic 17. Principals raons per viure a Barcelona amb perspectiva de gènere
1.11%

2.03%

53.23%

39.59%

45.66%

58.38%

Treball/negocis

Projecte familiar
Dona

Home

No binari

Total: 850 enquestes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.
29 “La joventut de Barcelona l’any de la pandèmia. 10 anàlisis a l’Enquesta a la joventut de Barcelona 2020
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/la_joventut_de_barcelona_lany_de_la_pandemia.pdf
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Les dues principals raons per viure a Barcelona són per treballar i per un projecte
familiar, raons que sumen el 60% de les respostes. Ara bé, si s’analitza amb perspectiva
de gènere s’hi poden observar diferències: en el primer cas hi ha una majoria d’homes,
mentre que per projecte familiar la majoria són dones (58,4%).
En les persones no binàries el projecte familiar ha estat esmentat com una raó més
important (2,03%) que la de treball/negocis (1,11%).
7.2

Factors més importants en el procés d’adaptació a la ciutat

7.2.1 Aspectes generals
Gràfic 18. Aspectes més valorats per ajudar qualsevol persona en el procés
d’establiment en Barcelona
16.1%

Oferir informació útil per al dia a dia

11.8%

Fer noves amistats
Tenir espais amables on s’informi i s’escolti sobre el procés
d’establir-se a la ciutat

10.7%

Un tracte respectuós i lliure d’estereotips i prejudicis

10.6%

La diversitat social i cultural de la ciutat

8.9%

Conèixer i accedir a organitzacions del barri i la ciutat.

8.9%

Que l’acompanyament per garantir l’accés a drets, sigui més
personalitzat, en els casos que ho requereixin.

7.4%
6.8%

El meu propi interès

6.4%

El coneixement de la llengua

5.3%

Els veïns i veïnes de l’escala o el barri

4.7%

Conèixer i accedir a organitzacions de persones immigrades

L’orientació del consolat del país d’origen

2.3%

Total: 3.387 respostes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.
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A la pregunta “Segons la vostra opinió, quins són els factors que més ajuden les
persones recentment arribades a anar sentint-se i a ser part de la ciutat?”, els més
valorats tenen a veure amb el grup de la governança, de les polítiques públiques,: una
informació útil per al dia a dia, uns espais d’acollida que incloguin les especificitats de
les persones que encara no coneixen el funcionament de la seva nova ciutat o el
coneixen parcialment, i, finalment, si cal, un acompanyament perquè les persones
puguin accedir a drets. Aquesta agrupació ha sumat el 34,2% de respostes, desagregada
de la manera següent:
- Oferir informació útil per al dia a dia, tràmits d’estrangeria, on es pot buscar
feina, com escolaritzar, com aconseguir un habitatge, etcètera (16,1%);
- Tenir espais amables on s’informi i s’escolti sobre el procés d’establir-se a la
ciutat (10,7%), i
- Que l’acompanyament per garantir l’accés a drets sigui més personalitzat, en els
casos que ho requereixin (7,4%).
El bloc següent més valorat per part de les persones enquestades és el de les xarxes, els
vincles informals de suport mutu, d’amistat o de veïnatge, amb un 17,1% del total de
respostes, que agrupen les següents:
- Fer noves amistats (11,8%);
- Els veïns i veïnes de l’escala o el barri (5,3%).
Construir noves relacions és especialment difícil per a persones en situació
d’irregularitat o en condicions de vulnerabilitat, o per a persones que han hagut de fugir
de casa seva perquè la seva vida estava en perill o per situacions de conflicte. Per això,
les polítiques públiques són importants per abordar aquest repte i cal que reconeguin i
impulsin la creació tant de les xarxes d’origen, o que comparteixen la mateixa llengua,
com de noves xarxes creades en el territori, en els barris.
Les xarxes de suport, per veïnatge o per origen, es constitueixen en el tercer bloc més
important, amb el 13,6%, desagregat en les respostes següents:
- Conèixer i accedir a organitzacions del barri i la ciutat (8,9%);
- Conèixer i accedir a organitzacions de persones immigrades (4,7%).
El tracte lliure d’estereotips i prejudicis destaca en el quart bloc com un valor de la
ciutat diversa. El 10,6% de les respostes apunten a la importància de treballar en aquesta
línia en espais diferents de la ciutat, ja que el procés d’adaptació a la ciutat es veu
afectat per la discriminació o el racisme experimentat, i ha estat un element transversal
en tots els espais de construcció de l’estratègia i per part de quasi tots els agents
participants.
La diversitat social i cultural de la ciutat és considerada una oportunitat, un valor que
enriqueix la ciutat i que contribueix al procés d’adaptació i assentament amb un 8,9%
de respostes.
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La motivació i l’interès de cada persona que arriba a viure a la ciutat és valorat per un
6,8% de les respostes com un factor que contribueix al procés d’adaptació.
Tenint en compte que, en el moment de l’arribada, la llengua es converteix en un
element que pot impulsar el procés d’adaptació o bé en un repte, el 6,4% de les
respostes valoren el coneixement de la llengua com un factor important.
El 2,3% de les respostes valoren que l’orientació del consolat del país d’origen és un
altre aspecte que cal tenir en compte.
Quan les persones van més enllà de la seva experiència personal i amplien el marc
individual al col·lectiu, els factors principals que identifiquen com a importants en el
procés d’adaptació a la ciutat mostren una visió integral, multinivell i multisectorial
que prioritza alguns elements com ara unes polítiques públiques proactives que
abordin les dimensions individual, grupal i comunitària.
7.2.2 Coneixement dels recursos, serveis i xarxes de ciutat
Gràfic 19. Ús actual dels recursos, serveis i xarxes de ciutat
24%

Per internet
Al servei corresponent: educació, salut, oficina de treball, oficines
de l’habitatge, serveis socials, etcètera

16.9%
12.3%

A amistats del mateix país de naixement

10.4%

A amistats de diversos països
A entitats d’immigrants

5.2%

A familiars

5.1%

A entitats socials del barri

5.0%

Als serveis específics d’acollida

4.4%

Ho tinc clar per a uns temes, però per a d’altres no

4.4%

A gestors privats

4.2%

A entitats socials de ciutat

4.1%

Al consolat del país de naixement

3.6%

Total: 1.102 respostes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.
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A la pregunta “Actualment, si teniu o coneixeu algú proper que tingui algun dubte
sobre el dia a dia de la ciutat o sobre tràmits, on us adreceu per obtenir la informació?”,
van assenyalar que els recursos i els serveis més utilitzats són Internet amb un 24,0% i
el servei corresponent: educació, salut, oficina de treball, oficines de l’habitatge, serveis
socials, etcètera amb un 16,9%. Aquestes xifres indiquen un ús normalitzat dels serveis
adreçats a tota la ciutadania per part de les persones que, en algun moment, van ser
nous veïns i veïnes de la ciutat, amb un total del 40,9% de les respostes.
Les xarxes i els vincles informals continuen sent un actiu important per a les persones
migrades i refugiades a Barcelona. Si se sumen respostes, són el segon recurs més usat
per obtenir informació sobre temes de la ciutat amb el 27,7% del total respostes, que
es poden desglossar en les següents:
- Amistats del mateix país de naixement (12,3%)
- Amistats de diversos països (10,4%)
- Familiars (5,1%)
Els recursos comunitaris, la participació comunitària, es constitueix en el tercer bloc més
important amb un 14,3%, compost per les respostes següents:
- A entitats d’immigrants (5,2%)
- A entitats socials del barri (5,0%)
- A entitats socials de la ciutat (4,1%)
Els serveis específics d’acollida representen el 4,4% dels serveis usats o a què s’adrecen
per obtenir informació. Aquest fet podria ser un indicador que l’acollida ha assolit
l’objectiu de ser temporal i un pont d’accés als serveis generalistes, ja que si detallem
aquesta dada per anys d’arribada, observem que el 51,6 % de les persones que van
arribar a la ciutat a partir de l’any 2016 són les que els utilitzen o adrecen altres
persones conegudes cap als serveis específics d’acollida.
El 4,4% de les respostes assenyalen que coneixen els recursos adients per a certs temes,
però que en desconeixen per a altres. Aquesta resposta suggereix una actitud
normalitzadora amb la resta de la població de la ciutat, quan ha de cercar informació
sobre un servei, recurs o tràmit nou o del qual no té prou informació.
Finalment, però no menys important, l’adscripció a dos estats nació, especialment en
les persones immigrades (no en les sol·licitants de protecció internacional), fa que, per
al 3,6% de les persones, els consolats del país de naixement també siguin una font
d’informació sobre els recursos i serveis de la ciutat.
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7.2.3 Dimensió politicolegal i d’estructura institucional
En la dimensió politicolegal i d’estructura institucional s’hi inclou la situació
administrativa de les persones que acaben d’arribar a la ciutat i l’adaptació de les
polítiques públiques a la diversitat, tant en els aspectes formals com en el dia a dia.
7.2.3.1 Situació administrativa
La condició administrativa assignada a una persona quan arriba defineix en gran part el
seu procés d’adaptació i la seva inclusió a la ciutat; per tant, la situació jurídica de partida
és diferent en les persones que, per la seva nacionalitat comunitària, tenen reconeguda
una condició regular per viure i treballar a la ciutat30, que en les persones que han de fer
un llarg procés per ser autoritzades a viure-hi i treballar-hi.
Pel que fa a les persones amb nacionalitats no comunitàries a Espanya, la situació
administrativa d’irregularitat és la més freqüent,31 tant en les persones recentment
arribades com en les persones a qui es denega la protecció internacional. Aquesta
situació ha estat identificada com el factor de vulnerabilitat principal en totes les
dimensions de la vida de les persones immigrades i refugiades, ja que limita l’accés a
serveis i programes tant pels condicionants legals com per la por de les persones i les
seves famílies, com és el cas de joves arribats amb les seves famílies.
Les xifres de persones en situació administrativa irregular ateses en els serveis
específics d’acollida a la ciutat durant l’any 2020 van representar el 55% del total, i l’any
2021 hi va haver una disminució de tres punts percentuals, de manera que
representen el 52% del total; aquestes dades mostren la importància d’aquest col·lectiu
en els serveis d’acollida, però també la confiança en els serveis municipals.
Taula 5. Persones en situació administrativa irregular ateses pels serveis específics
d’acollida
Persones ateses en situació administrativa irregular
SAIER*
SOAPI
Acompanyament al reagrupament familiar
Mitjana
* Inclou les persones amb documentació en tràmit.

2020

2021

80%
64%
21%
55%

73%
65%
19%
52%

Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries anuals dels serveis.
30 És important anotar que el concepte de lliure moviment dels ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea també s’ha anat fent més complex, però la seva condició és
diferent de la de les persones amb nacionalitats de països tercers.
31 La Mesura de govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda anota que entre el 40% i el 50% de les persones immigrades a Espanya han
estat en algun moment en situació́ irregular i que, en la seva immensa majoria, havien arribat a Espanya sense autorització de treball.
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En general amb els anys, la situació administrativa millora, però ara per ara encara és
possible identificar persones en situació irregular no només en persones recentment
arribades sinó també en algunes persones que fa més de quinze anys que són a la ciutat.
Els centres de serveis socials han identificat que la pandèmia ha fet aflorar moltes
persones en situació d’irregularitat que han perdut els seus llocs de treball i que, per
primer cop, s’adrecen a demanar ajuda. Val a dir que algunes d’aquestes persones són
dones que han estat treballant com a treballadores de la llar en el sector de les cures.
Una altra gran dificultat és el manteniment de la regularitat administrativa, que deixa
en la mateixa consideració legal d’irregularitat administrativa a persones immigrades i
persones sol·licitants de protecció internacional.
Quant a les persones en situació administrativa regular, un element que afegeix
complexitat en la fase d’adaptació és el gran ventall de situacions administratives en
què poden arribar32, els requisits d’accés i manteniment de la regularitat en cada cas, i
l’accés a recursos, ja que són diferents i sovint desconeguts tant per les persones com
pels professionals no especialistes en estrangeria i refugi.
Independent de la categoria jurídica, una de les dificultats ha estat aconseguir cites
prèvies en els tràmits d’estrangeria.33 Si bé aquesta no és una competència municipal, sí
que impacta en l’accés a recursos i serveis normalitzats de persones que formen part de
la ciutat.
La situació de les persones sol·licitants de protecció internacional en la fase d’arribada
és una de les grans preocupacions tant del conjunt de professionals com de les entitats
socials: d’una banda, hi ha els alts índexs de denegació, però, de l’altra, la competència
d’atenció social és de l’Estat mitjançant el Sistema d’Acollida de Protecció
Internacional i no hi ha cap via formal de coordinació multinivell, fet que genera un
gran desconeixement sobre el seu funcionament i una discriminació depenent del
recurs al qual les persones s’adrecin.
Els serveis d’acollida també reben demandes de persones que decideixen o estan
valorant retornar als seus països d’origen, algunes d’elles en condició de vulnerabilitat,
i que, en funció de la seva situació administrativa i del seu origen, poden accedir o no
als programes finançats per a aquest fi. La pandèmia ha incrementat les demandes
d’informació sobre el retorn voluntari, al SAIER entre el 2019 i el 2020 va haver un
increment del 155%, passant de 205 a 523 persones ateses34; però, de la mateixa
32 Les més comunes són: autorització de residència i treball, règim de lliure circulació de la UE, protecció internacional, reagrupament familiar, professionals altament
qualificats, inversors, residència no lucrativa (raons familiars i estudiants), circumstàncies excepcionals (arrelament i raons humanitàries, entre altres) i la protecció temporal,
aplicada a persones que fugen de la invasió d’Ucraïna.
33 Segons dades del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, el 63% de les persones que volien accedir a una cita prèvia el desembre del 2020 no la podien aconseguir, i
l’Informe sobre racisme estructural i institucional a la ciutat de Barcelona de l’any 2021 esmenta, a més, l’increment de la vulnerabilitat i l’exclusió generada en el període de
pandèmia.
34 https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/sites/default/files/memoria-saier-2020.pdf
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manera que passa amb l’atenció social a persones sol·licitants de protecció
internacional, els programes oficials són finançats per altres administracions i, per
tant, tenir un dibuix complet dels recursos adients per informar o derivar és un repte
per a les persones, les entitats i els serveis que fan atenció directa.
La nacionalitat estrangera afegida als requisits d’estrangeria, per a les persones
immigrades majoritàriament (no tant per a sol·licitants de protecció internacional),
involucra els consolats dels països d’origen, i la demanda d’incloure’ls en els processos
de governança migratòria ha estat un tema plantejat en diversos escenaris de
l’elaboració de l’estratègia.
7.2.3.2 Tràmits
L’adaptació a la ciutat de les persones d’arribada recent requereix fer diversos tràmits.
En general, malgrat els llocs webs i les diverses vies d’informació, moltes de les
persones manifesten la necessitat de tenir una informació integral del procés,
especialment sobre els d’estrangeria i refugi, així com dels circuits laborals, educatius i
d’accés a l’habitatge.
S’esmenten dos reptes importants i complementaris:
-

Fer més assequible tota la informació en línia, agrupar el màxim nombre possible
d’informació en un mateix espai i fer una millor adaptació multilingüe.
Mantenir o reforçar espais presencials per a les persones que no coneixen o no
dominen una de les llengües oficials i per a les persones que no disposen de les
eines informàtiques o les xarxes de suport necessàries per fer els tràmits.

Un dels primers tràmits que cal fer és donar-se d’alta en el padró municipal, ja que
permet o facilita l’accés a altres tràmits administratius municipals o altres
administracions, com, per exemple, els tràmits d’estrangeria o l’accés a drets universals.
Les persones amb una condició de més vulnerabilitat que no poden empadronar-se en
el lloc on viuen, tant per les dificultats d’accés a l’habitatge com per tenir-lo en
condicions de precarietat o per raons diverses, han d’accedir al padró sense domicili fix.
Sovint algunes entitats manifesten que els terminis per obtenir-lo dificulten el procés
per rebre reconeixement jurídic dels temps reals d’estada a la ciutat i es proposa que es
reconegui l’empadronament de manera retroactiva.
L’Informe d’avaluació de la mesura de govern per afavorir l’accés a la regularitat i
prevenir la irregularitat sobrevinguda de l’Ajuntament de Barcelona35 indica que més del
60% de les inspeccions es fan en set dies o menys i que només el 8% superen els 15 dies.

35 Document manuscrit.
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7.2.3.3 Els serveis generalistes
Les realitats relacionades amb la migració i el refugi van més enllà de la ciutat. En
general, les administracions locals es mouen en dos eixos: el primer està relacionat amb
aspectes que condicionen la vida de les persones recentment arribades, com ara les
qüestions jurídiques que impacten en la inserció socioeconòmica i que no són de la seva
competència o bé són de competència multinivell. El segon té a veure amb els aspectes
en els quals sí que es té competència, però que una part dels agents socials perceben
com a temes de menys importància. Les dificultats per donar respostes en la fase
d’adaptació a temes estructurals com la situació administrativa, la inserció laboral o
l’accés a l’habitatge, especialment per a persones en situació administrativa irregular,
generen en el conjunt de professionals de l’Administració pública i de les entitats una
gran preocupació i insatisfacció, així com contradiccions en el seu dia a dia. Un repte
identificat consisteix a formular línies d’acció conjuntes amb altres ajuntaments.
L’atenció a les persones migrades i refugiades es duu a terme en tots els serveis de
l’administració; a Barcelona es fa tant en els serveis generalistes, adreçats a tota la
població, com en els serveis específics d’acollida.
En els serveis generalistes, hi ha visions i nivells de coneixement diferents sobre les
especificitats de les persones immigrades o refugiades acabades d’arribar a la ciutat.
Professionals i entitats manifesten la importància d’abordar de manera integral
l’acollida i de formular estratègies conjuntes amb els serveis específics i altres recursos,
per donar respostes als nous perfils i a demandes o necessitats emergents o que s’han
incrementat, com els retorns voluntaris, l’atenció social a persones en situació
administrativa irregular o les famílies monoparentals femenines en condició de
vulnerabilitat.
Relacionat amb l’aspecte anterior, també s’identifica com a repte fer més transversal
l’acollida, és a dir, “passar de l’especialització a la transversalització”, ja que el
coneixement actual sobre el context d’acollida, l’existència i l’abast d’alguns serveis o
de programes especialitzats d’acollida és feble. Entre d’altres raons, es planteja la
necessitat de reforçar la formació, tant d’accés com continuada, sobre el marc normatiu,
de sensibilització, de tracte no discriminatori, antiracista, i dels programes i recursos
d’acollida a la ciutat; així mateix ho recull l’Informe sobre racisme estructural i
institucional a la ciutat de Barcelona del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona,
l’any 2021.36
Es valora de manera positiva la innovació dels serveis d’atenció, generalistes i
específics de la ciutat, com per exemple: l’atenció grupal a l’IMMS, la inclusió
36 https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Informe-racisme.pdf
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d’assessorament jurídic en estrangeria de determinats serveis, la posada en marxa de
sessions grupals al SAIER, els grups focals d’avaluació formats amb persones immigrades
del SAIER, el Programa d’acompanyament al reagrupament i el seguiment que es va fer
a joves reagrupats, i Nausica i la seva avaluació continuada. Arran de la valoració positiva
i la innovació en l’atenció, hi ha demanda per part de professionals per reforçar
projectes o proves pilot d’innovació i espais de debat sobre experiències d’innovació.
La percepció de col·lapse per part d’alguns serveis i entitats socials de la ciutat dificulta
una bona intervenció, un bon acompanyament. En són exemple les dificultats
esmentades per algunes entitats a l’hora de passar a la fase de tractament en alguns
centres de serveis socials o l’acompanyament en els tràmits d’estrangeria.
7.2.3.4 Els serveis específics d’acollida
L’existència de serveis específics d’acollida a persones immigrades i refugiades és
considerada una potencialitat de la ciutat; oferir un primer espai amb una visió integral
sobre el procés d’arribada a la ciutat i adaptat a cada persona es valora com un aspecte
que ajuda al reconeixement de la diversitat de la ciutat i a la cohesió social.
La virtualitat, accentuada amb la pandèmia, és un repte en què cal treballar, ja que
presenta potencialitats rellevants, com l’adequació als horaris de les persones, però
també mostra un augment en les dificultats d’accés de les persones recentment
arribades a l’hora de fer tràmits jurídics, a través de plataformes digitals, o per
l’adequació lingüística limitada de les plataformes o per la manca de mitjans per accedir
a Internet, entre altres. Algunes tècniques i tècnics d’acollida plantegen la dificultat de
generar confiança, que és un dels objectius importants en fer acollida, i també la
dificultat d’identificar necessitats més enllà de la demanda puntual. La necessitat de
crear espais d’escolta activa i sensible en mig del context actual és una constant en els
serveis que fan atenció directa. La no presencialitat fa més difícil guanyar proximitat i
donar una atenció o visió integral sobre les necessitats.
La diversitat del conjunt de professionals dels serveis d’acollida ha generat canvis en
l’estructura institucional i en la percepció de la ciutat per a les persones recentment
arribades; aquests canvis han contribuït a modificar la mirada i a adaptar els serveis
d’atenció de la ciutat no només en l’atenció en si mateixa sinó també a l’hora de
detectar possibles vulneracions específiques i d’aportar un coneixement dels circuits i
els serveis que es pugui comunicar de manera efectiva. Reforçar aquesta diversitat
podria impulsar la generació de referents positius, augmentar la confiança i
transmetre un model de ciutat inclusiva amb les seves diversitats.

33

Si bé hi ha una percepció de millora en la coordinació entre serveis i amb entitats
socials, el SAIER a l’any 2020 va atendre 3.627 37 consultes de professionals municipals
de serveis generalistes, aquesta coordinació també es percep com un repte que cal
millorar per tal d’evitar que “algunes persones hagin d’anar d’un servei a un altre sense
trobar resposta”.
Gràfic 20. Persones que manifesten conèixer els serveis específics d’acollida per àrea
de naixement
24%
Nascudes a la UE

Nascudes en països extracomunitaris
76%

Total: 323 enquestes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.

A la pregunta “Coneixeu algun dels serveis municipals en els quals s’ofereix informació,
orientació i acompanyament per a persones nouvingudes?”, del total de persones que
van contestar l’enquesta, 323, només el 38,4%, coneixien els serveis d’acollida de la
ciutat.
Si analitzem les dades per àrea de procedència hi ha una gran diferència. Mentre que el
76% de les persones nascudes en països extracomunitaris coneixen els serveis
d’acollida, entre les persones nascudes a la Unió Europea el percentatge de
coneixement baixa fins al 24%.
Un dels motius d’aquesta diferència pot estar relacionat amb la situació administrativa
i el desequilibri en els requisits per aconseguir una situació regular entre un grup i l’altre.

Gràfic 21. Ús dels serveis i programes específics d’acollida

37 https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/sites/default/files/memoria-saier-2020.pdf
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Serveis de districte o
de barri,
10% SOAPI

16%
SAIER
56%
Reagrupament
Familiar
18%

Total: 221 respostes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.

El servei d’acollida més conegut és el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i
Refugiats (SAIER), concretament pel 56% de les persones, seguit del programa Noves
famílies: acompanyament al reagrupament familiar (18%) i el Servei d’Orientació i
Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI; 16 %). El 22% de les persones
també assenyalen altres serveis de districte o de barri, com els telèfons 010 i 012 i les
oficines d’atenció a la ciutadania, entre altres.
7.2.3.5 Tràfic d’éssers humans
Els impactes de la situació administrativa irregular van més enllà de la possibilitat de
la lliure mobilitat o de l’accés a drets socials i econòmics: també suposa un increment
de la vulnerabilitat i de la facilitat d’explotació o discriminació. D’acord amb la Unitat
Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH), el 66,7% de les persones víctimes
de tràfic d’éssers humans ateses es troben en situació d’irregularitat. 38
Sovint és poc visible, però la detecció i l’abordatge del tràfic d’éssers humans són
aspectes que cal incloure en els serveis d’acollida, ja que la majoria de víctimes són
nascudes en altres països i majoritàriament són dones. Relacionat amb això, és possible
observar que a la ciutat també s’hi produeixen casos d’explotació orientats a la
mendicitat o a la comissió de delictes. L’any 2019 l’UTEH de l’Ajuntament de Barcelona
destacava que quasi el 84% de les persones ateses havien estat explotades amb fins
d’explotació sexual i laboral, dos delictes dels quals les persones nouvingudes són
víctimes freqüents.

38 https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documents/informe_uteh_2019_es_acc.pdf
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7.2.4 Dimensió socioeconòmica
La importància d’aquesta dimensió, que inclou l’atenció a la situació social i econòmica
de les persones migrades i refugiades recentment arribades, és compartida a escala
europea.
Si comparem els resultats d’una consulta feta per la Comissió Europea39 a tots els països
membres l’any 2020, sobre la integració i la inclusió de persones immigrades i persones
amb entorns d’immigració, s’observa que de les 846 persones que hi van respondre (de
les quals només 33 tenien nacionalitat extracomunitària) el 22% van estar d’acord que
el factor principal per a la integració és la participació en el mercat laboral, mentre que
el 19% també consideren com a prerequisit un tractament igual en termes d’accés als
mateixos drets, a la protecció social i a les mateixes oportunitats socioeconòmiques.
Si bé la diversitat de perfils és una de les característiques principals de la població
immigrada, especialment de les persones nascudes en països extracomunitaris, la
desigualtat socioeconòmica és un fet que marca el procés d’adaptació a la ciutat, ja
que tenen uns nivells més alts d’atur i feines més precàries, entre altres aspectes.
Tenint en compte que són factors estructurals que van més enllà de l’acollida, a
continuació es presenten alguns dels descobriments principals a l’hora de formular
propostes en la fase d’arribada i l’abast local.
7.2.4.1 Inserció laboral
Per a les persones recentment arribades a la ciutat, l’accés al mercat laboral és un dels
aspectes que més condicionen el procés d’inclusió social a la ciutat, i, a més,
s’identifiquen realitats diferents i complementàries, com, per exemple: persones en
llocs de treball d’alta qualificació i d’altres ocupades en llocs de treball poc qualificats, o
persones en cerca activa de feina tant amb nivells de qualificació alts com baixos.
Pel que fa a les persones amb alts nivells de qualificació, tenen dificultats per trobar
un lloc adequat a la seva formació i el reconeixement dels títols d’altres països pot
esdevenir una barrera clara. D’acord amb les dades de l’Enquesta a la joventut de
Barcelona,40 més del 48% de la població jove estrangera treballa en feines poc o gens
relacionades amb els seus estudis (48,6%), mentre que el 29% es consideren
sobrequalificats per a la feina que fan. Cal destacar que, en comparació amb la població

39 “Report on the consultation on the integration and inclusion of migrants and people with a migrant background. Final report”. https://ec.europa.eu/homeaffairs/system/files_en?file=2020-11/summary_of_consultations_in_view_of_the_action_plan_on_integration_and_inclusion.pdf
40
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amb nacionalitat espanyola, el percentatge de persones estrangeres sobrequalificades
és superior i, per tant, representa una pèrdua de capital humà.
La inserció en condicions de precarietat o, directament, la no inserció laboral
condicionen tot el procés d’arribada. En serveis com el SAIER del total de les persones
que van manifestar treballar a l’any 2020, el 59,28% ho feien sense contracte. Un 83%
de les persones ateses al SAIER l’any 2020 van informaré que no tenien feina i al SOAPI
un 81%.
Especialment, cal remarcar la dificultat de dos col·lectius pel que fa a la d’inserció
laboral: d’una banda, les persones en situació irregular administrativa, que, a més, tenen
poques opcions de fer formació laboral, i, de l’altra, les dones que encapçalen famílies
monoparentals femenines i que treballen majoritàriament en el sector de les cures. Des
de l’Ajuntament s’han reforçat i impulsat serveis d’orientació i cerca de feina, així com
plans d’ocupació específics per a persones en situació irregular i en condicions d’alta
vulnerabilitat, i també s’ha incrementat el reforç de subvencions a entitats socials per
executar projectes d’inserció laboral.
L’acompanyament, l’orientació i, si cal, la formació per a les persones que s’apropen als
serveis, sobretot des del moment de l’arribada, són uns dels grans reptes per aconseguir
trencar dinàmiques com les que recull el diagnòstic del Pla d’interculturalitat i que
mostren el que molts estudis expressen sobre la inclusió precària de les persones amb
nacionalitat estrangera: “Mentre que per al conjunt de Catalunya, la taxa d’atur per a la
població amb nacionalitat espanyola és del 10,62% (segon trimestre 2020), la taxa entre
la població estrangera és del 23,91% i del 25,54% per a les persones extracomunitàries”.
Des de les entitats socials es planteja com a repte acompanyar la població estrangera en
l’accés al mercat privat, ja que hi ha persones que, després d’accedir a un programa
social, han pogut accedir al mercat privat; ara bé, hi ha moltes barreres per aconseguirho.
Els impactes econòmics de la crisi i de la pandèmia han canviat el nombre i el tipus de
demanda en els serveis i les entitats socials de la ciutat. Abans de la crisi de l’any 2008,
la majoria de persones en situació administrativa irregular recentment arribades
estaven inserides en el mercat laboral i la demanda majoritària era l’accés a la
regularitat administrativa, però des de l’any 2015, aproximadament, els serveis i les
entitats socials han viscut un increment de les demandes d’inserció laboral i, si no hi
ha inserció o és molt precària, de la demanda d’ajudes socials.
Un dels grups que més preocupa a les entitats socials és el de joves extutelats als quals,
al cap de poc temps d’acabar la tutela, se’ls extingeix una autorització de residència i
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treball, de manera que molts es veuen abocats a viure al carrer; l’Ajuntament disposa
de 12 places per aquest perfil de joves.41
Gràfic 22. Situació laboral

Atur
15%

Feina sense contracte
9%
Estudiant
6%
Altres
8%

Ajuts familiars
3%
Prestacions públiques
1%

Feina amb contracte/
Autònom
62%

Jubilació
4%

Total: 839 enquestes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.

La majoria de persones enquestades manifesten que treballen amb contracte o en règim
d’autònoms (62%); el 15% del total es troben en situació d’atur, el 9% treballen sense
contracte i el 6% són estudiants.
Només l’1% de les persones van manifestar estar rebent prestacions públiques.
Gràfic 23. Situació laboral per gènere
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Home
No binari

47.2%

67.9%

Dona

32.1%

25.0%

Total: 839 enquestes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.
41 Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 2021, Informe sobre racisme estructural i institucional a la ciutat de Barcelona.
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Ara bé, si es desagreguen les dades, es poden observar diferències que mostren la
condició de vulnerabilitat de les dones: pràcticament dupliquen el nombre d’homes
treballant sense contracte i, al mateix temps, són la majoria de les que estan a l’atur.
7.2.4.2 Habitatge
L’accés a l’habitatge és un dels obstacles principals en el procés d’arribada a la ciutat. En
el cas de persones migrades i refugiades de fora de la Unió Europea, el racisme i la
discriminació les situen en posicions de partida molt més difícils que a la resta de la
població. L’any 2020, un 60% de les persones ateses al SAIER vivien en un pis compartit
amb amics, parents o altres persones.
El ventall de conseqüències va des de persones amb ingressos que compleixen els
requisits normatius fins a persones que, pel seu origen o color de pell, no poden accedir
a un habitatge digne; exemples d’aquesta situació els representen famílies o persones
sol·licitants de protecció internacional, o els reflectits en l’estudi “La clau pot ser un nom.
Detecció d’evidències de discriminació en l’accés al mercat de lloguer d’habitatge a
Barcelona”;42 o bé persones que pels alts preus han de compartir casa o viure entre el
carrer i habitacions, l’okupació, albergs per a persones sense llar, o directament al
carrer.
La situació d’exclusió residencial de les persones amb nacionalitat estrangera s’ha
incrementat durant la pandèmia. Un exemple el trobem en les dades del dispositiu
d’emergència per acollir persones en situació́ de sensellarisme: el 68,1% de les persones
ateses per donar resposta a les necessitats socials sobrevingudes que la covid-19 va
provocar a la ciutat, entre el 20 de març i el 31 de desembre del 2020, van ser persones
amb nacionalitat estrangera (59,3% amb nacionalitat extracomunitària i el 8,8% amb
nacionalitat comunitària).43
7.2.4.3 Educació i reconeixement de títols universitaris
L’accés a l’educació obligatòria està garantit i és una de les fortaleses del sistema, però
el repartiment44 i els resultats acadèmics de l’alumnat nascut a l’estranger45 continuen
sent un factor de desigualtat que va més enllà del procés d’arribada i està relacionat
amb estratègies de gestió i reconeixement de la diversitat i de cohesió social.

42 https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/LA_CLAU_POT_SER_UN_NOM.pdf
43 Ajuntament de Barcelona, Departament de Serveis Socials d’Intervenció a l’Espai Públic. Institut Municipal de Serveis Socials. “Informe sobre la població usuària del dispositiu
d’emergència de Barcelona per la covid-19”. Abril del 2021.
44 Vegeu: Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030, https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/pla-barcelona-interculturalitat-2021-2030.pdf.
45
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Algunes de les actuacions amb una valoració més positiva en el procés d’arribada són
els acompanyaments personalitzats en l’accés i el seguiment de l’escolarització
obligatòria mitjançat programes com els d’acompanyament al reagrupament familiar, el
projecte Prometeus i les mentories impulsades per diverses entitats arreu de la ciutat.
Les dificultats en el reconeixement d’estudis i títols, en l’accés a estudis superiors o en
la inclusió en sectors d’alta qualificació condicionen, des de la fase l’arribada, les
possibilitats d’aconseguir un accés al mercat laboral d’acord amb la formació de les
persones migrades.46

Gràfic 24. Nivell d’estudis
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Total: 845 enquestes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.

El 72% de les persones manifesten haver cursat estudis superiors o universitaris i només
l’1% diuen que no van tenir l’oportunitat d’estudiar.
7.2.4.4 Atenció social
L’atenció social a la població recentment arribada no ha estat la demanda principal en
el procés de formulació de l’estratègia, però és un tema important que cal tenir en
compte en la política local d’acollida. D’acord amb dades d’Eurostat, 47 Espanya presenta
un dels percentatges més alts de risc de pobresa o exclusió social en persones de fora
de la Unió Europea (54%) i, en persones d’altres membres de la UE, presenta la taxa
més alta de risc (44%). Pel que fa a Catalunya,48 les persones amb nacionalitat
estrangera tenen una taxa de pobresa del 48% enfront de la població amb nacionalitat
espanyola, que té una taxa del 16,7%.

46 Sobre aquesta qüestió, l’Informe sobre racisme estructural i institucional a la ciutat de Barcelona 2021 diu que “les dificultats d’homologacions de títols (temps, diners,
dificultats burocràtiques, no es tenen en compte situacions particulars) fan que les persones que no tenen estudis cursats a l’Estat espanyol vegin minvades les seves

”.

oportunitats laborals. Així, ens trobem amb persones amb titulació́ universitària a qui es col·loca en treballs de teleassistència i cures, prèvia formació́ en competències
47 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210202-2
48 https://govern.cat/govern/docs/2019/06/27/10/46/13feba7f-3e11-404f-b7f8-9636562a7d0f.pdf
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A escala específica d’acollida a la ciutat, a tall d’exemple, mentre que l’any 2015 el 14%
del total de persones ateses al SAIER van fer demanda d’atenció social, l’any 2020 van
representar el 27,6%. Aquest percentatge demostra que ha tingut lloc un canvi
important en les demandes i les necessitats socials, relacionat tant amb l’increment de
persones sol·licitants de protecció internacional (que, per llei tenen dret a ser acollides
i, a la ciutat de Barcelona, el Govern central ho fa a través de la Creu Roja al SAIER) com
amb el canvi del context socioeconòmic, que s’ha agreujat amb la pandèmia i ha generat
més vulnerabilitat en moltes persones recentment arribades, especialment en les
persones en condició administrativa irregular.
Per descriure l’atenció social a les persones recentment arribades, es necessari establir
el context en el qual es duu a terme:
Taula 6. Atenció social a persones immigrades i refugiades en la fase d’acollida 49
Perfil i situació administrativa* Principals recursos d’atenció social
Persones migrades o refugiades Accés a tots els serveis i recursos; per a algunes
en situació regular
prestacions i serveis, amb requisits de residència.
Persones
sol·licitants
o
beneficiàries
de
protecció
internacional concedida amb
menys de sis mesos a Espanya
que hagin iniciat el tràmit d’asil
abans dels sis mesos d’arribada a
la UE

Atenció inicial en el Sistema d’Acollida de
Protecció Internacional estatal, mitjançant
entitats socials (és un programa temporal en el
qual els ajuntaments no tenen participació ni accés
a la informació).
Accés al servei d’atenció social de Creu Roja o als
serveis socials bàsics, depenent de la temporalitat
d’estada i del perfil.
Accés a recursos municipals.

Persones immigrades en situació Accés al servei d’atenció social del SAIER o als
d’irregularitat administrativa
serveis socials bàsics, depenent de la temporalitat
d’estada i del perfil.
Accés a recursos municipals.
Persones amb denegació de Accés al servei d’atenció social del SAIER o als
sol·licitud
de
protecció serveis socials bàsics, depenent de la temporalitat
internacional
d’estada i del perfil.

49 La llei d’igualtat de tracte 19/2020 preveu l’accés normalitzat als serveis de totes les persones; però els requisits d’accés a algunes prestacions i serveis inclouen criteris de
residència.

41

Accés a recursos municipals.
La seva situació jurídica és similar a la de persones
immigrades
en
situació
d’irregularitat
administrativa, tot i que la presentació del recurs
de reposició permet la possibilitat de mantenir
alguns drets i accés a recursos de manera
temporal.
* Dins de cada categoria, hi ha drets o restriccions per accedir a alguns recursos, estatals
o autonòmics, que dificulten l’establiment de categories més detallades.
Font: Elaboració pròpia.

L’atenció a persones migrades o refugiades en situació regular es fa igual que a la resta
de persones, però els requisits d’accés a algunes prestacions i serveis inclou els criteris
de residència.50
L’increment de persones sol·licitants de protecció internacional (l’any 2015 van
representar el 20% de les activitats del SAIER, i l’any 2019 van ser majoria amb el 54%)
ha suposat un gran canvi en l’atenció social a la ciutat. El Govern central, fent ús de les
seves competències51 disposa del Sistema d’Acollida de Protecció Internacional 52 amb
tres línies d’actuació: una xarxa estatal de centres d’acollida a refugiats, que depenen
del ministeri corresponent; altres dispositius d’acollida, gestionats per entitats sense
ànim de lucre, i projectes i recursos complementaris. A Barcelona ha dut a terme
l’atenció mitjançant entitats sense ànim de lucre subvencionades pel ministeri
competent.
A partir del 2015, amb l’increment de persones sol·licitants de protecció internacional i
asil, el Govern central va fer canvis constants de criteris en l’accés i la continuïtat en el
Sistema d’Acollida de Protecció Internacional, del quals val a dir que els nivells locals no
en tenen cap tipus d’informació oficial. La informació de què es disposa ha estat
obtinguda a partir de la bona voluntat de les entitats que gestionen la protecció
internacional. Aquesta situació impossibilita una visió de procés, una planificació i la
complementarietat que seria necessària, i genera, en algunes persones i famílies, una
percepció de maltractament institucional i d’indefensió davant certes situacions, de
manera que el procés d’adaptació i assentament en la nova societat acaba convertintse en una experiència negativa i regressiva.

50 Per a més informació: https://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf.
51 Article 13 de la Constitució: “La llei establirà la forma en què els ciutadans d’altres països i els apàtrides podran gaudir del dret d’asil a Espanya”.
52
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/subvenciones/area_integracion/proteccion_internacional/proteccion_internacional_2020/Manual_de_Gestion_version_4.1.pdf
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Els canvis en el Sistema d’Acollida de Protecció Internacional, afegits a l’alt nivell de
denegacions, han estat un punt d’inflexió per a l’atenció social a la ciutat en aquest
col·lectiu. Enfront de la manca de coordinació multinivell, la situació (en moments
puntuals) de persones sol·licitants de protecció internacional, sense rebre resposta de
l’administració competent i amb el desconeixement dels recursos i el temps de
cobertura del programa estatal, a banda del fet que era un perfil emergent a la ciutat i
a Espanya, va provocar que, per iniciativa municipal, es treballés de manera coordinada
amb les entitats que gestionen el programa estatal i, conjuntament, es va dissenyar el
Programa municipal d’atenció a refugiats: Nausica, amb l’objectiu de fer una acollida
més digna i coordinada entre serveis i entitats.
Les categories legals en l’atenció local generen conflictes i els límits no estan clars. La
normativa reconeix un dret a les persones sol·licitants de protecció internacional, però,
en el moment de la denegació, totes les dimensions de la seva vida es redueixen a la
situació administrativa de persona immigrada en situació irregular.
L’atenció a persones immigrades en situació d’irregularitat administrativa i amb
denegació de la sol·licitud de protecció internacional és la que més dificultats presenta
per als serveis municipals, ja que, d’una banda, hi ha limitacions en l’atenció social de
primer nivell, en què les eines de què es disposa estan basades en la cartera dels serveis
i en els recursos municipals, i, d’altra banda, hi ha moltes dificultats per accedir als
serveis socials especialitzats o a prestacions i serveis que són competència de la
Generalitat i l’Estat. A més, cal destacar que tampoc no poden accedir a projectes
finançats amb fons europeus, fet que genera una pressió addicional a la ciutat, i cada
servei i entitat ha anat adaptant-s’hi amb els recursos i eines limitats que tenen al seu
abast.
Un dels temes que més preocupa és la cobertura de les necessitats bàsiques de certs
perfils. Si bé els centres de dia per a persones en situació de sensellarisme s’adrecen a
tota la ciutadania que ho necessiti, es calcula que el 60% de les persones ateses són
persones amb nacionalitat estrangera i en situació administrativa irregular o en procés
de sol·licitud de protecció internacional; l’any 2016 s’hi van atendre 2.615 persones, i
l’any 2020 la xifra va pujar a 3.761 persones.53 Aquest augment ha generat que s’hagin
posat en marxa iniciatives diverses, com l’increment d’hostals i pensions d’emergència.
En general, es manifesta un gran compromís i interès, per part del conjunt de
professionals que fan atenció social, per donar resposta a les demandes i les necessitats
de les persones recentment arribades, però, en alguns casos, les dificultats per fer-ho,
afegida a la manca de coneixement sobre els seus contextos actuals o d’origen, acaba
generant conflictes ètics o de “distància” o mecanismes de defensa que, per part
d’algunes persones i entitats, són llegits de manera molt negativa. Cal destacar que
53 Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2021, https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Anuaris/Anuari/Anuari2021.pdf
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també hi ha percepció de respostes racistes i discriminatòries o d’una atenció
assistencialista i paternalista en alguns casos.
Una altra dificultat afegida, manifestada per algunes entitats, és que, a conseqüència de
la pandèmia, en certs serveis de diverses administracions no s’accepta que la persona
vagi acompanyada, però tampoc no s’ofereix la possibilitat de disposar d’un servei
d’interpretació ni es reconeixen les situacions que requereixen acompanyament.
L’abordatge de situacions complexes amb persones immigrades (no per a sol·licitants de
protecció internacional) recentment arribades fa aflorar la necessitat d’incloure els
països d’origen com a agents de governança migratòria, tant per obtenir documentació
del país d’origen i informació sobre la legislació que afecta les persones estrangeres que
viuen a la ciutat, com perquè algunes delegacions consulars també sol·liciten treballar
més de costat amb els serveis presents a la ciutat per tal d’aconseguir un bon procés
d’aterratge dels seus ciutadans i ciutadanes.
7.2.4.5 Salut
L’accés a la salut és un dret universal a Espanya i és una gran fortalesa, però es planteja
que encara hi ha situacions que requereixen acompanyament per fer efectiu l’accés als
drets en relació amb la falta de servei d’idiomes als hospitals. Des d’alguns serveis
d’acollida es manifesta que, en alguns casos que s’han derivat a centres de salut, aquests
no volen atendre les persones si no arriben amb intèrpret. És una qüestió en la qual
s’està treballant entre serveis actualment, però evidencia la manca de protocols clars en
alguns casos.
Una de les grans dificultats identificada de manera transversal és l’atenció en casos
amb problemàtiques de salut mental i manca de serveis de traducció i interpretació,
en moltes ocasiones agreujades per la situació d’exclusió econòmica de persones en
situació d’irregularitat.
A més de l’orientació i l’acompanyament que fan les entitats i els serveis d’acollida de la
ciutat, per Internet també és possible trobar orientació, tal com es pot observar en la
Guia d’accés al sistema de salut públic per a persones migrades.54
Les persones recentment arribades manifesten que els requisits per demanar la targeta
sanitària no estan prou definits i, en alguns casos, hi ha variació entre la informació i els
requeriments dels centres d’atenció primària.

54 http://www.dretalasalut.org/publiquem-la-guia-dacces-al-sistema-public-de-salut-per-a-persones-migrades/
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7.2.5 Dimensió sociocultural
La dimensió sociocultural, que aborda les respostes que la societat receptora ofereix
sobre la diversitat i la diferència, també inclou persones d’origen immigrant i persones
que han nascut en entorns diversos pel que fa a origen, cultura o religió.
L’impuls de la visibilització i la valoració de la diversitat formen part d’aquesta dimensió
en el procés d’acollida. Les institucions públiques adaptades a la diversitat social,
cultural i d’origen del territori, tant en els discursos com en les pràctiques quotidianes,
són essencials per afavorir un bon procés d’acollida a les persones migrades i refugiades
i, per tant, per millorar la cohesió social dels territoris.
7.2.5.1 Llengua
La importància donada a l’aprenentatge de la llengua per part de les persones
immigrades coincideix amb la importància donada en la consulta feta per la Comissió
Europea55 a persones de tots els països, que van assenyalar el coneixement de la
llengua del país d’acollida com el repte principal per a la integració de les persones
immigrades.
Per a l’aprenentatge del català, l’Ajuntament subvenciona la inscripció als cursos bàsics;
l’any 2020 el 94,6% de les persones inscrites en els nivells inicial i bàsic tenien
nacionalitat estrangera i, en els nivells superiors, era el 34,9%. 56 El percentatge més alt
de persones inscrites correspon a persones nascudes a Colòmbia, Hondures, el Perú i
Veneçuela. El treball conjunt amb entitats que fan acollida a la ciutat i el finançament
de l’Ajuntament van permetre impartir cursos de català en dissabtes; l’any 2020 es van
organitzar 32 cursos, amb 899 alumnes. Alguns agents socials manifesten que no hi ha
oferta per a l’aprofundiment de la llengua catalana i per al reforç extraescolar de llengua
en menors de 16 anys.
El Servei de Traducció i Mediació de l’Ajuntament va atendre persones de 30
nacionalitats diferents. Cal ressaltar la importància d’aquest servei per a les dones que
encara no parlen cap de les llengües oficials: el 62,87% de les persones ateses han estat
dones.
Quant al castellà, no hi ha xifres, però algunes entitats i serveis anoten que l’oferta
pública, especialment en nivells d’aprofundiment, és insuficient. Si bé a les escoles
d’adults hi ha diversitat d’oferta formativa, per a les persones recentment arribades són
una referència per aprendre castellà i, a escala general, es destaca que en els últims anys
hi ha hagut una reducció del nombre d’alumnat i professorat (en el curs 2015-2016 hi
55 “Report on the consultation on the integration and inclusion of migrants and people with a migrant background. Final report”. https://ec.europa.eu/homeaffairs/system/files_en?file=2020-11/summary_of_consultations_in_view_of_the_action_plan_on_integration_and_inclusion.pdf
56 https://www.cpnl.cat/media/upload/pdf/Memòria%20CNL%20Barcelona%202020_1639567981.pdf
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ha haver 14.095 alumnes i 404 professors/ores, i en el curs 2019-2020, 12.655 alumnes
i 359 professors/ores).57
L’adaptació lingüística en els serveis de la ciutat és una característica de tots els serveis
d’acollida específics, però cal destacar que tant les persones mateixes com algunes
entitats i serveis demanen que la diversitat lingüística es reforci en tots el tràmits bàsics
d’acollida.
7.2.5.2 Discriminació i xenofòbia
La discriminació, el racisme i la xenofòbia són aspectes que afecten especialment les
persones recentment arribades que desconeixen el funcionament de la societat
d’acollida o que, a causa de la seva condició administrativa, prefereixen no presentar
denúncia, la qual cosa suggereix, en els casos en què sigui necessari, un esforç addicional
dels serveis d’acollida per identificar i acompanyar.
D’acord amb l’Informe sobre la discriminació als barris de Barcelona 2020, 58 el 9,3% de
la població barcelonina nascuda a l’estranger ha manifestat patir un tracte
discriminatori pel seu color de pell, origen ètnic o naixement. En aquesta mateixa línia,
l’Enquesta a la joventut de Barcelona 2020 apunta que dues de cada cinc persones
provinents d’Amèrica del Sud i del Carib han patit discriminació racista i que aquesta
ha estat la més prevalent “en l’àmbit d’oficines d’atenció o l’Administració”.59
La subestimació de les capacitats per origen, per edat, per gènere, per cultura o per
manca de domini lingüístic s’ha plantejat com una barrera per a l’accés a drets i genera
desconfiança i dificultats no només en el procés de sentir-se part de la ciutat sinó
també en el d’acabar formant-ne part com a ciutadà o ciutadana.
Quant a la percepció de seguretat a la ciutat, és més positiva entre les persones
estrangeres que en les espanyoles. Mentre que les persones amb nacionalitat espanyola
la valoren amb un 5,3 sobre 10, les persones de la Unió Europea hi donen un 6 i les
extracomunitàries, un 6,8.60
7.2.5.3 Perspectiva de gènere
Incorporar la perspectiva de gènere en la fase d’acollida permetrà adequar l’estratègia
a les seves especificitats. Les dones són la meitat o més de les persones ateses en els

57 https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Anuaris/Anuari/Anuari2021.pdf
58https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Informe%20sobre%20la%20discriminació%20als%20barris%20de%20Barcelona%202020.pdf
59
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serveis específics d’acollida l’any 2021 (50,0%). Els punts d’atenció a les dones van
atendre, l’any 2020, un 26% de dones nascudes en altres països.
La situació de vulnerabilitat de les famílies monoparentals femenines, amb poca o cap
xarxa de suport, és un dels temes que més preocupa els diversos agents socials. La
precarietat de la seva inserció laboral fa que ni tan sols puguin plantejar-se la conciliació
laboral i no puguin acompanyar com voldrien el seu nucli familiar en el procés
d’aterratge a la ciutat, cosa que genera més estigma sobre el seu rol com a cuidadores
de les seves famílies.
En el context d’un reagrupament familiar, quan la que reagrupa és la dona i quan, per
diverses raons de seguretat o altres, no es pot planificar l’arribada, el procés d’acollida
pot presentar més vulnerabilitat. En el cas de dones reagrupades hi ha reptes comuns
en el seu procés d’adaptació, com ara el “retrobament familiar mateix, la dificultat amb
les llengües oficials, la criança dels fills i filles en un nou entorn i la manca de xarxa social
de suport”.61 En una de les entrevistes semiestructurades, una tècnica manifestava que
“les dones són clau, elles expliquen coses que els homes no expliquen; els homes
pregunten la part jurídica i elles són el vincle amb els recursos”.
Moltes de les dones immigrades i refugiades treballen en el sector del treball domèstic
i de cures, un dels sectors d’activitat amb les condicions laborals més precàries i amb
salaris més baixos. A Espanya, l’any 2019 el 94% de les treballadores afiliades al sistema
especial de treballadores de la llar eren dones, de les quals el 40,8% era població
estrangera; però aquestes xifres no inclouen el nombre de persones que treballen en
situació d’irregularitat administrativa o que treballen sense contracte. 62 Hi ha la
percepció que durant la pandèmia moltes van ser acomiadades de la seva feina sense
cap reconeixement legal.
D’acord amb el document “Diagnòstic. Esborrany per a l’elaboració del diagnòstic del
nou Pla intercultural de Barcelona”, el 38% de les dones llatinoamericanes a Catalunya
són treballadores de la llar i són el 73,7% del total de dones estrangeres que treballen
en aquest sector.63
Algunes dones ateses en els serveis socials van expressar com a principal demanda
aconseguir un lloc de feina per ser autònomes i la importància de tenir una xarxa de
suport.

61 “Acompanyament emocional en el procés d’acollida” del Programa d’acompanyament al reagrupament familiar. Document intern del Programa d’Acompanyament al
Reagrupament Familiar 2021.
62 “Investigación: Mujer inmigrante y empleo de hogar: Situación actual, retos y propuestas”. Federación de Mujeres Progresistas, Madrid, 2020,
https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/uploads/2020/12/Estudio-Mujer-inmigrante-y-empleo-de-hogar-FMP-2020.pdf.
63 https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidimbarcelona/uploads/decidim/attachment/file/8837/Esborrany_diagno%CC%80stic_pel_nou_Pla_Intercultural_de_Barcelona.pdf
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Tal com s’ha indicat en apartats anteriors, és necessari incorporar la perspectiva de
gènere, tant per la manca de visibilitat de les seves especificitats com perquè les dades
mostren que tenen més vulnerabilitat i precarietat.
7.2.5.4 Participació i xarxes comunitàries
Un tema transversal, manifestat majoritàriament per persones immigrades, és la
importància de reforçar la representació i la veu de les associacions de persones
migrades i refugiades o d’origen divers en els espais de la ciutat.
D’altra banda, moltes persones recentment arribades o bé tenen una xarxa molt feble
de suport o directament no en tenen i és difícil incloure la seva veu en els formats
tradicionals de participació, motiu pel qual cal buscar opcions diferents per incloureles-hi. Cal afavorir espais oberts d’acollida on crear xarxes i vincles, així com
interaccions positives i simètriques, no des de la desigualtat.
L’existència de projectes comunitaris als barris afavoreix els vincles amb el territori: un
bon exemple d’aquesta situació és el vincle que es crea des del Programa
d’acompanyament al reagrupament familiar en barris on hi ha plans comunitaris.

7.2.6 Dimensió individual
El procés d’arribada i l’adaptació a la ciutat la fan persones singulars i cal posar en el
centre la persona i la seva història, interrelacionada amb la situació administrativa i un
marc institucional determinat. La situació socioeconòmica i el context sociocultural són
eixos transversals del diagnòstic i de l’Estratègia d’acollida. L’edat, el gènere, el nivell
formatiu i la condició socioeconòmica, entre altres, són elements que condicionen o
impulsen el procés d’inclusió de les persones recentment arribades.
Un dels aspectes més transversals en la migració internacional és la soledat, la manca o
la feblesa de les xarxes de suport. Les respostes de les persones enquestades van en línia
amb l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030,64 que esmenta el canvi de
domicili i els processos migratoris com a factors transversals de soledat, en totes les
franges d’edat. També exposa que mentre que la solitud relacional afecta el 12,3% de
les persones nascudes a la ciutat de Barcelona, entre les persones nascudes en un altre
país és del 21,6%.
Cal tenir en compte que, a més, l’edat i la bretxa digital han incrementat el risc exclusió
d’una part de les persones recentment arribades. Amb la pandèmia, l’accés a tràmits
amb certificat digital ha afectat especialment aquestes persones. El suport posat en
64https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/estrategia_contra_soledat_barcelona_2020_2030.pdf
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marxa al SAIER i altres entitats socials per a persones immigrades i sol·licitants de
protecció internacional va tenir una valoració positiva. També cal destacar el suport en
la tramitació telemàtica posat en marxa en alguns barris de Barcelona,65 en el marc del
Pla de barris, que ha estat valorat com una bona experiència adreçada a tota la població,
inclosa la nouvinguda.
Encara no és un tema prioritari, però abordar l’envelliment de les persones immigrades
serà una qüestió que caldrà tenir en compte en la governança municipal.

Gràfic 25. Aspectes més valorats per cada persona en el seu procés d’establiment a
Barcelona
Amistats del mateix país d’origen

16.4%

El coneixement d’una de les llengües oficials

16.3%

Altres amistats o veïns

14.1%

La informació obtinguda per internet

13.8%

Els serveis públics d’informació i assessorament

10.6%

La família

8.3%

No sabia com ni on obtenir informació

7.4%

L’atenció i l’acompanyament d’organitzacions socials

4.9%

Els serveis de gestors privats

4.9%

El consolat del país de naixement
L’entorn laboral o universitari

1.9%
1.4%

Total: 1.978 respostes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.

L’anàlisi de les experiències viscudes per les persones que han migrat a Barcelona
mostra que l’assentament és un procés que va molt més enllà d’un aspecte en particular
i, a la pregunta “Quan vau arribar a Barcelona, quins van ser els aspectes que més us
van ajudar a establir-vos a la ciutat?”, les respostes mostren que el procés d’adaptació
65 https://www.pladebarris.barcelona/ca/noticies/en-marxa-el-projecte-xarse-xarxes-de-resposta-socioeconomica_1007941
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i assentament és una barreja d’aspectes tant funcionals (feina, habitatge, etcètera)
com administratius i legals (situació administrativa, tràmits, etcètera) i també
socioculturals (aprendre les llengües oficials, les xarxes informals de suport: de
parentiu, origen i amistat, un tracte respectuós, etcètera).
Des de l’experiència de cada persona, els aspectes més valorats en el procés
d’adaptació a la ciutat han estat les xarxes d’amistat. El 30,4% de les respostes afirmen
que les relacions, tant amb persones que han viscut el procés migratori i que parlen la
mateixa llengua com amb altres amistats o veïns i veïnes, han estat factors importants
en el procés d’adaptació a Barcelona:
- Amistats del mateix país o que parlen la mateixa llengua (16,4%);
- Altres amistats o veïns (14,1%).
En segon lloc, les persones valoren que els va ajudar el coneixement o aprenentatge
d’una o de les dues llengües oficials (16,3%). Aquest element coincideix amb la
importància donada a la llengua en diverses enquestes fetes a ciutadans i ciutadanes
europeus, com ara l’Eurobaròmetre (publicat el 2018), 66 en el qual el 68% de les
persones enquestades consideren molt important que les persones immigrades parlin
l’idioma oficial (o un dels dos) del país d’acollida.
Tenint en compte que les persones que van contestar l’enquesta són usuàries d’internet,
la informació obtinguda en línia va ser el quart aspecte que més va ajudar en el procés
d’arribada a la ciutat (13,8%). El cinquè factor més valorat, amb el 10,6% de les
respostes, va ser l’atenció dels serveis públics d’informació i l’assessorament rebut.
El sisè factor més valorat va ser la família com a agent d’acollida (8,3%). Finalment, un
altre factor que crida l’atenció és que el 7,4% de les persones no sabien ni com ni on
obtenir informació. Altres aspectes valorats en el procés són els serveis de gestors
privats, l’atenció i l’acompanyament d’organitzacions socials, el consolat del país de
naixement i l’entorn laboral o la universitat.

66 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2169
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8

ESTRATÈGIA D’ACOLLIDA

8.1

Propostes de persones que van ser o són recentment arribades a Barcelona67

A la pregunta oberta “Si teniu alguna proposta perquè l’acollida sigui l’inici de sentirse un ciutadà/ana més de Barcelona, us convidem a compartir-la”, van respondre 291
persones, el 34% del total, que van fer 581 propostes, la qual cosa evidencia un vincle
i un compromís importants amb Barcelona. Les propostes tenen a veure amb diverses
dimensions de la vida de les persones que estan interrelacionades entre si, algunes en
el marc de les singularitats del procés d’arribada a un nou escenari de vida, de la
condició d’estrangeria i d’altres en temes generals de ciutat, com qualsevol veí i veïna.
Gràfic 26. Propostes de les persones immigrades a títol individual

Informació adaptada a les necessitats i multilingüisme

22.7%

Coordinació entre serveis, entitats i altres agents dela ciutat

16.7%

Acollida centrada en la persona: empatía, escolta, atenció,
acompayament

12.6%

Millora en els tràmites normatius i d'estrangeria i refugi

12.4%

Impuls a la creació de xarxes interpersonals, grupals i
comunitàries

8.8%

Formació integral i transversal

5.9%

Accés al mercat laboral i a l’habitatge

5.7%

Accions contra la discriminació, la xenofòbia i el racisme

5.0%

Aprenentatge de la llengua

4.5%

Incloure la veu de persones immigrades i refugiades

Reforç a l’atenció social

4.0%

1.9%

Total: 581 propostes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.

67 Les propostes que s’incorporen en aquest apartat han estat fetes originalment en una les vuit llengües en que es va fer l’enquesta a persones immigrades.
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El primer grup de propostes, amb el 22,7% i 142 respostes, s’ha centrat en les millores
de la informació sobre els serveis, els recursos i els programes, bàsics en la fase
d’arribada a la ciutat: és a dir, es vol una informació integral, àmplia, sobre processos i
sobre qüestions com procediments d’estrangeria i refugi, donar d’alta serveis públics,
l’escolarització, els impostos, els recursos socials, els requisits per accedir a un compte
bancari o a la targeta sanitària, etcètera. Dins d’aquest bloc, s’afegeix una demanda
concreta relacionada amb el fet que aquesta informació sigui multilingüe, ja que cal tenir
en compte que es tracta de la fase d’arribada i, depenent de la llengua d’origen, encara
no coneixen o no dominen cap de les dues llengües oficials.
-

“Donar tota la informació important sobre les coses bàsiques que la gent usa aquí diàriament, per
exemple, supermercats, xarxa de metro/RENFE/FGC, diferents barris, festivals, normes bàsiques i, el
que és més important, què fer en cas de qualsevol problema i procediments de tràmits
governamentals que poden ser bastant complicats... Moltes vegades a la web sona molt simple i es
torna molt complicat en realitat.”

-

“Proporcionar un llistat actualitzat de tots els formularis en línia amb bones pràctiques per seguir.
Creeu una pregunta i resposta amb les preguntes més clàssiques que surtin. Fitxes pràctiques
explicatives del sistema sanitari d’Espanya, administració, vida cívica, etcètera.”
-

-

“No tots els immigrants dominen una de les llengües oficials de Catalunya... És molt complicat
accedir a la informació d’on dirigir-se per demanar ajuda.”
“Hi ha diversos dubtes que encara continuo tenint sobre temes més generals de ciutadans en què
els webs normalment no expliquen els casos per a estrangers. A vegades no faig processos
importants per no saber que existeixen, perquè són diferents al meu país.”

En segon lloc, s’han agrupat les propostes de coordinació entre serveis, entitats i altres
agents de la ciutat, tant internament a l’Ajuntament com externament amb la
Generalitat i l’Administració central, les delegacions consulars i les entitats, incloses
les de persones immigrades; aquestes propostes es recullen en el 16,7% (97) de les
respostes. Encara que molts dels temes no són competència de l’Ajuntament, les
propostes cerquen aconseguir una millora a través d’una atenció integral i multinivell.
Així doncs, se centren en la coordinació amb altres administracions per millorar l’accés
i l’atenció continuada als serveis, per definir una cartera de serveis d’atenció social per
a persones o grups en condició d’alta vulnerabilitat social, com ara persones en situació
administrativa irregular, persones sense llar, famílies monoparentals femenines, infants
i adolescents no acompanyats, i per establir espais d’acollida coordinada amb els serveis
i les entitats de barri.
-

“Cal més claredat sobre els tràmits bàsics per a l’arribada a la ciutat, no només els municipals.
Depenent del lloc o del funcionari, les orientacions són diferents. Hi ha qui pot inscriure’s en un CAP
només amb la residència i hi ha qui no ho pot fer perquè, depenent de qui hi ha a la recepció del
centre, la resposta és diferent. Hi ha bancs que accepten només l’empadronament sense NIE per
obrir un compte i hi ha bancs que no. Estrangeria és una caixa secreta i no tens com saber quins
documents et demanaran el dia que hi vagis.”
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-

“Que les entitats d’acolliment facin més presència en els consolats i incideixin en el fet que poden
brindar ajuda encara que la persona immigrant no tingui papers. Molts s’abstenen, si més no
d’empadronar-se, perquè creuen que és un procés policial”.
-

“Dins dels consolats, proporcionar informació dels recursos locals”.

El 12,6%, 73 propostes, se centren a fer una acollida centrada en la persona, una
acollida empàtica que escolta, atén i, si cal, acompanya.
-

“Llocs i disponibilitat per poder ser escoltat, el perquè està en aquesta situació i com poder ajudarlo.”
-

“Que el tracte sigui més humà i pròxim. En el meu cas, malgrat saber que les meves opcions eren
limitades, m’hagués beneficiat molt que la meva advocada d’estrangeria fos més comprensiva i
s’expressés amb un llenguatge més humà davant d’una situació difícil.”
-

“En comptes de ser un pla d’acollida, estaria bé que fos també d’acompanyament i, en alguns
casos, de seguiment.”

Lligada amb el primer bloc d’informació, el 12,4% de les propostes suggereixen incloure
una millora en els diversos tràmits d’estrangeria o relacionats amb aquests tràmits,
com ara el padró, encara que, com s’ha dit anteriorment, no són competència municipal.
-

“Segurament un suport per als tràmits administratius (el NIE és el malson principal) seria molt
valorat per qualsevol.”

-

“Moltes de les cites d’estrangeria es fan únicament amb certificat electrònic, la qual cosa bastant és
absurda, si justament les persones estrangeres són les que han de fer aquests tràmits per obtenir la
seva documentació a Espanya.”

-

“Un dels problemes més grans és aconseguir cita a Estrangeria i parlar amb la Seguretat Social... El
sistema sempre diu que no hi ha cites disponibles. És horrible, una sensació d’impotència tremenda.”

L’impuls a la creació de xarxes interpersonals, grupals i comunitàries ha estat proposat
per 51 persones (el 8,8% del total de propostes).
-

“Organitzar un programa de padrins, per acompanyar persones noves a la ciutat. Hi ha una veritable
fragmentació entre serveis estatals, autonòmics i municipals; és un infern burocràtic, en particular
l’Administració estatal... És difícil tramitar, ja de per si mateix, sense comptar si no parles els idiomes
cooficials, i, a més, el maltractament que et pots trobar, del tipus que no t’atenguin presencialment,
que tot ho hagis de tramitar en línia, i que no funcioni; és un tracte discriminatori.”

-

“Crec que s’ha d’incidir en la implicació de la societat, associacions de veïns, AMPA, centres culturals
i socials. L’acollida ha de ser una acció social.”

-

“L’esport és un punt important. Per exemple, al futbol he vist relacionar-se gent de cultures diferents
perquè els seus fills juguen en un equip.”
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Un altre grup de propostes està enfocat en la necessitat de fer formació integral i
transversal sobre temes relacionats amb migracions, diversitat, antiracisme, etcètera.
Aquest tema ha estat proposat com a eix important per 34 persones, el 5,9% de les
persones que van fer propostes.
-

“Que les persones que treballen en les organitzacions municipals estiguin més formades i siguin més
amables i comprensives. ... Quan arribem a un país nou, amb nous idiomes, és important que
aquestes persones que s’encarreguen dels nostres tràmits ho facin amb bona fe i ganes d’ajudar.”
-

“Campanyes de desestigmatització de la migració als barris, escoles i associacions de veïns,
acompanyades d’un ítem específic per a això en la convocatòria de l’Ajuntament.”

Les propostes d’accés al mercat laboral i a l’habitatge com a aspectes bàsics per
garantir una acollida digna han estat incloses en 33 respostes (5,7%).
-

“La gent que arribem necessitem un lloc per dormir i allotjar-nos, no és possible que ens
quedem tres mesos al carrer abans d’estar a la llista d’espera d’allotjament.”

Les accions contra la discriminació, la xenofòbia i el racisme han estat una proposta
explícita de 29 persones (5,0%).
-

-

“Respecte, primer que tot; som una mica discriminats perquè estem en un país que no és el nostre i
ningú sap com n’és de difícil, estar aquí sense l’ajuda de ningú.”
“Que es rebi en clau d’enriquiment personal i cultural la presència de la diversitat humana, que se’ns
vegi des del que tenim i portem.”

El coneixement o aprenentatge d’una o dues de les llengües oficials ha estat una altra
proposta recollida com a millora del procés d’adaptació a la ciutat, en 26 propostes
(4,5%).
-

“Mes espais de diàleg amb barcelonins i per practicar el català.”

“A traves d’estudiar a escoles públiques, per aprendre castellà i català.”

- “En primer lloc, el llenguatge és molt important, ha de ser necessari per a tots (ho he
experimentat personalment i ara puc parlar i entendre una mica). Després d’això, l’entorn social
és molt important. Hauries d’anar a llocs socials per practicar el llenguatge.”
- “La migració és un procés difícil per als nens, que els pares no puguin ajudar els seus fills amb
les assignatures és molt frustrant... La llengua és una eina; com més versàtil sigui la que donin
als immigrants nouvinguts més fàcil i ràpid s’adaptaran.”

La inclusió de la veu de persones migrades i refugiades, en diversos espais de la ciutat,
ha estat proposada per 23 persones (4,0%). En aquest apartat, s’hi inclouen ofertes de
fer acollida o de participació de persones que van viure el procés d’adaptació i
assentament a la ciutat.
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-

“Escolteu més les associacions i col·lectius d’immigrants. Qualsevol iniciativa de millora ha de ser
amb i per a les migrades.”
-

“Que existeixi un grup dins de l’Ajuntament que pugui assessorar la persona nouvinguda. Jo
m’ofereixo per a aquesta finalitat.”

-

“Sí m’agradaria ser part de la construcció d’aquestes propostes: 1) que existeixi un espai de trobada
anual interinstitucional amb institucions estatals, institucions o organitzacions socials i
representants de processos d’immigrants de diversos sectors i països; 2) que permetin a
organitzacions o experiències socials tenir un espai informatiu i actualitzat de les polítiques
migratòries i que se’ls permeti assessorament continu.”
-

“Implicar les entitats de catalans i catalanes d’origen estranger en la gestió de la primera acollida
dotant-los de recursos per dur a terme aquesta tasca.”

-

“He format un grup de WhatsApp on moltes dones migrants ens unim i secundem emocionalment.”

L’atenció social ha estat proposada per 11 persones (1,9% de les propostes),
especialment per a persones en condició de vulnerabilitat, en situació d’irregularitat
administrativa, sol·licitants de protecció internacional i famílies monoparentals
femenines.
- “No existeix flexibilitat per al subjecte que sol·licita protecció, que queda durant mesos en la
indefensió econòmica i social... Jo tenia on viure, a casa d’amics, però per accedir a beneficis socials
m’exigien viure sis mesos en un alberg on les condicions serien pitjors que les que ja tenia.”
-

8.2

“Seria molt bo que les persones amb més risc en la societat busquem un lloc quan ens sentim
desemparats.”

Propostes de les entitats que fan acollida a Barcelona

A la pregunta oberta “Si teniu alguna proposta perquè l’acollida sigui l’inici de sentirse un ciutadà/ana més de Barcelona, us convidem a compartir-la”, de les 32 entitats
que van contestar l’enquesta en línia a entitats socials que fan acollida, 11 van donar un
total de 26 propostes.
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Gràfic 27. Propostes de les entitats

Coordinació entre serveis, entitats i altres agents de la ciutat

19.2%

Acollida centrada en la persona: empatia, escolta, atenció i
acompanyament.

19.2%

Formació integral i transversal, diversitat en els i les
professionals

11.5%

Accés i manteniment de la regularitat administrativa

11.5%

Impuls a la creació de xarxes interpersonals, grupals i
comunitàries

7.7%

Accés al mercat laboral i a l'habitatge

7.7%

Reforç a l'atenció social

7.7%

Informació adaptada a les necessitats i adaptació multilingüe

7.7%

Aprenentatge de la llengua

3.8%

Accions contra la discriminació, la xenofòbia i el racisme

3.8%

Total: 26 propostes
Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta.

L’enquesta mostra que les entitats donen la mateixa prioritat tant al bloc d’acollida
centrada en la persona (empatia, escolta, atenció i acompanyament) com al de
coordinació entre serveis, entitats i altres agents de la societat, aspectes recollits en el
19,2% del total de propostes (5 propostes cadascun).
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La millora en els diversos tràmits d’estrangeria o relacionats amb aquests tràmits, que
inclou l’accés i el manteniment de la regularitat administrativa, va rebre l’11,5% de les
propostes.
Amb prop del 10% de les propostes, es troben el reforç de l’atenció social, l’accés al
mercat laboral i l’habitatge, l’impuls a la creació de xarxes interpersonals, grupals i
comunitàries, les accions contra la discriminació, la xenofòbia i el racisme, i
l’aprenentatge de la llengua.

8.3

Estratègia d’actuació 2022-2025

Per definir l’estratègia 2022-2025 es van tenir en compte les visions i les aportacions
incloses, en primer lloc, en les respostes de l’enquesta en línia a persones, així com en
les entrevistes semiestructurades a diversos agents de la ciutat, en les respostes de
l’enquesta en línia a entitats i en la revisió de documentació, plans i indicadors existents.
L’estratègia aporta una visió integral de les dimensions de la vida personal, grupal i
comunitària de les persones i ofereix mesures d’actuació interrelacionades.
En cada dimensió es defineixen unes acciones estratègiques, les barreres que cal trencar
i les mesures que es poden posar en marxa, distribuïdes en dues fases temporals.
8.3.1 Dimensions de l’estratègia

Les quatre dimensions de l’estratègia són:
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Dimensió 1: Politicolegal i d’estructura institucional
La dimensió politicolegal i d’estructura institucional és la que inclou la situació
administrativa de les persones que acaben d’arribar a la ciutat i l’adaptació de
les polítiques públiques i les institucions a la diversitat, tant en els aspectes
formals com en el dia a dia.
Dimensió 2: Socioeconòmica
La dimensió socioeconòmica inclou l’atenció a la situació social i econòmica de
les persones migrades i refugiades recentment arribades, per engegar el procés
d’aconseguir una situació com la de la resta de veïns i veïnes de la ciutat en temes
bàsics com la inserció laboral, l’habitatge i el reconeixement de títols, entre
altres.
Dimensió 3: Sociocultural
La dimensió sociocultural aborda les respostes de la societat receptora a la
diversitat i la diferència, així com les xarxes i la distribució de la diversitat en el
territori com a element acollidor i de cohesió social.
Dimensió 4: Individual
La dimensió individual posa en el centre la persona amb els seus factors singulars:
potencialitats i reptes que afavoreixen o fan més lent el procés d’adaptació a la
ciutat.
8.3.2 Fases de l’estratègia
A partir de la priorització de les barreres que cal superar, es proposen accions
estratègiques avaluables distribuïdes en dues fases d’actuació:
Fase 1: 2022-2023
Fase 2: 2024-2025

8.3.3 Dimensió 1: Politicolegal i d’estructura institucional
Objectius:
- Millorar l’accés de les persones amb diversitat d’orígens als serveis d’atenció a la ciutat
mitjançant la coordinació entre serveis, la formació i la comunicació.
- Orientar o acompanyar durant els processos d’accés i manteniment de la regularitat
administrativa de les persones estrangeres a la ciutat.
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Acció estratègica

1. Disseny i posada en
marxa d’una estratègia
d’informació adreçada
a persones recentment
arribades a Barcelona i
que inclogui els
aspectes bàsics per
adaptar-se a la ciutat.

Barreres que cal superar

Mesures de fase 1:
2022-2023

Mesures de fase 2:
2024-2025

- Treball participatiu per
concretar contingut de
l’estratègia informativa.
- Manca d’informació
integral sobre els tràmits
bàsics en el procés
d’arribada a la ciutat.

- Disseny web responsiu
o una app multilingüe.
- Vídeos.
- Materials de difusió.

2. Disseny i posada en
marxa d’un espai
permanent multinivell i
intersectorial, per
abordar de manera
conjunta temes que,
per la seva urgència o
complexitat, tenen un
impacte alt en la ciutat.

- Dificultats per abordar
temes que, per la seva
complexitat o urgència,
desborden la capacitat
d’una àrea o d’un
territori.
- Situacions que no són
de competència
municipal, però que
afecten la vida
quotidiana de les veïnes i
veïns nouvinguts.

- Inexistència de dades
unificades sobre
l’evolució de l’acollida a
la ciutat.

3. Desenvolupar un
observatori de les
migracions i el refugi a
la ciutat, com a eina de - Reforç per a l’adaptació
monitoratge i de
de serveis, programes i
millora de les polítiques recursos de la ciutat a les
realitats relacionades
d’acollida de la ciutat.
amb la diversitat
d’origen.

-Formulació i posada en
marxa de l’òrgan de
governança transversal
en acollida a la ciutat.
-Impuls a un espai
horitzontal de caràcter
metropolità per abordar
la governança
migratòria.

Creació de l’observatori
de les migracions i el
refugi a la ciutat.

Avaluació i difusió de les
accions dutes a terme.

Presentació del primer
informe anual d’aquest
observatori, que també
inclogui propostes de
millora a partir dels
indicadors, de la
monitorització i del
seguiment.
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Barreres que cal superar

Mesures de fase 1:
2022-2023

Mesures de fase 2:
2024-2025

Creació d’una línia de
treball de transversalitat
en les polítiques
d’acollida.

Inclusió, reforç o adequació
de les polítiques d’acollida
en serveis o programes
generalistes de la ciutat.

- Apropament a diversos
serveis abans de trobar la
informació o el recurs
adient.
4. Creació d’una línia de
- Feblesa en el
treball de
coneixement/sensibilitat
transversalitat en les
de la diversitat o en les
polítiques d’acollida.
eines de lluita contra el
racisme i la xenofòbia.
- Hi ha especialització,
però feblesa en
transversalitat.
- Desconeixement per
part de les delegacions
consulars de les
normatives que afecten
la inclusió de persones
estrangeres.
5. Creació d’una línia de
treball amb els
- Dificultats en l’obtenció
consolats.
de documentació de
països d’origen.

- Presentació del
projecte als consolats.
- Creació del grup de
treball i l’agenda de
treball.

Conveni de col·laboració
amb mínim tres consolats
dels principals col·lectius de
persones nascudes a
l’estranger.

- Manca d’un espai
d’interlocució amb
l’Administració local en
temes d’atenció social.
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Barreres que cal superar

Mesures de fase 1:
2022-2023

Mesures de fase 2:
2024-2025

- Procés de disseny del
pla de formació i cura,
amb participació de
Recursos Humans i amb
el Pla Barcelona
Interculturalitat.

6. Disseny d’un pla de
formació i cura de
treballadors/ores de
primera línia que fan
acollida i d’entitats
socials.

- Eixos mínims de
formació:
- Context de diversitat a
- Impuls a l’adequació de
la ciutat. Marc normatiu
la ciutat en la construcció
d’immigració i refugi.
d’una Barcelona diversa.
Model i serveis d’acollida
a la ciutat.
Recursos per a l’atenció
- Visions parcials o
de la diversitat a la
desconeixement sobre el
ciutat i els seus barris.
marc d’acollida i els
No discriminació,
programes, serveis i
antiracisme. Identificació
recursos per adaptar-se
i detecció de possibles
al context de diversitat a
delictes, perfils d’alta
la ciutat.
vulnerabilitat.
Inclourà una part
comuna per a totes i
tots els i les nous
treballadors i una part
adaptada a les
necessitats i demandes.

Informe de resultats
d’avaluació.

- Acompanyament en la
gestió emocional de
situacions complexes.

7. Reforç de la
incorporació i la
visibilització de la
diversitat en els serveis
municipals.

- Reforçar la presència i
visibilitat de les
aportacions de la
diversitat d’origen.
- Millorar l’accés de les
persones recentment
arribades als serveis de la
ciutat.

Treballar amb l’àrea
d’interculturalitat el
reforç en els plecs dels
criteris de diversitat.

Nombre de serveis i accions
de diversitat en programes i
serveis.
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Barreres que cal superar
- Increment de la situació
d’irregularitat a la ciutat.

8. Reforç dels serveis
d’assessorament jurídic
a la ciutat.

9. Priorització dels
serveis
d’assessorament jurídic
en les línies de
subvencions d’acollida
de la ciutat.

10. Revisió i
actualització del
document de les 67
propostes del Consell
Municipal
d’Immigració.68

11. Reforç del treball a
barris i districtes amb
més presència de
població nouvinguda.

- Dificultats per assolir o
dur a terme els
procediments jurídics
d’estrangeria i refugi.

Mesures de fase 1:
2022-2023

Mesures de fase 2:
2024-2025

Reforç del treball
conjunt entre
l’Ajuntament i la Xarxa
d’Entitats Socials amb
Serveis d’Assessorament
Jurídic (XESAJE).

Sessions conjuntes
Ajuntament i XESAJE i
resultats anuals.

-Modificació dels criteris
per subvencionar projectes
d’acollida i el pressupost
assignat.

Increment del pressupost
per oferir orientació i
acompanyament
personalitzat, des del
territori, en els
procediments
d’estrangeria.

- Manca d’adaptació de
la normativa
d’estrangeria i refugi a
les realitats de les
persones.
- Manca de competències
dels ajuntaments en la
normativa d’estrangeria i
refugi.

- Impuls a subvencions de
caràcter bianual per les
entitats que desenvolupen
tasques d’assessoria
jurídica.

Actualització del
document de les 67
propostes del Consell
Municipal d’Immigració.

Prova pilot d’un taller de
coordinació i valoració
- Impulsar els vincles amb
de l’acollida en un
el territori i l’acollida
districte de la ciutat,
comunitària.
amb la participació dels
serveis d’acollida de la
- Escoltar les entitats del
ciutat, amb els serveis i
territori sobre la inclusió i
les entitats socials del
la diversitat als barris i
territori, com ara centres
districtes.
de serveis socials, plans
de barris i entitats
d’acollida.

- Valoració de la prova i
extensió, o no, a altres
territoris.

68 Actuació inclosa en el document de propostes de BCN Antiracista, del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 2021, de l’Ajuntament de Barcelona.
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12. Difusió del serveis
específics de tràmits
urgents d’estrangeria i
acompanyament en
casos urgents.

Barreres que cal superar

- Lluitar contra la
irregularitat
sobrevinguda.
- Desconeixement dels
serveis que aborden
aquest tema a Barcelona.

Mesures de fase 1:
2022-2023

Mesures de fase 2:
2024-2025

Difondre els serveis que
el SAIER i altres
organismes ofereixen en
relació amb els tràmits
administratius amb
caràcter d’urgència.

- Reeditar la campanya
sobre polítiques actives
d’empadronament.

13. Polítiques actives
d’empadronament.
Barcelona empadrona.

- Dificultats per conèixer
els requisits d’accés al
padró i malentesos sobre
el procés administratiu.

- Presentació de
l’informe sobre
polítiques actives
d’empadronament i les
seves propostes.
- Informes sobre
incidències d’altres
municipis.

8.3.4 Dimensió 2: Socioeconòmica
Objectius:
- Reforçar les accions d’informació, derivació i acompanyant a les persones recentment
arribades en aspectes bàsics per a la seva inclusió socioeconòmica.
- Reforçar el treball en xarxa amb entitats i serveis generalistes que aborden els aspectes
socioeconòmics a la ciutat.
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14. Creació d’un espai
tècnic de treball entre
l’Àrea de Promoció
Econòmica i la Direcció
de Serveis d’Acollida.

Barreres que cal superar

Mesures de fase 1:
2022-2023

Dificultats d’inserció
laboral per a persones
recentment arribades.

Acords de treball
conjunt amb l’Àrea de
Promoció Econòmica i
la Direcció de Serveis
d’Acollida en temes
d’inserció laboral.

Mesures de fase 2:
2024-2025

En el Marc de Barcelona
Activa recuperar ajudes
15- Recuperar les
a la contractació i Plans
ajudes a la contractació
La irregularitat com a
d’Ocupació per afavorir
i Plans d'Ocupació de
gran barrera d’accés de
la regularització de
persones en situació
les persones immigrades.
persones ateses en
d’irregularitat
serveis i entitats de la
ciutat.
- Més risc d’exclusió en
dones treballadores en el
sector de les cures.

Campanya per afavorir la
regularització de
treballadores del sector de
les cures de manera
coordinada amb Barcelona
Cuida.69

16. Reforç en les
campanyes i programes
- Famílies monoparentals
de regularització i
femenines en situació
ocupació de les
d’irregularitat.
famílies monoparentals
femenines com a grup
- Dificultats d’inserció
prioritari d’actuació.
laboral per a dones
immigrades de 50 i 60
anys.

17. Xarxa amb
universitats i col·legis
professionals per a la
millora dels processos
d’accés, convalidació i
homologació de títols.

- Dificultats per
homologar i convalidar
títols universitaris i no
universitaris.
- Manca d’una formació
transversal sobre
acollida, diversitat i
antiracisme en l’àmbit
universitari.

Incloure el projecte
Prometeus en la xarxa
d’actuacions per a
joves nouvinguts a la
ciutat.70

Engegar una línia de treball
sobre la segregació al món
universitari.

69 https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/ca/espai-barcelona-cuida/que-es
70 https://www.pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/el-raval-sud-i-el-gotic-sud/concrecio-del-pla/projecte-prometeus-suport-d-acces-a-la-universitat
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18. Accions
d’acompanyament a
l’accés i continuïtat del
sistema educatiu
d’infants i adolescents
migrats i refugiats.
19. Treball coordinat
amb el projecte
XARSE71 del Pla de
barris.

Barreres que cal superar

Mesures de fase 1:
2022-2023

La segregació en
Continuïtat i reforç dels
l’educació obligatòria
programes
com a barrera per accedir
d’acompanyament al
a l’educació
reagrupament familiar,
postobligatòria.
SAIER i el programa
Nausica.
Disminució del risc
d’exclusió
socioeconòmica per
raons de bretxa digital.

Mesures de fase 2:
2024-2025
Reforç dels protocols de
treball conjunt amb el
Consorci d’Educació de
Barcelona.

Protocols de treball
conjunt.

Els canvis a causa de la
pandèmia i les limitacions
20. Línia de treball
dels recursos que
conjunta amb els plans
dificulten
comunitaris que fan
l’acompanyament en
acollida.
casos d’alta
vulnerabilitat.

Sessions de treball amb els
plans d’acollida de Nou
Barris, el Poble-sec i el Poble
Nou.

Desconeixement del
procés legal de protecció
internacional.
El pes de les decisions
recau en el professional o
en el centre de serveis
socials.

Construcció d’un document
guia d’actuació.

21. Estratègia
específica per a
l’atenció social a
persones a qui s’ha
denegat la protecció
internacional.
22. Continuïtat del
grup de treball tècnic
entre els serveis
d’acollida i l’Institut
Municipal de Serveis
Socials.

23. Reforç del
programa Nausica.

Feblesa en la coordinació
entre serveis específics i
serveis generalistes.

Protocol de treball
conjunt, centrat en els
principals perfils
d’atenció.

Els canvis a causa de la
pandèmia i les limitacions
dels recursos dificulten
l’acompanyament en
casos d’alta
vulnerabilitat.

Continuar l’avaluació
del programa com una
estratègia d’èxit per
acompanyar la inclusió
social de persones en
condicions d’alta
vulnerabilitat.

71 https://www.pladebarris.barcelona/ca/noticia/en-marxa-el-projecte-xarse-xarxes-de-resposta-socioeconomica_1007941
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Barreres que cal superar

Mesures de fase 1:
2022-2023

24. Aliances
intersectorials amb el
sector privat per
millorar la incorporació
laboral de les persones
recentment arribades.

Manca o feblesa de les
xarxes de suport en
alguns perfils de
persones recentment
arribades a la ciutat.

Mantenir i reforçar el
conveni amb la InterColegial.

25. Valorar la
Dificultats per aconseguir
possibilitat de la
un habitatge per a les
participació de
persones immigrades i
persones immigrades i
refugiades, especialment
refugiades en espais
en situació administrativa
relacionats amb l’accés
irregular.
a l’habitatge a la ciutat.

Mesures de fase 2:
2024-2025

Valoració tècnica i
sobre la inclusió
específica de persones
en situació
administrativa irregular
en la mesa
d’emergències socials.

26. Reforçar
l’estratègia proactiva i
reactiva per evitar
l’exclusió d’un
habitatge per motius
racistes.

El racisme i la xenofòbia
com a barrera per accedir
a un habitatge.

27. Acompanyament o
seguiment
personalitzat en
situacions complexes
de salut física i mental.

Més dificultats per a
persones recentment
arribades en condicions
de vulnerabilitat per
accedir al sistema de
salut.

Reforç dels serveis
d’acompanyament
personalitzat.

28. Millorar l’atenció
en salut mental per a
persones migrades i
refugiades en
contextos de diversitat
social, cultural i
d’origen.

Més incidència de
problemes de salut
mental en persones amb
estres posttraumàtic i
persones immigrades en
condició de
vulnerabilitat.

Crear un espai de
treball amb l’àrea de
salut i, concretament,
en el marc del Pla de
salut mental.

Inclusió de la perspectiva
migratòria en les accions del
Pla de salut mental.

Treballar amb
Barcelona Activa la
proposta de formació.

Formació en traducció i
mediació amb perspectiva de
gènere.

29. Impartir formació
especifica per a
traducció i mediació
amb perspectiva de
gènere.

-Barreres comunicatives i
culturals entre persones
recentment arribades i
professionals dels serveis.
-Feblesa o manca de
perspectiva de gènere en
l’atenció a la diversitat.

- Materials sobre els drets
d’accés a l’habitatge.
- Reforçar les accions legals
en casos de possible racisme
i xenofòbia.
Protocol d’incidències en
l’accés a la salut amb la xarxa
d’acollida de la ciutat.
Protocol d’atenció en salut
en situacions especials,
conjuntament amb el
Consorci de Salut.
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8.3.5 Dimensió 2: Sociocultural
Objectiu:
- Incorporar i reconèixer la diversitat sociocultural en els programes i els serveis que fan
acollida a la ciutat.
Acció estratègica

Barreres que cal superar

30. Reforçar els
convenis amb entitats
socials per oferir
classes de llengua els
caps de setmana.

Increment de la demanda
en l’aprenentatge de la
llengua i una menor
oferta adequada als
horaris de les persones
recentment arribades.

Mesures de fase 1:
2022-2023
Increment dels
cursos anuals
d’aprenentatge de
la llengua en caps
de setmana.

La pandèmia i el context
31. Creació de
socioeconòmic, cultural i
procediments
polític, com a aspectes
d’actuació en els casos
que incrementen la
de possible vulneració
vulnerabilitat i el risc
de drets, discriminació,
d’algunes persones
racisme o xenofòbia. recentment arribades a la
ciutat.

32. Difusió de l’oferta
cultural i de les entitats
socials en la fase
d’acollida.

-Desconeixement de les
activitats culturals que
reflecteixen la diversitat
de la ciutat.
-La manca de
coneixement de la
cultura catalana com eina
d’arrelament.

Manca de referents
33. Reforçar l’acollida
positius
en les persones
entre iguals: per
d’origen,
llengua, cultura,
origen, edat, llengua o
etcètera
diversos i en el
gènere, i crear una ruta
rol
d’agents
acollidors i
amb els serveis
membres de la societat
d’acollida.
d’acollida.

Mesures de fase 2:
2024-2025

Establir un protocol que
defineixi les situacions en les
quals es pot donar
informació i fer derivació
acompanyament per part de
serveis i entitats d’acollida
en l’Oficina per la No
Discriminació (OND).

Incloure
informació o
enllaços sobre
l’oferta cultural a
la nova web o app
d’acollida.

Promoció, en les línies de
subvencions d’acollida, de la
mentoria en grups prioritaris
com dones i joves.
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34. Enfortir l’acollida
en espais comunitaris.

Barreres que cal superar

Mesures de fase 1:
2022-2023

-Reforçar les
estratègies
La pandèmia ha
d’acollida a través
evidenciat la fragilitat o la
del teixit
inexistència de xarxes en
comunitari als
moltes persones
barris.
recentment arribades, fet
Intensificant-lo en
que n’incrementa la
la xarxa esportiva i
vulnerabilitat.
cultural del
territori.

Mesures de fase 2:
2024-2025

Incorporar o avaluar la
coordinació amb els serveis
d’acollida de l’Ajuntament
en els diversos convenis
amb entitats socials de la
ciutat.

- Enfortir la línia
del SOAPI de
treball en espais
d’entitats i serveis.
35. Reforçar l’acollida
territorialitzada que fa
el SOAPI i
Reagrupament.

Feblesa dels vincles amb
els territoris en la fase
d’arribada.

36. Reforç del
multilingüisme en
l’acollida.

Dificultats lingüístiques
per fer els tràmits i els
procediments bàsics.

37. Monitorització i
avaluació.

Feblesa en els
mecanismes d’avaluació i
seguiment.

- Enfortir la línia de
treball del
Programa
d’acompanyament
al reagrupament
amb perspectiva
de gènere i
comunitària.
Actualitzar les guies
d’acollida de la ciutat.
- Adaptació lingüística en la
informació d’acollida.
Publicació d’un informe
anual sobre els serveis i els
programes d’acollida a la
ciutat.
Informe anual de seguiment
i avaluació de l’estratègia
d’acollida.

8.3.6 Dimensió 4: Individual
Objectiu:
- Reforçar la persona com a eix central en l’atenció a les persones recentment arribades
a la ciutat.
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Barreres que cal
superar
- Atenció parcial o
reactiva a la persona i
les seves necessitats.

38. Reforç dels serveis
d’acollida com a espais

d’escolta i atenció
personalitzada i integral.

- Manca de seguiment
continu de les
necessitats i les
barreres d’accés als
serveis de les persones
immigrades
recentment arribades.

Mesures de fase 1:
2022-2023

Incloure, en l’informe
anual
del
futur
Incloure el concepte
observatori
de
les
d’atenció proactiva en
migracions i el refugi, un
els serveis d’acollida.
informe integral sobre
la valoració dels serveis
d’acollida a la ciutat i les
propostes de millora.

Falta d’espais formals
per incloure la veu de
39. Impulsar la participació
les entitats
de les entitats
d’immigració i refugi
d’immigració.
en els serveis i recursos
d’acollida.

40. Accions
d’acompanyament a
nenes, adolescents i dones
en situació d’alta
vulnerabilitat.

9

Dificultats per a l’accés
a drets en els serveis
normalitzats per a
persones en condició
de vulnerabilitat.

Mesures de fase 2:
2024-2025

Fer una sessió anual
amb el Consell
d’Immigració sobre
l’acollida a la ciutat.
- Reforç en les línies
d’acompanyament
personalitzat dels
programes
d’acompanyament al
reagrupament familiar,
SAIER i el programa
Nausica.

DESCOBRIMENTS CLAU
a. Sentiment de pertinença: l’interès a participar en la consolidació d’una
ciutat més diversa i el fet de sentir-se part de Barcelona han estat un dels
descobriments principals del treball dut a terme amb persones migrades
a la ciutat, i esdevé una de les potencialitats principals per posar en marxa
accions i programes.
b. L’adaptació és un procés, una barreja de factors interrelacionats: les
persones que han migrat a Barcelona mostren que l’adaptació és un
procés que va molt més enllà de treballar en un aspecte en particular i
consideren que el procés és una barreja d’aspectes funcionals (feina,
habitatge, etcètera), administratius o legals (situació administrativa,
tràmits, etcètera) i socioculturals (aprendre les llengües oficials, fer noves
amistats, etcètera).
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c. Fragmentació i complexitat de la governança migratòria com a barrera
per millorar la situació de les persones: la gestió migratòria local es mou
entre la demanda per actuar sobre temes que no són de competència
municipal, però que condicionen la inclusió de les persones recentment
arribades, així com entre les respostes que poden oferir els serveis i les
entitats socials que fan acollida.
Tots els agents participants han ressaltat la irregularitat administrativa
com la gran barrera inicial del procés d’adaptació a la ciutat, així com les
dificultats per fer telemàticament els tràmits d’estrangeria i refugi.
d. Aportació de la diversitat d’origen a la consolidació de la Barcelona
d’avui: la vitalitat de la ciutat té molt a veure amb l’aportació de
professionals amb diversitat d’origen, un aspecte que s’ha evidenciat
durant la pandèmia en sectors com el de les cures o el comerç. En els
programes i els serveis d’acollida i de gestió de la diversitat la seva
aportació ha estat cabdal, encara que no ha estat prou visibilitzada.
e. Necessitat de disposar d’informació global sobre migracions i refugi, i
avaluació i seguiment de programes i serveis: la fragmentació de
competències dificulta tenir una informació global i, per tant, una
avaluació i un monitoratge dels programes i dels serveis que coadjuven
en la presa de decisions.
De la mateixa manera, les persones immigrades identifiquen com a
proposta la millora en la informació sobre tràmits, recursos i serveis
bàsics per al procés d’adaptació.
f. Reforç de l’articulació entre serveis especialitzats i serveis i entitats
generalistes: l’increment en el nombre de persones immigrades i
refugiades recentment arribades i la diversitat i la complexitat de
situacions plantegen el repte de reforçar l’articulació dels serveis
específics d’acollida amb els serveis generalistes.
g. Demanda d’una estratègia de formació integral en migració i refugi i en
acció antiracista: la sobreexposició o la visibilització d’alguns perfils o
situacions, així com els biaixos implícits, fan més complex establir una
visió global sobre les persones que arriben a la ciutat.
Des d’agents diversos i des del compromís de molts i moltes professionals
i associacions, així com de les persones enquestades, es proposen
algunes actuacions de formació i sensibilització, adreçades a
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professionals de serveis i entitats, que evitin una atenció discriminatòria
o directament racista i que, alhora, tinguin cura del conjunt de
professionals de l’atenció directa.
h. Impactes de la pandèmia encara per dimensionar: la pandèmia i la
invasió d’Ucraïna, han evidenciat qüestions que encara s’han de
dimensionar: per exemple, la pandèmia ha permès atendre
telefònicament o virtualment alguns perfils, sobretot dones que per
conciliació horària no s’apropaven als serveis. Ara bé, en el cas de
persones que fa poc que han arribat o que no havien contactat amb cap
servei o entitat, professionals de serveis i entitats manifesten que se’ls ha
dificultat el procés d’adaptació per diverses raons: perquè han quedat
excloses per la bretxa digital o les barreres idiomàtiques o perquè la no
presencialitat dificulta la generació de confiança i una atenció integral, la
qual cosa genera que l’acollida s’allargui en el temps. La disminució
d’activitats grupals o comunitàries dificulta la creació de vincles, un dels
temes bàsics per aconseguir un procés d’adaptació a la vida de la ciutat.
En el cas de les persones procedents d’Ucraïna, l’evolució del conflicte a
termini mitjà és desconeguda, així com l’impacte en les persones que han
fugit i en la ciutat.
i. Contradiccions i límits difusos en les categories d’immigració i refugi: les
diferenciacions establertes pels marcs legals, especialment els
d’estrangeria i refugi, en l’àmbit local generen contradiccions,
especialment en l’atenció social, perquè la categoria de refugi no inclou
totes les realitats de les persones, i la categoria d’immigració també deixa
fora altres situacions, com ara l’alt percentatge de denegacions de
protecció internacional que porta a les persones en condició
d’immigració a una d’irregularitat administrativa.
j. Les demandes relacionades amb la condició de vulnerabilitat
econòmica s’han incrementat: les demandes de subsistència per part de
persones recentment arribades que han fugit i no tenen les seves
necessitats bàsiques resoltes, o persones immigrades sense xarxa o que
han esgotat els recursos, s’han incrementat. La pèrdua de llocs de treball
ha fet aflorar persones en situació irregular que s’adrecen per primer cop
a demanar ajuda. Moltes són dones treballadores del sector de les cures.
Si bé la dificultat d’accés a l’habitatge és un problema que va més enllà
de l’estratègia i de la vulnerabilitat econòmica, les persones recentment
arribades són el grup que possiblement té més dificultats per accedir a
un habitatge, tant perquè no assoleixen els requisits administratius com
per discriminació.
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k. Les dones immigrades són un grup amb una alta condició de
vulnerabilitat: les dones immigrades en general, i dins d’aquestes, de
manera específica, les que integren famílies monoparentals femenines,
tenen moltes dificultats per accedir a drets, perquè la seva inserció
laboral precària, majoritàriament en el sector de les cures, dificulta que
puguin acompanyar la seva família en el procés d’aterratge a la ciutat.
Junt amb això, els seus ingressos i les dificultats per complementar la seva
feina amb altres rendes els fa més difícil sortir de la pobresa amb el seu
nucli familiar.
l. L’acompanyament en l’accés a serveis bàsics, com educació i salut,
continua sent un repte identificat: si bé l’accés hi està garantit, entitats i
serveis manifesten que encara, en casos puntuals, hi ha barreres d’accés
a la salut o dificultats en el sistema d’educació concertat, per la qual cosa
mantenir l’acompanyament es considera important per garantir el procés
d’assentament.
m. Pèrdua de capital humà: les dificultats per homologar o convalidar títols
educatius dificulten les opcions de millora del funcionament de
l’ascensor social de professionals que hagin nascut en altres països, amb
la pèrdua consegüent de capital humà i social per a la ciutat.
n. Discriminació i racisme: l’increment de la discriminació i el racisme és
especialment greu en les persones en procés d’assentament, ja que es
troben en condicions d’alta vulnerabilitat.
o. Els malentesos, el desconeixement o els estereotips generen impactes
negatius en la vida de persones i famílies: la discriminació o el rebuig
dificulten la cohesió social i, en alguns casos, hi ha dubtes o malentesos
sobre criteris discriminatoris en tràmits administratius o criteris de
valoració.
p. La llengua com un dels eixos bàsics del procés: l’adaptació lingüística
dels serveis d’atenció directa que són necessaris per al procés
d’assentament a la ciutat, així com el reforç dels nivells superiors en els
cursos d’aprenentatge de la llengua, han estat temes transversals.
q. Reforçar les veus de les persones subjectes i objectes de la política: més
enllà de l’origen, la llengua o la situació administrativa, entre altres, el
procés d’arribada és complex i cada persona té potencialitats i reptes
singulars que en condicionen o impulsen la inclusió. Reforçar les seves
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veus, de manera transversal, és necessari per millorar els processos de
cohesió social de la ciutat.
r. La soledat i la manca o debilitat de xarxes de suport com a eix
transversal: la manca o la feblesa de les xarxes de suport, així com
l’impacte en la salut mental de les persones, constitueixen un eix
transversal de l’experiència migratòria, agreujat en persones en condició
de vulnerabilitat econòmica.
s. L’escolta activa i respectuosa: quan ha calgut, l’acompanyament,
independentment de les respostes finals del procés, sovint ha estat un
dels aspectes més valorats per les persones que han viscut processos
migratoris.
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