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 “ - Volem tornar a casa. No volem armes als nostres 

carrers. El món ens ha d’escoltar, ens ha de fer cas i ens 

ha d’ajudar. Hem nascut per viure, no per morir ni per patir.  

Ens escolteu?  

- Nosaltres t’escoltem reina, però ningú més per 

desgràcia”. ( Kurian, 2015 ) 

 

“ En caso de persecución, toda persona tiene derecho a 

buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.”  

( Organització de Nacions Unides, n.d. ) 

 

 
 
 

Agraïr molt sincerament la col·laboració d’entitats, organitzacions i institució per 

facilitar la tasca de recerca.  

Gràcies també als ànims i suport que m’ha ofert en Jordi, el tutor del meu TFG, 

durant tot aquest temps.  

També agraïr a l’Ana Puit l’aportació de documentació gràfica del nostre viatge al 

camp de refugiats d’Idomeni, Grècia.  

 

I unes gràcies sinceres i de tot cor a totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, 

i molt especialment a les persones refugiades que vaig conèixer a Idomeni. Volia 

donar un cop de mà i de  retruc conèixer de ben a prop una situació molt crua. Tot i 

passar part del dia escoltant històries que et desmunten l’ànima,  sempre hi havia 

espai per somriures, jocs, una tassa de té calent i un racó en una haima de 

qualsevol de les famílies que vivien allà.  

Moltes gràcies, my friends,  us desitjo un món sense barreres! 
  



Grau d’Educació Social 
Treball Final de Grau 
Marta Flaqué Llonch 

 3 

	  

Índex 
 

1. Resum..................................................................................................................... 5 

2. Introducció ............................................................................................................. 6 

3. Plantejament i objectius ....................................................................................... 9 
4. Metodologia .......................................................................................................... 11 

4.1. Perspectiva metodològica ............................................................................ 11 
4.2. Determinació de fonts i instruments ........................................................... 11 
4.3. Aspectes ètics ............................................................................................... 13 
4.4. Cronograma ................................................................................................... 13 

5. Globalització i moviments migratoris ............................................................... 14 
5.1. Parlem de xifres: globals i locals ................................................................ 14 
5.2. Qui es considera una persona refugiada? Quins són els seus drets? .... 18 

5.2.1. La vida en un camp de refugiats ....................................................... 21 
5.3. Marc legal de les persones refugiades ....................................................... 22 
5.4. Especial atenció en dones i menors d’edat ................................................ 25 
5.5. Recursos assistencials i d’acompanyament a la persones refugiada ..... 26 

6. Diagnòstic de la situació a Catalunya ............................................................... 28 
6.1. Com es gestionen les institucions .............................................................. 28 
6.2. Bagatge a Catalunya ..................................................................................... 29 
6.3. Exemples d’altres països ............................................................................. 30 

7. Acompanyament des de l’educació social ....................................................... 32 
7.1. Objectius socioeducatius, enfoc basat en els Drets Humans .................. 32 
7.2. Aportacions de qualitat, l’educació intercultural ....................................... 33 
7.3. Igualtat i diferència ....................................................................................... 35 
7.4. Convivència entre diferents ......................................................................... 36 

8. Cap a una proposta sociocomunitària .............................................................. 38 
8.1. Descripció ...................................................................................................... 38 
8.2. Objectius sociocomunitaris ......................................................................... 40 
 



Grau d’Educació Social 
Treball Final de Grau 
Marta Flaqué Llonch 

 4 

8.3. Desenvolupament de la tasca ...................................................................... 43 
8.4. Recursos dels que es disposa ..................................................................... 44 
8.5. Avaluació ....................................................................................................... 45 

9. Conclusions ......................................................................................................... 46 

10. Bibliografia ......................................................................................................... 49 

11. Annexos ............................................................................................................. 55 
  



Grau d’Educació Social 
Treball Final de Grau 
Marta Flaqué Llonch 

 5 

 

1. Resum 
 

Aquest treball pretén donar una visió global a la migració de persones, 

concretament a  les persones que fugen dels seus països per motius de persecució 

o guerra, les persones refugiades.  

Posar sobre la taula ítems geogràfics i temporals, dins d’un món globalitzat. 

Entendre quin és el recorregut per el que passa cada persona i comprendre els 

tràmits administratius, els xocs culturals, la dificultat de convivència en un nou país i 

l’exclusió que aquestes persones viuen.  

 

Ens trobem davant d’un fenomen de migració, que segons molts dels autors 

treballats, només farà que augmentar. Es posa en qüestió la preparació de la 

institució respecte l’acollida i el fet de no preveure del tot, un treball de cohesió 

social, fet que dóna força al paper de l’Educació Social.  

 

Des d’una visió professionalitzadora, es considera que l’acompanyament de les 

persones refugiades es pot realitzar mitjançant un treball des de l’educació 

intercultural, la tasca sociocomunitària, partint de l’entesa del món globalitzat.  

 

Es tracten aspectes locals, donat que es consideren primordials per atendre a 

aquestes persones.  

 

Tot i tractar-se d’un treball de recerca, al final d’aquest s’apunten certs aspectes que 

es consideren importants de treballar, sota una mirada crítica de l’educador social, 

que afavoreixi un acompanyament de la persona impulsant la seva autonomia.  
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2. Introducció 

 

La protecció i el dret d’ asil de les persones refugiades es contempla tant en 

els tractats internacionals com en els europeus, així com es concreta en la 

Constitució espanyola, regulada per la Llei 12/2009 del 30 d’octubre la qual tracta 

del dret d’asil i protecció subsidiària.  

Considerant el moviment migratori forçat de persones que es troben en països en 

conflicte, 60 milions a nivell mundial l’any 2015 segons xifres d’ACNUR1, i donada la 

falta de resposta en aportació de fons, recursos i asil, de forma contundent, per part 

dels estats europeus, es crea i reforça un moviment social d’acollida a persones 

refugiades.  

L’inici que va proposar l’Ajuntament de Barcelona com a ciutat refugi a finals 

del mes d’Agost de l’any 2015 ( Vila Web, 2015 ) va desencadenar un seguit 

d’adhesions a la proposta per part d’altres ciutats i poblacions de Catalunya i l’Estat 

espanyol.  

Aquest fet juntament amb  “ […] el desplazamiento seguirá aumentando en la 

próxima década, adoptando formas nuevas y diferentes”  ( Acnur, 2016:5 ) planteja 

un seguit d’actuacions futures que caldrà portar a terme per part de diferents equips 

multidisciplinars de professionals, tant del sector públic com privat, així com el 

reforçament d’una xarxa d’acollida a persones refugiades, ja existent, buscant també 

la implicació de la societat civil.  

És important un acompanyament de les persones nouvingudes per aquest canal, en 

el que els professionals de l’educació social hi tenen un gran paper. La incorporació 

a la vida quotidiana de les persones refugiades, entenent la problemàtica que pot 

representar un nou entorn, un nou idioma, una nova cultura...sense menystenir la 

història de vida de cada una d’elles. 

Una transformació social en la que cal donar una cobertura solidària, fugint de 

l’assistencialisme, impulsant l’autonomia de les persones refugiades, les quals són 

les protagonistes del propi procés d’incorporació a la vida social.  

                                                
1 ACNUR; Agència de la ONU per als Refugiats 
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Tenint en compte les iniciatives i Plans de Treball que ja existeixen al respecte i amb 

una previsió futura de possibles conflictes de convivència, racisme i xenofòbia, cal, 

des d’un punt de vista de la figura de l’educador social, pautar certes pràctiques 

educatives que enforteixin i aportin nous canals d’actuació respecte els que ja hi ha. 

Es fa necessari doncs el desenvolupament d’unes pràctiques sociocomunitàries, de 

treball multidisciplinar i en xarxa amb entitats i institució, per tal d’arribar a la inclusió 

de les persones nouvingudes, sabent que aquest serà un repte real en un futur 

proper. 

Considerant que el professional és el que coneix l’entorn socioeducatiu, cultural i 

històric, de treball per la inclusió de les persones excloses socialment, la figura de 

l’educador social és fonamental per el desenvolupament de bones pràctiques 

educatives, inclusives i de prevenció de possibles conflictes generats a causa de 

l’arribada massiva de tantes persones refugiades. Una aportació de sensibilització 

social respecte al refugi, el treball diari amb l’entorn i les persones refugiades, 

entenent que aquest és un aspecte que no està gaire desenvolupat al nostre país i 

serà necessari fer-ho en breu.  

Amb la intenció de donar una visió complementària a la ja existent, el valor de la 

tasca socioeducativa en aquest camp pot ser notòria. Es pretén fer un diagnòstic de 

la situació actual, plantejant els reptes que aquest suposen, així com valorar les 

resolucions de les que es disposen en el moment actual i concretament a Catalunya.  

 

El Treball parteix d’unes qüestions prèvies que cal resoldre, les quals pretenen 

donar veu a les situacions en les que es poden trobar les persones refugiades des 

del moment que fugen del seu país fins que s’incorporen a la vida social en el país 

d’acollida.  

 

Tota la tasca es desenvolupa mitjançant les lectures i les entrevistes realitzades i 

finalitza, des del profund interès personal pel que fa a la situació actual respecte les 

persones refugiades, en un viatge al camp de refugiats d’Idomeni, per tal de 

desenvolupar una tasca més propera des d’una visió professionalitzadora.  
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Per tant, ens trobem davant d’un Treball de recerca amb una visió inicial global 

respecte al tema que es planteja. En el punt 5 del mateix es dóna una visió mundial 

del tema tractat, per tal de tenir una idea genèrica de la problemàtica a la que fem 

front. S’apunten normatives, es tenen en compte ítems geogràfics i temporals, sense 

menystenir el moment polític en el que es desenvolupa una de les majors crisis 

humanitàries a les que fa front Europa.  

 

Seguidament i concretant en el punt geogràfic de Catalunya, es planteja, a nivell 

local com afecta el conflicte, quina història recent té Catalunya al respecte i quines 

són les polítiques que es proposen per part de l’Administració per fer-ne front.  

 

Un cop ja s’ha entrat en matèria doncs, es planteja, des d’una visió de l’educació 

social, quin pot ser el seu paper, quins beneficis pot portar el professional en 

aquesta matèria, considerant possibles buits que presenta l’Administració respecte 

la inclusió social d’aquest col·lectiu i el valor de la tasca que hi pot donar 

d’educador. Es considera l’educació intercultural com a una de les bases per poder 

treballar en la tasca, de totes maneres es tenen en compte també altres matèries del 

Grau com; psicologia comunitària, violències, prevenció i accions socioeducatives, 

animació sociocultural, etc.  

 

Per finalitzat, i tot i que es considera un Treball de recerca, degut al viatge a Idomeni 

i la implicació personal en el tema tractat, s’ha considerat oportú el fet de fer una 

proposta sociocomunitària. Del treball en el camp s’extreu la importància de la tasca 

de l’educador social, en tant que és vital el fet d’aplicar accions socioeducatives en 

terreny; creació d’espais per a dones, espais per menors, etc. 

  

Considerant que la recerca es dóna en el fet d’un acompanyament en un país 

d’acollida, en aquest cas a Catalunya, es posen sobre la taula aspectes polítics, 

socials, d’educació, culturals i d’inclusió que es poden tenir en compte per analitzar i 

aprofundir en un treball futur més ampli, propostes socioeducatives, que ajudin a les 

persones refugiades a impulsar la seva autonomia.  
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3. Plantejament i objectius 
 

El camí que ha de seguir una persona refugiada és perillós, llarg i tortuós, i 

escapa d’un aprofundiment notable en un Treball com el que ens ocupa, ja que hi 

entren ítems on la col·laboració d’altres professionals seria necessària. Per tant, es 

planteja una mirada global de les principals preguntes que poden aparèixer, amb la 

intenció de donar resposta i afavorir una visió de necessitats concretes, en un punt 

geogràfic concret.  

Definir què es considera una persona refugiada, seguint tots els passos que aquest 

ha de fer, intentant donar-li veu. A la vegada esbrinar quina és la resposta que rep, a 

nivell internacional i acotant a Catalunya concretament per tal de conèixer quines 

ofertes es donen i identificar millores que es poden donar des del punt de vista de 

l’educació social.  

 

Per aprofundir-hi és important puntualitzar certes qüestions inicials per clarificar 

diferents conceptes:  

 

• En què es diferencia una persona refugiada vers les persones migrants. Com 

evolucionarà aquest fet en un futur proper? 

 

• Quins drets i obligacions tenen les persones refugiades quan demanen asil. 

Quins marc els empara per la Llei, a nivell global, Estatal i Autonòmic.  

 

• De quina manera s’acull a la persona refugiada. Quins recursos, més enllà de 

l’assistencialisme s’utilitzen?  

 

• Quin és el nostre bagatge a Catalunya? Segons experiències d’altres països, 

què es pot millorar al respecte? Com es pot fer un acompanyament 

socioeducatiu més acurat per aquest tipus de col·lectiu? 

 

• Com es pot fer un acompanyament, des de la figura de l’educador social, que 

enllaci amb les altres figures professionals? 
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Segons les preguntes plantejades es determina un objectiu general i quatre 

d’específics que es desenvoluparan al llarg de tot el Treball. Primerament cal 

entendre, de forma general, tots els  processos per els que passa una persona, des 

del moment que fuig del seu país fins que arriba al país d’acollida, així com saber 

quina és la rebuda i el treball d’inclusió que es fa.  

 

Objectiu general 

 
Acollir persones refugiades a nivell global i local, on el 

paper de l’educador social hi ha de prendre part pel que fa 

a la inclusió social al territori.  

 

Objectius específics 

 
1. Definir les tasques que s’han realitzat fins ara i 

apuntar  recursos pedagògics inclusius. 

2. Reflexionar sobre la importància del treball 

multidisciplinar. Establir un treball en xarxa entre 

entitats, organitzacions i Institució. 

 

3. Detectar tasques que es realitzen dins l’entorn pel 

que fa a la sensibilització del col·lectiu. Apuntar 

altres recursos per el treball de convivència al lloc 

de residència 

 

4. Propostes existents d’iniciatives conjuntes amb 

l’entorn. Iniciatives d’intercanvi cultural. 
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4. Metodologia 
 

4.1.Perspectiva metodològica 

 Aquest Treball Final de Grau sorgeix del propi interès personal inicial en tot 

allò que té relació a la cooperació internacional i l’ajuda humanitària. Concretant en 

el Grau d’educació social i el en paper que té el seu professional, la curiositat va 

portar a estudiar les persones que migren, en aquest cas, de forma obligatòria dels 

seus països, majoritàriament en conflicte, les persones que busquen refugi, 

persones excloses a les que no se’ls dóna espai, ni drets.  

Actualment és un tema que es troba cada dia al mass-media, cal doncs esbrinar 

com es realitza aquest acompanyament de la persona refugiada un cop arriba a un 

país d’acollida.  

 
Donat que l’elecció del tema està a l’ordre del dia i per tal de poder endinsar-se en la 

matèria i l’oferta de propostes que es presenten, s‘han escollit tres vies d’anàlisi, el 

saber teòric, l’entrevista i el treball etnogràfic al camp de refugiats de Idomeni. 

No es tracta doncs d’un Treball purament teòric, sinó que també es basa en 

l’experiència que s’ha tingut a Catalunya respecte l’acollida de persones refugiades i 

en els exemples d’altres països per tal de millorar la resposta d’acollida i 

acompanyament. A part, es complementa amb el viatge personal a un camp de 

refugiats de Grècia per tal d’aprofundir directament sobre el cas en qüestió.  

 

4.2.Determinació de fonts i instruments 

 

En la primera via d’anàlisi l’elecció de les fonts bibliogràfiques s’han escollit 

seguint tres ítems. El primer, buscant acuradament, juntament amb el consultor, 

totes aquelles lectures que fan referència a persones refugiades. En aquestes 

lectures s’hi troben des de la Declaració de Drets Humans, Tractats Internacionals, 

Lleis Estatals, passant per històries de vida a través de documentació gràfica, 

migracions forçoses, moviments migratoris, globalització, etc.  

El segon ítem ha estat enllaçar aquest fenomen amb l’educació social, per aquest 

motiu el Treball també contempla dues de les assignatures del Grau d’Educació 
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Social; Globalització i moviments migratoris i Educació Intercultural. Tot i així 

s’apunta als materials d’altres assignatures també interessants d’abordar.  

 

Aquest saber teòric ajuda a entendre millor i vincular la informació extreta de les 

entrevistes que s’han realitzat a diferents Institucions, entitats, organitzacions i 

professionals, per tal de poder crear un mapa conceptual de com es gestiona, des 

dels inicis, l’acolliment de les persones refugiades.  

 

Les entrevistes, annexades en aquest Treball Final del Grau, s’han realitzat pensant 

en el camí que ha de fer una persona demandant d’asil, per tal d’entendre tots els 

procediments que ha de passar, a nivell burocràtic i d’inclusió social.  

 

S’han realitzat entrevistes a Institucions com; el Comitè d’Ajuda al Refugiat, 

depenent de la Secretaria d’igualtat, migracions i Ciutadania de la Generalitat de 

Catalunya, a l’equip gestor de Barcelona Ciutat Refugi de l’Ajuntament de 

Barcelona, a un regidor de l’Ajuntament de Granollers. 

 

A organitzacions com; CEAR, Creu Roja i Proactiva Open Arms. 

 

Finalment, i per la proximitat en el treball amb el subjecte d’estudi, s’han realitzat 

entrevistes a; una estudiant d’educació social voluntària a Lesbos, Grècia i a un 

professor de música d’una escola en la qual es treballa la inclusió social com a punt 

bàsic dins del currículum escolar.  

 

Per acabar, el tercer ítem i per l’interès personal abans del Treball, durant aquest i 

empesa també per la situació actual que es viu a Europa respecte al tema tractat, de 

forma voluntària, m’he desplaçat també a Idomeni, a un dels camps de refugiats de 

Grècia. Allà, a part de l’ajuda voluntària i l’observació de la situació s’ha pogut veure 

en primera persona quin és un dels primers obstacles que viu una persona que fuig 

del seu país de forma obligatòria. Malviure en un camp de refugiats és una certesa 

que ve de lluny i segons anàlisis d’autors rellevants, una realitat que només farà que 

augmentar en el futur. Les fotografies que es troben al llarg del Treball i a l’Annex 

d’aquest estan realitzades al camp de refugiats de Idomeni, Grècia durant el mes de 

Maig del 2016.  
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D’aquesta manera es presenta un Treball que pretén apropar-se a les persones, 

amb una problemàtica que aborda infinitat de temes relacionats amb la nostra 

professió, l’educació social. Es parla doncs de Drets Humans, de llibertat de 

l’individu, d’inclusió sociocultural, d’interculturalitat, de sensibilització, de dret 

d’oportunitats, d’una escolta activa, d’una empatia i un diàleg constructiu el qual 

emplaci a diferents actors a treballar en un mateix objectiu, i on cal una voluntat 

política i una participació ciutadana.  

 

4.3. Aspectes ètics 

 

 Tant les entrevistes realitzades com les fotografies presentades han estat 

autoritzades per els actors protagonistes, en tot moment s’ha demanat consentiment 

per poder complementar el Treball presentat i s’ha informat de la finalitat d’aquest.  

4.4.Cronograma 

 

Per tal de desenvolupar la tasca que ens ocupa s’ha elaborat un cronograma de 

gestió de tasques i temps que s’ha dividit de la següent manera: 

MES 

Tasca / setmana 
MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
Trobades amb el tutor                                     
Presentació i gestió de treball                                     
Lectura bibliografia                                     
Cerca de fonts d'informació per 
entrevistes                                   

  
Realització d'entrevistes                                     

Revisió treball amb el consultor                                   
  

Consulta fonts internacionals                                     
Redacció TFG                                     
Entrega final TFG                                     
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5. Globalització i moviments migratoris   
 

5.1. Parlem de xifres; mundials i locals. 

Per tal de trobar un perquè de tot plegat ens hem de plantejar el passat, el 

present i el futur, a nivell mundial, ja que ens trobem a l’era de la globalització, on 

s’integra i interactua el mercat i l’economia mundial ( Sassen, 2012:11 ). Una 

economia, lligada a les polítiques neoliberals, al sistema capitalista i a les noves 

tecnologies, que debiliten el paper dels Estats, “ el Estado nacional se vuelve 

anfitrión de lo global”  ( Sassen, 2012 ). Una nova era que ha transformat del poder 

polític a l’econòmic, dominant sobre els Estats i les persones i incrementant la 

diferència entre Nord i Sud, afavorint de forma creixent l’exclusió, la pobresa i la 

desigualtat. Els interessos financers mundials que augmenten la pobresa global a la 

vegada també ho fan a nivell local.  

Aquesta desigualtat també s’ha manifestat en els conflictes mundials els quals s’han 

globalitzat i han portat a les persones a fugir de les seves llars “El empobrecimiento 

de una parte de los países del Sur y la delicuescencia de algunos Estados han 

influido en la naturaleza de los flujos migratorios” ( Brachet, Thiollet, Nouaillas, Van 

Eeckhout, 2010:73 ). El motiu del desplaçament d’una persona pot tenir diferents 

orígens. Segons fonts estadístiques de l’ ONU2 actualment hi ha 244 milions de 

persones migrants internacionals, les quals busquen trobar un futur millor fora de la 

seva llar.  Aquestes persones al no ser considerades refugiades no disposen de cap 

sistema de protecció internacional. Segons dades d’ACNUR3, entre 3,5 i 10 milions 

de persones són apàtrides, es a dir, que cap país els reconeix la nacionalitat.  

 

Entrant en la matèria de les persones refugiades, a dia d’avui i segons dades 

d’ACNUR,  comptabilitzem unes 60 milions de persones desplaçades a la força i 

aquesta és una xifra que tendeix a augmentar en un futur proper “El número de 

personas obligadas a abandonar sus casas cada día debido a los conflictos y a la 

persecución se ha cuadruplicado en cuatro años” ( ACNUR, 2015:2 ). Per tant 

                                                
2 ONU; Organització de Nacions Unides 
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parlem d’un col·lectiu en exclusió social el qual és i serà present en major forma, del 

qual caldrà donar una resposta social adient.  

En xifres, aquests milions de desplaçats al món, l’Agència de Nacions Unides els 

divideix en:  

 

• 38,2 milions de persones desplaçades dins del seu país a causa de conflictes 

• 19,5 milions de persones refugiades que deixen el seu país d’origen degut a 

la persecució o a una situació de violència generalitzada   

• 1,8 milions de persones sol·licitants d’asil.   

 

 
Població de refugiats per país o territori. Font: Banc Mundial 

 

Segons aquestes dades de creixement de les persones que han d’abandonar de 

forma forçosa casa seva podríem pensar que l’acollida es dóna en països del Nord, 

on l’Estat de Benestar pot donar un refugi amb més recursos i acollir d’aquesta 

manera de forma més eficient a aquestes persones. Però si ens fixem en les xifres 

que ens mostren les dades extretes del Banc Mundial veiem que concretament a la 

Unió Europea la població refugiada acollida va baixar de forma més remarcable a 

partir de l’any 2004 i l’any 2014 va augmentar de forma molt minsa respecte l’any 

anterior. Això s’ha de valorar tenint en compte la crisi humanitària que es pateix 

actualment.  
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Així doncs, veiem que la Unió Europea nega l’asil, comparant les dades de l’any 

1994, tenint en compte que l’augment de persones refugiades creix de forma 

alarmant any rere any. “ El número de víctimas de la globalización apátridas y sin 

techo crece demasiado deprisa como para que se pueda seguir su ritmo a la hora 

de proyectar y construir campamentos” ( Bauman, 2004:100 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Població de refugiats a la Unió Europea. Font: dades extretes del Banc 

Mundial 

 

Pel que fa a l’Estat espanyol, la gràfica extreta mostra, de la mateixa manera que a 

la Unió Europea, una davallada a partir de l’any 2003-2004 i un augment, més 

significatiu que a Europa pel que fa a l’any 2014. Tot i aquest increment, la quantitat 

de persones acollides dista molt de les necessitats que es presenten a nivell 

mundial i de la capacitat real d’acollida que pot oferir l’Estat espanyol.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Població de refugiats a l’Estat espanyol. Font: dades extretes del 

Banc Mundial 
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Per contra i acotant a nivell local, segons estadístiques de IDESCAT4, trobem que 

les sol·licituds d’asil augmenten a partir de l’any 2012 i especialment a Catalunya 

“La situació geogràfica, les relacions comercials, els conflictes polítics i religiosos i el 

creixement econòmic de Catalunya [...] han fet que, històricament, el nostre país no 

hagi estat aliè als moviments migratoris […]Tots  aquest col·lectius de diferents 

orígens han arrelat en les nostres terres i han anant construint el país que avui som. 

És per això que s’ha popularitzat l’expressió que Catalunya és terra d’acollida.” ( 

Generalitat de Catalunya, 2010:12 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sol·licitants d’asil a Catalunya en comparació amb l’Estat espanyol i la 

Unió Europea. Font: Idescat 
 

Amb tot el recull de dades doncs, cal veure que parlem d’un fenomen sense 

precedents, un increment notable de persones que fugen dels seus països buscant 

refugi en altres. Es fa necessària una resposta per part dels governs basada en els 

Drets Humans i l’Estatut de Refugiat aprovat l’any 1951. De tot plegat però se’n 

desfilen també moltes altres qüestions. A nivell del subjecte social, a grans trets 

podem veure que cal plantejar l’acollida, la inclusió, la defensa dels drets d’aquestes 

persones. A nivell comunitari cal fer una sensibilització, una tasca de difusió 

socioeducativa fomentant la convivència. “Només es pot garantir la diversitat a 
                                                
4 IDESCAT; Institut d’Estadística de Catalunya 
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través del respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals i amb 

programes educatius que promoguin aquests conceptes” ( Unesco, 2008:14 ) 

 

És per això que deixarem les xifres de banda tot entrant en matèria recolzant-nos en 

l’educació intercultural, creient que és l’especialitat que dóna eines en les propostes 

socioeducatives que es plantegen. “L’educació intercultural és una resposta al repte 

de proporcionar educació de qualitat per a tothom”. ( Unesco, 2008:36 ). D’aquesta 

manera també es passarà de parlar de xifres a parlar de persones “ als diaris les 

informacions parlen del moviment migratori més important de l’últim segle [...] 

s’escriuen moltes línies però no es transmeten emocions”  ( Fontseca, 2015). 

 

5.2. Qui es considera una persona refugiada?  Quins són els seus 
drets? 

 

“ Un refugiat és una persona que a causa de fundats temors de ser perseguida per 

motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o 

opinions polítiques, es troba fora del país de la seva nacionalitat i no pot o, a causa 

d’aquests temors, no vol acollir-se a la protecció del dit país” ( Acnur, n.d. ). 

 

Així, seguint l’Estatut de la Convenció de Ginebra del 1951, una persona es 

considera com a refugiada quan compleix els següents ítems;  

 

• Es troba fora del seu país 

• El subjecte no es pot acollir a la protecció de l’Estat del que pertany  

• Busca protecció en un altre Estat 

• La persona té temors fundats de persecució per motius de raça, nacionalitat, 

religió, pertinença a un determinat grup social o per opinions polítiques.  

 

Tot i la definició de les característiques anteriors pel que fa a què es considera 

una persona refugiada, la figura de l’emigrant forçat, el qual es va iniciar l’any 1914, 

demostra que ens trobem amb una necessitat de resposta distinta segons les 

característiques que pot presentar una persona que fuig del seu país “[...] la noción 

de emigrante forzoso encaja cada vez más con historias multiformes” ( Brachet et 
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al., 2010:73 ). Aquesta resposta per part dels Estats, cada vegada és més negativa, 

denegant a les persones sol·licitants la protecció que requereixen.  

 

Parlem doncs d’una vulneració de Drets Humans? Parlem d’un incompliment de 

deures per part dels Estats? 

 

És cert que existeix una protecció jurídica a nivell internacional, en la 

Convenció de Ginebra sobre l’ Estatut dels Refugiats de 1951, però més de 50 anys 

més tard d’aquesta protecció internacional la qual engloba el dret d’asil, el refugi i la 

protecció subsidiària, l’afluència de persones desplaçades no ha fet més que 

augmentar, incrementant també, la denegació d’asil per part dels Estats receptors. 

Cal considerar que aquesta negativa de refugi pot tenir conseqüències mortals per 

les persones demandants i cal recordar als Estats receptors que un dels principis 

fonamentals del Dret Internacional és no expulsar o retornar a la personal sol·licitant 

de refugi a situacions en les que la seva vida corri perill. “Arribaven xops, amb una 

petita bossa amb tot moll. Quan veien la platja es posaven molt nervioses, recordo 

els crits d’una dona que s’escoltaven a kilòmetres. Persones grans plorant, molts 

menors i nadons lligats amb cinta als cossos de les seves mares”. ( Annex 5 ).  

 

Aquest incompliment d’acollida per part dels Estats busca aliats, els 

ciutadans. De quina manera? Excloent a les persones refugiades, de tal forma que 

la vulneració de drets humans quedi desdibuixada per part dels ciutadans. Les 

causes de l’exclusió poden ser distintes i els interessos dels Estats, en aquest cas 

concret, fugen de l’estudi d’aquest treball. Tanmateix és important fer-ne un apunt, 

per considerar-lo punt important per poder treballar la inclusió. 

  

En l’era de la modernitat líquida5, on cap dels Estats sap on encabir a les persones 

que demanen refugi, la resposta rau en la criminalització d’aquestes persones, 

entrant en l’ideari de la por cap aquestes a través de diferents mitjans ( mass-media, 

polítiques neoliberals...). D’aquesta manera, les persones que demanen refugi tenen 

una negativa política i social, a través de la seva criminalització gratuïta i falsa. “ Los 

refugiados son persones que han sufrido abusos de sus derechos en sus países de 
                                                
5 Modernitat líquida: Metàfora de Zigmunt Bauman respecte la precarietat dels vincles humans en 
una societat individualista, privatitzada i consumista.  
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origen, pero tras marcharse de ellos pueden sufrir los mismos abusos en los países 

de acogida e incluso ser detenidos y devueltos por la fuerza a lugares donde 

peligran su vida y libertad” ( Camps, 2005:58)   

 

Cal apuntar però que en una societat on augmenta la vulnerabilitat, tots i 

cada un de nosaltres som objecte de la violència estructural6 i l’Estat, en defensa de 

la seguretat dels ciutadans, es prové de la violència per defensar els seus interessos 

polítics establerts per un ordre social globalitzat. Un ús de la violència que es pot 

considerar cultural i natural de l’ésser humà, però que conduit per les forces 

polítiques i basades en les pròpies ideologies justifiquen i defensen les pròpies 

accions excloent i segregant als subjectes perillosos per a la societat. 

La paraula clau avui és la por, on la importància de les fronteres es fa palesa i les 

institucions especialitzades exclouen i segreguen a les persones a través de 

l’homogeneïtzació d’aquestes, fent una promoció de protecció dels ciutadans dels 

perills de l’individu exclòs. No es tracta doncs dels drets socials ja que no existeix 

una funció de protecció social sinó una desprotecció del benestar i un creixement de 

culpabilització del diferent.  

 

“Reflexionando sobre el mensaje de la alegoría de Frank Kafka acerca de un refugio 

subterráneo que un animal innominada y obsesionado con la Seguridad [...] 

Siegfried Kraner [...] concluye [...] << Las medidas provocadas por el temor 

existencial constituyen por sí mismas una amenaza para la existencia>>. Al igual 

que el misterioso topo psicoanalizado por Kafka, los poderes terrenales, que se 

alimentan de <<las inseguridades inherentes a la existencia humana>>, dedican sus 

esfuerzos a la creación de amenazas contra las cuales prometerás más tarde 

protección, y, cuanto mayor es el éxito de su Trabajo creativo, más grande e intensa 

es la demanda de protección” ( Bauman, 2004:70 ) 
 

Per tant doncs, tenint en compte que existeix una normativa respecte els drets a les 

persones refugiades, i veient que aquests poden ser vulnerats deliberadament per 

part dels Estats, es fa primordial la voluntat política al respecte i per tal que aquesta 
                                                
6 Violència estructural: descrita per el sociòleg Johan Galtung, referent a la violència que un tipus 
d’estructura social perjudica a una persona o a un grup impedint que aconsegueixin les seves 
necessitats.  
 



Grau d’Educació Social 
Treball Final de Grau 
Marta Flaqué Llonch 

 21 

es compleixi, som els ciutadans i ciutadanes els que hem de fer prevaldre aquests 

drets “Si volem que Europa prengui unes determinades accions, els països s’han de 

posicionar d’una determinada manera, i es posicionaran segons la ciutadania els 

pressioni”. ( Annex 2 ) 

 

5.2.1.La vida en un camp de refugiats  
 

 “ Els primers 4 mesos van ser terribles, no és estrany ja se sap que quan ets un 

estranger tens una alineació....necessites un temps per establir-te. Quan te’n vas en 

contra de la teva voluntat encara és més difícil.  

Jo no volia venir a Europa però no 

tenia cap altre remei. Ara m’estic en un 

centre per refugiats. [...] Tot el que has 

construït al llarg de la vida, canvia 

completament”. ( Kurian, 2015 )  

 

Camp de refugiats d’Idomeni, Grècia. Fotografia: 

Ana Puit Juste 

  

Segons dades d’ACNUR, actualment hi ha més de 8 milions de persones que viuen 

en camps de refugiats arreu del món. Aquesta, lluny de ser la situació desitjada per 

la inclusió social, porta a pensar que els Estats tenen poc interès, com ja s’ha 

esmentat,  en l’acollida de persones nouvingudes, persones ja excloses que no vol 

ningú. “La población excedente es una variedad más de residuos humanos” ( 

Bauman, 2004; 57 ).  

 

És important conèixer cada història, saber empatitzar amb la persona que es té 

davant “ cada persona que li dones la mà quan baixa de l’embarcació és una 

història” ( Fontseca, 2015 ). Empatitzar, reconèixer les dificultats per les que ha 

passat una persona que ha viscut un temps llarg en un camp de refugiats, detectar 

les barreres socials que es pot trobar i saber del treball necessari que cal realitzar 

per poder fer un acompanyament cap a la pròpia autonomia un cop arribi al país 
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d’acollida“ Primer vas al primer camp, desprès al segon, desprès al tercer, 

quart...vas d’un camp a un altre. Esperes alguna cosa que no saps i que no entens. 

No saps ni quan, ni on ni com. Fins hi tot estàs separat de les persones amb qui has 

arribat... [...] al cap d’un temps aquesta situació congelada fa que et congelis de dins 

cap a fora. Menges i dorms, però no fas res més. A sobre no tens diners, per tant no 

tens la llibertat de poder sortir. En realitat això és una presó.” ( Kurian, 2015  ) 

 

5.3. Marc legal de les persones refugiades  

El marc legal que protegeix a les persones refugiades és ampli, en el quadre 

següent es troben els diferents marcs legals internacionals, nacionals i autonòmics 

que emparen a les persones refugiades:  

 
 

                                                
7 La seva entrada en vigor es va donar l’any 1954 

Marc legal Descripció 

Internacional 

Declaració Universal 

de Drets Humans 

1948 

“ la Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia 

una concepción común a todos los pueblos de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana y la declara obligatoria para la comunidad 

internacional” ( Camps, 2005:26) 

Convenció de 

Ginebra l’any 19517  

Defineix què es considera una persona refugiada i 

n’estableix els seus drets fonamentals. Estableix la 

necessitat de cooperació internacional i estableix les 

obligacions dels estats acollidors. Dictamina el principi de 

non-refoulement, es a dir, que els Estats no poden retornar 

o expulsar a la persona refugiada a un altre Estat on pugui 

ser perseguit. ( Camps, 2005:44) 
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8 Entrant en vigor l’any 1997. 
9 Llei 5/1984 modificada 9/1994; pendent d’aprovació un reglament que la desplegui. 

Protocol sobre 

l’Estatut del Refugiat 

l’any 1967 

Trenca amb els límits temporals i geogràfics que s’establien 

en la Convenció de l’any 1951. ( Camps, 2005:95 ) 

Principis rectors 

sobre el 

desplaçament intern 

l’any 1998 

Recomanacions per la protecció de desplaçats interns, 

adoptada per la Comissió de Drets Humans de Nacions 

Unides. ( Cidob,n.d. ). 

Regionals 

Convenció OUA l’any 

1969 

Amplia la definició de persona refugiada (  Cidob,n.d.  ). 

Declaració de 

Cartagena l’any 1984 

Amplia, com l’anterior, la definició de persona refugiada (  

Cidob,n.d. ). 

Convenció de Dublín 

l’any 19908  

Control més exhaustiu per part de la CE, evitant abusos de 

sol·licituds i establint un determinat Estat com a 

responsable d’examinar la sol·licitud d’asil, proporcionant 

seguretat jurídica al sol·licitant (  Cidob,n.d. ). 

Estatals ( Espanya ) 

Llei 5/1984, 

modificada 9/1994 de 

19 de maig9 (12/ 

2009 ) 

Llei reguladora del dret d’asil i de la condició de refugiat (  

Cidob,n.d. ). 

Reial Decret 

865/2001, de 20 de 

S’aprova el Reglament de reconeixement de l'estatut 

d'apàtrida, així com determinats aspectes de les normes 

d’estrangeria 
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10 PPIC: Pla de Protecció Internacional de Catalunya 

juliol 
 

Reial Decret 

1325/2003 de 24 

d’octubre 

S’aprova el Reglament sobre règim de protecció temporal 

en cas d'afluència massiva de persones desplaçades.  

 

Llei 12/2009 del 30 

d’octubre 

Llei de l’Estat espanyol on es regula el dret d’asil i la 

protecció subsidiària. (  Cidob,n.d. ). 

Reial Decret 

343/2012 del 10 de 

febrer 

On s’estableix l’estructura orgànica bàsica del Ministeri 

d’Ocupació i Seguretat Social. Es determina que la Direcció 

General de Migracions gestionarà i desenvoluparà el 

sistema d’acollida integral. (  Cidob,n.d. ).  

Autonòmiques ( Catalunya ) 

Acord GOV/14/2014 
El PPIC10 planteja les accions que emprendrà la Generalitat 

de Catalunya per els propers anys en referència a les 

persones refugiades. (  Cidob,n.d. ). 

Acord GOV/151/2015 
La Generalitat de Catalunya crea l’any 2015 un Comitè per 

a l’Acollida de les Persones refugiades com a assessor i 

coordinador entre les administracions públiques, les entitats 

i les organitzacions que treballen en l’àmbit d’acollida de 

persones refugiades a Catalunya. (  Cidob,n.d. ). 
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5.4. Especial atenció en dones i menors d’edat 

 Important remarcar que dins de l’exclusió dels refugiats es fa necessària una 

especial atenció a les dones i als menors d’aquests col·lectiu donat que es 

consideren amb una vulnerabilitat més alta cap a l’explotació sexual, laboral o de 

violència de gènere. 

“Los nuevos refugiados son más pobres. El deterioro de las relaciones sociales 

inquietan a los líderes comunitarios […] la precarización agrava el trabajo 

clandestino e infantil, e induce a un aumento de la prostitución.”  ( Brachet et al., 

2010:87 ).  

 

La vulneració i violació de drets i la tràfic de persones augmenta el risc d’exclusió en 

el cas de les dones i els nens “El sexo suele ser el factor más importante de los 

actos de violencia contra las mujeres y las niñas, pero también factores tales como 

la clase social, la raza, el nivel de pobreza, el grupo étnico y la edad. La violencia 

basada en el género se manifiesta de varias formas, incluidos los actos de violencia 

sexual y otros tipos de violencia física, la prostitución forzosa, otras diversas formas 

de explotación sexual, la esterilización forzosa, la violencia en el hogar, la 

conscripción forzosa de los niños y la trata de personas “ ( Camps, 2005:90 ). 

 

Tot i les mesures preses al respecte “ Las Naciones Unidas han adoptado una serie 

de medidas tendentes a proteger a las mujeres, en tanto que grupo en situación 

desventajosa. […] la promoción de la condición de la mujer puede analizarse desde 

una triple perspectiva, a saber: igualdad, paz y desarrollo” ( Camps, 2005:33), la 

tasca de protecció i inclusió es veu impossibilitada quan es parla de tràfic de 

persones, violència física, psíquica i sexual.  

 

Pel que fa als menors la situació s’agreuja i és necessària una major protecció “ La 

necesidad de una protección especial a favor del niño […] se ha concretado en la 

convención sobre los derechos del niño, que se estructura en torno a tres partes y 

un total de 54 artículos” ( Camps,2005:36 ).  
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5.5. Recursos assistencials i d’acompanyament a la persona refugiada   
 

 De les entrevistes realitzades al llarg d’aquest treball, s’exposa allò extret 

bàsicament al que es va comentar des de l’ Equip Tècnic del Comitè per a l’Acollida 

de les Persones Refugiades de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Per tal de valorar les necessitats que poden arribar a presentar l’acollida de 

persones refugiades, el Comitè a creat un grup de treball multidisciplinar amb 

professionals que van des de els àmbits de justícia, sanitat, educatius...“El comitè 

s’ha organitzat en 7 grups de treball; un grup d’acollida ( estudia les necessitats ), el 

grup de recursos, de sensibilització, de salut, d’ocupabilitat, d’infància i de persones 

grans. En aquests grups de treball hi participen diferents actors, ara mateix uns 80” ( 

Annex 2).  

 

Un cop feta aquesta valoració, des de l’Administració, es contemplen els recursos 

assistencialistes que són necessaris per una primera acollida; habitatge, 

alimentació, escolarització, sanitat, etc, gestionats per organismes especialitzats en 

matèria de refugi, als que la Generalitat els hi atorga competència; Creu Roja, 

CCAR11, ACCEM12.  

 

En un segon pla també es contempla el fet de la cohesió social, la 

sensibilització que cal fer a la població catalana i el deure de fer prevaldre els Drets 

de cada persona. El Comitè sap que cal enfocar un acompanyament de qualitat a la 

persona refugiada i aquest també passa per l’entorn en el que viurà “A ningú se li 

escapa que hem de pensar en un model d’asil a Catalunya. Estem treballant, estem 

veient com funcionen altres països, com són els seus sistemes...” ( Annex 2 ). Així 

doncs es treballa amb plataformes digitals pel que fa a la sensibilització ciutadana, a 

través de planes web exclusives en matèria de refugi destinades al ciutadà i al 

professional tècnic, per altre banda es prenen models d’altres Estat com exemples 

                                                
11 CCAR; Comissió catalana d’Ajuda al Refugiat 
12 ACCEM; Asociación Comisión Católica Española de Migración 
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de millora en cohesió social. Una forma d’emmirallar-se per tal de valorar els canvis 

que s’haurien d’aplicar en matèria d’acollida de refugiats.  
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6. Diagnòstic de la situació a Catalunya 

6.1. Com es gestionen les institucions 

L’administració catalana depèn de l’Administració de l’Estat espanyol pel que 

refereix a les persones sol·licitants d’asil.  Tot i que la competència de protecció 

internacional és exclusiva de l’Estat espanyol, la Generalitat i els seus Ajuntaments 

disposen d’un espai d’actuació legal en l’àmbit d’acollida.  

Pel que fa a l’Estat i a la Generalitat, ambdues es recolzen amb altres 

organitzacions i institucions per donar una resposta més favorable als sol·licitants “ 

La Generalitat de Catalunya, de la mateixa manera, delega a Creu Roja, CEAR i 

ACCEM l’acollida” ( Annex 1 ). En el següent mapa, amb dades extretes del web del 

Ministeri d’Interior de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya, es troba el 

recorregut que ha de passar una persona fa una sol·licitud d’asil: 

 
Font: dades extretes del Ministeri d’Interior de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya. 

•  Sol·licitud a travès:  
•  OAR ( Oficina de Asilo 

y Refugio ) 
•  Oficina estrangeria 
•  Comisaria de Policia 
•  CIE ( Centre 

Internament 
Extrangers ) 

•  El Ministeri és qui 
pren la decisió 
d'admissió o no 
admissió 

Ministeri de 
l'Interior de l'Estat 

espanyol 

•  El Ministeri delega 
tasques a ONG amb 
competència d'atenció 
a persones refugiades 
com: 

•  Creu Roja  
•  CEAR i CCAR 
•  ACCEM 
•  Donen assistència 

com: 
•  Serveis de primera 

acollida, assistència 
jurídica, oci i 
coneixement de 
l'entorn, formació i 
ocupació, servei 
d'intèrprets. 

Organitzacions no 
governamentals  

•  Existeixen altres 
institucions, entitats i 
associacions que 
donen suport a les 
ONG anteriorment 
esmentades:  

•  Ajuntament de 
Barcelona 

•  Diputació de 
Barcelona 

•  Consorció de 
normalització 
lingüística 

•  Fons Català de 
Cooperació 

•  Etc. 

Institucions, 
entitals, 

associassions... 
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Per tant, a part del marc legal on es recullen les peticions d’admissió a una persona 

com a refugiada, es troba un treball en xarxa multidisciplinar, amb diferents 

organitzacions, entitats i institució, el qual pretén donar resposta a les principals 

necessitats que es poden presentar, així com la intervenció per una inclusió dins el 

nou entorn en el que es troben les persones refugiades.  

 

6.2. Bagatge a Catalunya 

“La situació geogràfica, les relacions comercials, els conflictes polítics i 

religiosos i el creixement econòmic de Catalunya i dels territoris del seu entorn han 

fet que, històricament, el nostre país no hagi estat aliè als moviments migratoris 

[…]Tots aquest col·lectius de diferents orígens han arrelat en les nostres terres i han 

anant construint el país que avui som. És per això que s’ha popularitzat l’expressió 

que Catalunya és terra d’acollida.” ( Generalitat de Catalunya, 2010:12 )  

 

Catalunya té certa experiència pel que fa a l’acollida de persones refugiades i 

és important prendre’n nota per tal de valorar els pros i contres respecte les 

actuacions que es van dur a terme en el passat per tal de millorar-les. Als anys 90, 

durant la guerra a l’antiga Iugoslàvia i més tard amb la guerra de Kosovo, es van 

acollir a Catalunya persones refugiades. “L’estat espanyol va concedir protecció 

temporal a uns 2.500 refugiats de Bòsnia i Hercegovina entre el 1992 i el 1994, un 

miler dels quals a petició de l’ACNUR i la resta a iniciativa d’entitats de la societat 

civil [...] Catalunya va acollir 300 de les prop de 1.300 persones que van arribar a 

l’Estat.” ( Sandiumenge, 2015 ).  

En aquell moment la Generalitat de Catalunya va delegar la coordinació d’acollida a 

l’entitat Iniciatives Solidàries, la qual també forma part actualment de l’equip 

multidisciplinar de la plataforma institucional Ciutat Refugi13. De l’experiència se 

n’aprèn, però és cert que aquesta s’ha de situar en l’espai i temps actual, en la falta 

                                                
13 Ciutat Refugi: Pla d’acollida i assistència, desenvolupat per l’Ajuntament de Barcelona el setembre 
del 2015, per donar resposta a les persones refugiades.  
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de solidaritat per part dels governs actuals i en l’austeritat de serveis socials en els 

que ens veiem immersos a casa nostra.  

Dins d’aquest bagatge d’acollida, tant de persones refugiades com de migració 

econòmica, es pot considerar que Catalunya disposa de recursos competents i 

professionals que afavoreixen una acollida digne, “ estaba loco de contento, no 

cambio Barcelona. Aunque no me han homologado mi titulo universitario y tengo 

que cursar asignaturas me siento bien aquí, sobretodo con la gente, no me siento 

excluido, tengo amigos” ( Annex 7 ). Per tant, cal posar èmfasi en allò que es fa bé i 

allò que cal millorar i en aquest aspecte res millor que mirar exemples d’altres 

països, ja que aquesta és una situació creixent en el futur “hem passat d’atendre 

majoritàriament persones que immigren per motius econòmics a atendre 

majoritàriament persones que immigren per raó de conflictes. Alhora, el perfil de la 

immigració s’ha diversificat” ( Creu Roja, 2016:8 ). 

 6.3. Exemples d’altres països 

 

Localitzar exemples d’altres països pel que fa a l’acollida de persones 

refugiades és complicat, en el sentit que cada país determina una forma de treball el 

qual potser no es pot donar en altres llocs, tot i així s’anomenen, a mode d’exemple, 

els passos que segueix Canadà pel que fa a la crisi humanitària actual i com 

aquesta apunta a l’èxit. “Austràlia i Canadà són els exemples més clars de societats 

que s’autodefineixen com multiculturals. Aquest model es sol identificar amb els 

anomenats “països de nova immigració” que són els països desenvolupats que han 

experimentat un fort creixement de la seva població durant aquests segle a causa 

de la immigració”. ( Casey, 1998:14). 
 

 El Govern canadenc es va fixar, ja en campanya electoral, uns objectius clars 

pel que fa a l’acollida de persones refugiades de la crisi humanitària que es viu 

actualment a Europa. El Pla d’acollida es divideix en cinc blocs els quals 

s’especifiquen en:  

1. Identificar persones refugiades interessades en viatjar al Canadà. El govern 

treballa conjuntament amb ACNUR per tal d’identificar les persones més 

vulnerables i iniciar el procés.  
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2. Entrevista personal amb oficials canadencs i persones interessades per tal de 

confirmar la identitat i passar un examen mèdic.  

3. Trasllat a Canadà a càrrec del govern canadenc.  

4. Revisió, dins l’aeroport a Canadà, per tal de verificar novament la identitat i 

passar un nou examen mèdic.  

5. Etapa d’integració, la qual consisteix en el trasllat a diferents comunitats14 

dins el país. Són les mateixes comunitats que fan l’acompanyament a les 

persones refugiades: allotjament, aprenentatge de l’idioma, escolarització...i 

seguiment de la comunitat durant un any i mig per tal d’assegurar una inclusió 

social completa.  

En els punts anteriors es troben dos gran blocs, el primer, localitzat en la voluntat 

política pel que fa a l’assistència i el segon en el treball d’inclusió buscant la 

implicació comunitària.  

Aquest doncs és un dels grans exemples que es poden extreure i tenir en 

consideració per tal de marcar una millora en la proposta del Govern de la 

Generalitat i l’excel·lent oportunitat de treball sociocomunitari en el qual l’educació 

social hi té un paper destacat a defensar com a professional de l’àmbit.  

  

                                                
14 Comunitat: grup de persones que comparteixen una sèrie de sentiments afectius entre aquests, 
necessitats i característiques canviants en el temps (geogràfiques, socials o laborals), creant un llaç 
social entre els seus membres. Un sentit de pertinença comunitària indivisible de les accions que es 
creen per a la transformació d’allò que es vol canviar dins d’aquesta, arribant a un benefici comú. 
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7. Acompanyament des de l’educació social 

7.1. Objectius socioeducatius, enfoc basat en els Drets Humans 

  

“ Ante la debilidad demostrada por las disposiciones del derecho internacional 

de los refugiados, la protección al refugiado también debe venir dispensada por los 

instrumentos Internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en 

relación a los derechos inherentes a la persona y a las categorías concretas de 

refugiados, como las mujeres y los niños”. ( Camps, 2005:19 ). 

 

Per tal de poder desenvolupar una tasca multidisciplinar favorable, però 

sobretot des d’un pla de l’Educació Social, és important treballar per un objectiu 

comú i des d’un mateix punt d’enfoc. Per tal d’arribar a objectius socioeducatius de 

qualitat, es consideren els Drets Humans com aquells que acullen els drets civils, 

culturals, econòmics, polítics i socials que atenen la relació entre les persones i els 

Estats.  La vinculació dels Drets Humans en l’acompanyament des del punt de vista 

de l’Educació Social és bàsica ja que la violació d’aquests drets és causa i 

conseqüència de pobresa i exclusió social. “ [...] un derecho no puede ser una 

pretensión arbitraria e inmotivada. Es una expectativa que alega razones y 

argumentos, que se estima “fundada”, “legítima” o, si se quiere, “justa”” ( Aparicio i 

Pisarello, 2008:141 ). 
 

Són els instruments com l’Estatut de Refugiat, les Lleis Estatals i els pactes 

Internacionals els que han de permetre dissenyar, planificar, aplicar i mesurar 

l’impacte dels objectius marcats “La comunidad internacional es capaz de gestionar 

desplazamientos de poblaciones cuando la voluntad política hace acto de 

presencia”. (Brachet et al., 2010:74 ). Instruments com el canvi de polítiques 

públiques, relacions de poder, fomentar una comunitat activa en la cultura de 

drets....fer un acompanyament per una transformació social basada en els Drets 

Humans. “ Només es pot garantir la diversitat a través del respecte dels drets 

humans i de les llibertats fonamentals i amb programes educatius que promoguin 

aquests conceptes” ( Unesco, 2008:14 ).  
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Raonar com cal traçar i executar les intervencions per les persones refugiades 

transformant la realitat social amb la seva participació. Crear projectes 

d’acompanyament que “ [...] promoguin un entorn pedagògic actiu, per exemple 

mitjançant la realització de projectes concrets [...] de donar a les persones un 

sentiment de confiança i d’adquirir habilitat culturals, com ara la capacitat de 

cooperar i comunicar-se amb els altres” ( Unesco, 2008:68 ). 

 

Un apoderament, canvi, transformació comunitària i social, que ha de ser palpable, 

quantificable i avaluable. Un apoderament del Drets Humans i en concret del 

col·lectiu de persones refugiades que ha de permetre un major control sobre 

decisions i accions que afectin a aquesta i al seu benestar. “Sovint penso i comparo 

com estava abans i com estic ara i és molt dolorós, però tinc esperances. Espero 

aconseguir alguna cosa, que tornaré a ser com era, tot i que sé que serà difícil. 

Sobretot en un país on no conec ningú i del qual no parlo la llengua” ( Kurian, 2015  

). 

 

A nivell comunitari l’apoderament es caracteritza per el poder d’actuació col·lectiva 

per obtenir una major influència en la lluita de la vulneració dels Drets Humans i en 

el treball de cohesió social de la cultura de pau entre pobles. “Los solicitantes de 

asilo tienen varios porvenires posibles, pero una sola certidumbre: mientras esperan 

su estatuto de refugiado, viven en limbos jurídicos y en una situación de gran 

precariedad económica”. ( Brachet et al., 2010;77 ). 

 

7.2. Aportacions de qualitat, l’educació intercultural  

“ L’educació és un requisit previ per el diàleg i l’entesa intercultural” ( Unesco, 

2008:16 ). 

Les relacions interculturals estan presents a les nostres vides, en un entorn 

canviant on la globalització i els moviments migratoris posen damunt l’escenari les 

diferències culturals i el sentit de la convivència. Entendre que l’acollida de persones 

refugiades aporta un punt de vista cultural subjectiu per tots els actors que en 
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prenen part, on cada subjecte disposa d’un referent cultural15, d’una manera de fer, 

de pensar, de veure i interpretar, de valors, d’hàbits...i sobretot, en el cas dels 

refugiats, amb una història de vida complexa pel sol fet de fugir d’una guerra o 

persecució.  

Les relacions que s’esdevinguin entre els subjectes només es poden establir 

per dues vies; establint una negociació entre iguals16 o a través d’una imposició del 

més fort17. Per tant, en aquesta interculturalitat el subjecte pot presentar un 

etnocentrisme actiu18 o un etnocentrisme comú19, on aquest últim permet una 

convivència entre cultures, garantida quan es fa a través del diàleg i la negociació. 

És en aquest etnocentrisme comú en el que entra la consciència de cada subjecte 

del propi Jo, d’analitzar les pròpies contradiccions i permetre d’aquesta manera 

arribar a l’Altre “Y ante esa asimetría moral quizá nuestras únicas armas sean la 

consciencia de su existencia, la crítica de nuestro fundamento ante el fundamento 

del otro y, más imaginativamente, intentar hablar y llegar a acuerdos”. ( San Román, 

1996:96 ) 

 

Entenem la cultura com una forma de vida social amb una comprensió de 

l’entorn social i la diversitat de les persones, fet que ens uneix com a éssers humans 

sense homogeneïtzar-nos entre sí, on cada subjecte és passador de cultura20 .  Una 

identitat cultural21 que té hom com a ésser cultural, el qual viu i participa en una 

cultura canviant, cada ésser construeix la identitat personal la qual ha de ser 

reconeguda per la resta.  

Aquesta identitat personal però reconeguda per la resta és el que ens porta a crear, 

reafirmar o qüestionar prejudicis cap a l’altre, cap al diferent “Sovint és la nostra 

mirada la que tanca els altres en les seves pertinències més estretes i també és la 

nostra mirada allò que pot alliberar-los” ( Maalouf, 1999:24 ). 

 
                                                
15 Referent cultural: el que dóna sentit a la vida de cada individu, a les experiències personals i 
col·lectives, sense ser determinant ni estàtic ni conductor d’un etnocentrisme de superioritat 
universalista.  
16 Negociació entre iguals: A través de la igualtat i el respecte a la cultura de l’altre. 
17 Imposició del més fort: desigualtat com a visió de progrés. 
18 Etnocentrisme actiu: denominat l’ auto desenvolupament del propi , el qual fonamenta la 
dominació, el racisme.  
19 Etnocentrisme comú:  postulador de l’universal . 
20 Passador de cultura: tot hom que mostra els aspectes propis culturals a un altre persona o grup.  
21 Identitat cultural: Definició extreta de l’autor J.M Esquirol 
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Així, la comunicació amb l’Altre implica també ser capaç de compartir emocions, 

d’empatitzar, moderant un inevitable etnocentrisme que porta a interpretar les 

practiques culturals alienes a partir de la cultura del que interpreta. Cal doncs un 

treball des de l’entesa, la negociació, amb la màxima objectivitat possible i aquí “ [...] 

l’educació té una missió important en la promoció de la cohesió social i de la 

coexistència pacífica. Mitjançant programes que fomentin el diàleg entre estudiants 

de diferents cultures, creences i religions, l’educació pot contribuir de manera 

important i significativa a generar societats sostenibles i tolerants” ( Unesco 2008;36 

). 

 

Un treball des d’una visió estereotipada porta al professional a treballar des d’unes 

idees ja preestablertes, sense possibilitats de canvi ni flexibilitat en la tasca, 

fonamental per treballar amb persones. Un qüestionament dels propis prejudicis 

ajudaran al professional a treballar amb més objectivitat i a realitzar un 

acompanyament socioeducatiu de qualitat “En el món que experimenta canvis 

ràpids i en que l‘agitació cultural, política, econòmica i social posa en dubte les 

formes tradicionals de la vida, l’educació té una missió important en la promoció de 

la cohesió social i de la coexistència pacífica [...] l’educació pot contribuir de manera 

important i significativa a generar societats sostenibles i tolerants”·. ( Unesco, 

2008:36 ). 

 

7.3. Igualtat i diferència 

 Partir del supòsit que un intercanvi entre persones és una font de riquesa, 

una consciència ideològica pròpia i de la realitat de l’entorn ha de permetre, a través 

de raons ètiques, conèixer i acceptar la no coincidència amb l’Altre, una manera de 

conèixer el propi Jo a través de l’Altre, un intercanvi que ha de permetre créixer a 

nivell individual, aprenent d’un mateix i de l’intercanvi amb l’Altre.  

Les diferències que es poden  trobar pel que fa a la relació, la convivència poden ser 

ètniques, culturals, econòmiques, polítiques...però aquestes, per tal d’evitar  

l’exclusió, han de permetre crear des de la mateixa diferència una convivència 

intercultural sempre construïda entre iguals “ […] así como la similitud no supone 

necesariamente igualdad [...] las diferencias no son todas generadoras de 
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desigualdades” ( San Román, 1996:108 ). La diferencia porta a les desigualtats 

socials, a l’etiquetatge, basats en els estereotips22 i prejudicis23 que tot hom té. 

Parlar d’una igualtat en drets basats en els Drets Humans per tal que tot hom 

disposi d’una qualitat de vida digne. El respecte al principi d’igualtat i el dret a la 

diferència s’ha de treballar des de la visió de l’educador social en sentit 

d’enriquiment intercultural fent l’exercici de similitud i comprensió entre persones. 

Uns objectius, capacitats i limitacions comuns que com a éssers individuals 

irrepetibles, ens han d’ajudar a l’entesa a través de la comunicació, el coneixement 

propi i la comprensió de l’altre.  

 

7.4. Convivència entre diferents 

 

 A dia d’avui parlem d’interculturalitat de la relació, respectuosa, entre les 

diferents cultures, una relació entre elles, una interacció, una comunicació entre 

aquestes. Quan més semblances existeixin entre dues cultures més facilitats 

d’entesa hi haurà. “ A la nostra escola està tot molt més integrat, segurament perquè 

es normalitza molt. Al final els nens tampoc es miren si són africans o magrebins. Jo 

entenc que amb els nens és molt senzill, amb els adults costa més” ( Annex 6 ).  

 

Aquesta tasca però requereix un treball previ, un allunyament per prendre 

perspectiva de la pròpia cultura, un coneixement i comprensió d’aquesta, per tal 

d’arribar a un coneixement i comprensió de l’altre, una entesa en una altre forma 

d’entendre i actuar. Una convivència intercultural que passa per l’aprenentatge, el 

reconeixement del grup, una acceptació de noves realitats, noves maneres de viure i 

una adaptació al nou entorn per part de tots els actors que hi prenen part. Una 

transformació d’allò propi on l’ésser es caracteritza per la seva plasticitat, cada un a 

un tempo distint.   

 

La convivència però no sempre és senzilla i es que hi ha elements que hi juguen en 

contra; l’estat, la societat, l’economia, la simbologia...les quals poden provocar un 

                                                
22 Estereotips: idees, imatges mentals que tot hom té respecte d’altres persones o col·lectius, fruit 
d’una herència cultural.  
23 Prejudicis: creença que tot hom fa respecte altres persones o col·lectius segons aquests 
s’emmarquin en una determinada cultura, raça, sexe, etc.  
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xoc cultural24 més o menys dur. Cal anomenar que la interculturalitat es té en 

compte en països on el model social es regeix per un model d’integració 

pluriculturalista25, distint de models d’assimilacionista26 o segregacionista27 on la 

convivència intercultural es fa més dificultosa.  

 

Així, a tall d’exemple, per afavorir una convivència des del punt de vista de 

l’Educació social, és imprescindible tenir;  

 

• Una llengua comuna “ Donem ajudes perquè puguin tenir ingressos, el més 

important és que aquests primers 6 mesos puguin estudiar, per exemple 

l’idioma” ( Annex 2 ) 

• Un intercanvi de coneixement cultural per tal d’ajudar al diàleg i l’acceptació 

• Un Pla de resolució de conflictes a través del diàleg i la negociació 

• Una capacitat d’adaptació al nou medi per tots els actors que en prenen part 

 

Aquesta entesa es pot donar en diferents escenaris com l’escola, el casal, el carrer, 

les associacions de barri, els centres culturals, etc. Un treball de transformació 

social que ha de ser present en tots els espais possibles del dia a dia de les 

persones. Un moment actual on cal aprofitar uns governs generadors de 

desigualtats socials on l’Estat del benestar es troba totalment trencat, cal aprofitar 

l’avantatge que suposa abordar problemes socials latents que afavoreixin una 

entesa i solidaritat entre pobles. Parlar d’una acollida, un acompanyament 

socioeducatiu digne, per arribar a una entesa entre diferents i una millora de qualitat 

de vida d’aquests.  

                                                
24 Xoc cultural: Emocions que es desprenen respecte l’assimilació d’una cultura distinta a la pròpia.  
25 Pluriculturalista: Coexistència de cultures en un espai geogràfic i social limitat que comporta un 
intercanvi cultural entre els diversos col·lectius. 
26 Assimilacionista: tractar cada persona com un individu, no com formant part d'un grup diferenciat 
per cultura o ètnia 
27 Segregacionista: política dirigida a segregar i excloure grups com minories racials, dones, religions, 
discapacitats, etc.  



Grau d’Educació Social 
Treball Final de Grau 
Marta Flaqué Llonch 

 38 

8. Cap a una proposta sociocomunitària 

8.1. Descripció 

 

“ La protecció internacional és un fet social que té incidència a Catalunya, on 

arriben persones que cerquen protecció internacional, en una tendència creixent.” ( 

Ajuntament de Sant Boi, 2015:4 ). 

Segons dades extretes d’OAR28 l’augment de sol·licituds i els fets actuals de crisi de 

refugiats que es donen a la Unió Europea, va promoure que la Generalitat de 

Catalunya es plantegés i desenvolupés el PPIC29, com a eina de treball en l’àmbit de 

dret d’asil, refugi i protecció.  

Aquest és un fet que s’hauria de donar en molts altres països, i per proporcionar la 

transformació, passar de la teoria a la pràctica real dels projectes proposats “El día 

de mañana, estos refugiados – aunque no se les reconoce como tales – podrían 

contarse por millares. Una situación que amenaza la paz mundial” (Brachet et al., 

2010:80 ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Font: CCAR 

 

A valorar també, segons indiquen les enquestes realitzades durant el 2016 per 

Amnistia Internacional, l’acceptació en l’acollida, per part de la ciutadania, de 

                                                
28 OAR: Oficina d’Asil i refugi del Ministeri d’Interior 
29 PPIC: Pla de Protecció Internacional de Catalunya 
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persones refugiades assoleix alts nivells. Tal i com es veu a la gràfica, pel que fa a 

l’Estat espanyol parlem d’un 97%.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Enquesta sobre l’acollida de persones refugiades. Font: 

Amnisitia Internacional 
 

 

Prenen de referència aquestes dades podem entendre doncs que es pot 

treballar per una inclusió social de les persones refugiades a l’Estat espanyol i de 

retruc a Catalunya, prenent com a base favorable l’acceptació i, considerant, la 

implicació de la comunitat.  

Per tant, sabent que per una inclusió social la implicació de la comunitat és 

fonamental, es poden desenvolupar tasques que ajudin a que l’acolliment i 

l’autonomia siguin reals. Un treball sociocomunitari que faci partícips als actors que 

treballaran dia a dia per la causa, els veïns i veïnes i les persones acollides, de la 

mà d’un professional de l’educació social.  
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8.2. Objectius sociocomunitaris 

 

 L’objectiu general del Treball recau en la connexió entre l’acolliment de 

persones refugiades i el paper de l’educador social com a actor connector i impulsor 

del canvi entre comunitat i subjecte, evitant la seva exclusió social “ la Federació 

internacional de la Creu Roja està profundament preocupada per l’exclusió i 

l’estigmatització que afronten molts immigrants en els països d’acollida. Cal prevenir 

possibles conflictes entre les noves persones refugiades que ja es troben a 

Catalunya en l’actualitat” ( Creu Roja, 2016:8 ). 

 

Segons el que s’ha valorat fins ara, tant l’Administració com les entitats i 

organitzacions que treballen en el tema es tenen en compte principalment les 

necessitats bàsiques, assistencialistes, de les persones acollides “ El Pla de Sant 

Boi de Llobregat preveu oferir 30 places d’acollida per a persones sol·licitant de 

protecció internacional i/o refugiats” ( Ajuntament de Sant Boi, 2015:12 ). 

El treball per la inclusió també hi té un paper fonamental però cal posar-hi més força 

i no menystenir el paper que ha de fer el professional de l’educació com a passador 

del canvi des d’un punt de vista professionalitzador.  

 

Per tant, cal desenvolupar uns objectius més específics que emmarquin la tasca que 

caldria desenvolupar. Així:  

 

• Calen recursos pedagògics inclusius que vagin més enllà de l’aprenentatge 

de l’idioma 

• Establir una xarxa de treball amb la resta d’actors que prenen part en la 

inclusió ( metges, psicòlegs, pedagogs, tècnics dels Ajuntaments....) com 

estableix “ Creu Roja també s’està coordinant amb les administracions 

públiques, entitats socials i municipalistes de Catalunya: Generalitat de 

Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputacions provincials, el Fons Català 

de Cooperació, FMC, AMC; CEAR; ACSAR...” ( Creu Roja, 2016:8 ). 

• Treball amb i per la comunitat per tal de minvar els estereotips i prejudicis que 

rondin a les persones acollides 

• Treball d’educació intercultural a les escoles, barris, locals socials... 
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Segons els exemples exposats anteriorment respecte l’acolliment que realitzen 

altres països, tant l’Administració com les organitzacions i entitats consideren vital el 

fet d’implicar la comunitat en l’acollida. Perquè aquesta sigui efectiva es valora el 

treball de sensibilització mitjançant diferents tasques “ [...] diversos instruments de 

sensibilització [...] a través d’una campanya de sensibilització i una campanya 

antirumors i dels actes propis de Solidaritat fixats en el calendari de la ciutat” ( 

Ajuntament de Sant Boi, 2015:12 ) així com de la creació d’una xarxa de voluntariat 

“[...] el Pla preveu l’articulació i formació del voluntariat” ( Ajuntament de Sant Boi, 

2015:12 ). 

 

És important poder crear un espai de diàleg entre els diferents actors que en 

prenen part “ La Taula per a l’acollida [...] construït en el marc del pla per coordinar 

l’acció de les diferents àrees de l’Ajuntament i les entitats, i altres organismes de la 

ciutat per l’acollida de les persones refugiades” ( Ajuntament de Sant Boi, 2015:14 )  

i fonamental entendre que no es pot excloure a la ciutadania.  

 

Les accions associatives dins dels barris, les quals es realitzen de forma conjunta, 

busquen generalment una mateixa finalitat, en aquest cas seria l’acollida, l’entesa, la 

solidaritat i la cooperació per part de tots, per tant, no es poden deixar al marge, de 

la mateixa manera que les institucions “ [...] és necessària una mediació dins les 

escoles, que cal incentivar a la població perquè siguin ells i elles mateixes que facin 

l’acompanyament a les persones a les que es fa l’acollida” ( Annex 4 ). 

 

Per un bon treball de desenvolupament de la tasca i millora d’aquesta, l’educador 

social com a professional, ha de poder fer d’enllaç entre entitat, organitzacions i 

administració amb la comunitat. Es pot afirmar que les accions comunitàries, en la 

majoria dels casos, es duen a terme davant les situacions desfavorides dels 

membres que formen part d'aquest grup, per tant, és important poder assolir una 

acollida de les persones refugiades de tal manera que en un temps prudencial es 

considerin membres del grup comunitari i de retruc la comunitat vetlli per els seus 

interessos i necessitats.  
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Segons els estudis epistemològics, els llaços socials provoquen un cert grau 

de satisfacció en el benestar psicològic d'una persona, portant-la a col·laborar 

activament per mantenir aquest vincle d'unió dins del grup social al que pertany. 

Aquest nexe d'unió es desenvoluparà a través de diferents estratègies i tècniques de 

suport social, denominades accions comunitàries. 

D’una banda, el suport social és una eina d’integració social a la vegada que la 

informació històrica i actual del barri o població esdevé una eina molt rellevant per a 

l’apropament entre els membres que la componen. No obstant, per tal que aquesta 

informació sigui recíproca s’han de crear entorns socials que ofereixin un suport 

social entre els membres de la comunitat. D’aquesta manera es podrà aconseguir 

que la comunitat i les xarxes socials esdevinguin fonts de confiança per a tots els 

membres integrants. 

 

Per aquest motiu, utilitzant els conceptes i les tècniques de suport social, es 

considera important tenir en compte un parell d’exemples d’accions comunitàries 

que podrien afavorir a un acompanyament sociocomunitari de les persones 

refugiades arribades a Catalunya: 

 

• Acollida de persones refugiades: a través d’associacions i entitats com a eina 

essencial per a la integració de les persones nouvingudes. “ [...] el suport 

social com a afecte” (Jacques, 2012:48), les entitats fan que les persones 

rebin afecte per part de la comunitat, creant esdeveniments, activitats i festes 

organitzades per les associacions de veïns de la comunitat, que aconseguiran 

aquest sentiment de pertinença. D’aquesta manera s'intenta promoure que 

segueixi existint aquesta unió entre la gent, indiferentment d'on siguin, per tal 

que repercuteix positivament en l'ambient, creant així un clima de confiança i 

de cohesió social.   

• Acte de conscienciació ciutadana: a través de la taula d’acollida que proposa 

l’Ajuntament de Sant Boi, amb la finalitat de difondre la iniciativa de crear 

grups de reflexió envers a problemes comunitaris, així com per aportar i crear 

solucions comunes. “ Consideren aquesta una feina molt important ja que és 
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necessària la sensibilització de la ciutadania respecte aquesta crisi” . ( Annex 

3 ) . 

En aquesta tasca doncs és vital remarcar la figura de l’educació social ja que és qui 

pot donar suport, professionalitat i rigor en les accions col·lectives del grup i actuar 

com a figura d’enllaç entre institucions, ciutadans i persones refugiades.  

 

8.3. Desenvolupament de la tasca 

 

Tot i saber que les competències de la Generalitat estan limitades en certa 

manera, ja que és gestió per part de l’Estat espanyol pel que fa a l’acollida de 

refugiats, la seva tasca es posa en valor ja que “ [...] l’any 2006, que va portar 

l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que permeté que la Generalitat 

assumís competències noves en matèria d’immigració” ( Generalitat de Catalunya, 

2010: 43 ). Per tant, es posen sobre la taula les tasques que aquesta desenvolupa 

en matèria d’immigració, considerant-les eines que es poden portar a terme, en la 

seva majoria, amb persones refugiades.  

Per treballar un acompanyament impulsant l’autonomia de les persones 

refugiades cal que aquestes disposin d’ apoderament30, basant-se en el respecte 

mutu, la reflexió crítica, l'ajuda i la participació en les diferents estructures socials 

que formen una comunitat, permetent un accés igualitari als recursos i un control 

sobre aquests.  

 

L’acompanyament no s’escapa del suport Administratiu, tot i que aquest té un 

caràcter on es delega la tasca a altres institucions i professionals, així com a les 

localitats receptores “ [...] tot i que la integració social esdevé un àmbit de 

concurrència d’actuacions de les diferents administracions, la Generalitat té un 

paper orientador i normatiu principal, en virtut del principi de subsidiarietat, sobre les 

actuacions d’integració social que són presentades pels municipis i els consells 

comarcals” ( Generalitat de Catalunya, 2010: 52 ). Així, es considera el 

desenvolupament de la tasca de forma local, on aquesta recaurà en els Ajuntaments 

                                                
30 Apoderament: procés pel qual les persones, organitzacions i comunitats adquireixen control i 
domini sobre les seves vides. 
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de cada municipi i les organitzacions i entitats del territori proper, fet que dóna 

proximitat amb el subjecte i en l’entorn geogràfic on s’arrelarà.  “ En la sangre llevo, 

el derecho, las leyes...creo y quiero creer que Barcelona va a ser la ciudad que me 

verá renacer” ( Acnur, 2013) 

 

Destacant doncs la tasca que desenvolupen els municipis, ens centrem en 

les seves competències pel que fa a l’acollida;  

 

• Cohesió social i integració dins la població  

• Coordinació entre entitats públiques i privades  

• Participació segons programes dictaminats per la Generalitat  

• Impulsar la participació de les persones immigrades. “Els ens locals poden 

prestar el servei d’acollida a tothom que estigui empadronat al municipi” ( 

Generalitat de Catalunya, 2010: 57 ).  

 

Un treball doncs sociocomunitari des de la comunitat gestora, on cada actor 

hi pren part i cal donar-li veu.  

8.4. Recursos dels que es disposa 

 
Per tal de poder desenvolupar una proposta acord amb les necessitats és 

fonamental també valorar els recursos que es disposen.   

Tot i que la gestió de protecció internacional és competència de l’Estat espanyol, 

Catalunya i els seus Ajuntaments disposen d’un espai d’actuació legal pel que es 

refereix a l’acollida. Sabent que existeix aquest espai de treball es pot actuar de la 

següent manera:  

 

• Establir convenis de treball amb entitats, organitzacions, associacions... 

• Disposar del pressupost municipal de cooperació dels Ajuntaments 

• Sol·licitar un increment pressupostari en atenció social municipal, sense que 

aquest afecti al ja existent a través del Ministeri de Treball i Seguretat Social 

de l’Estat espanyol. Els fons provenen de FAMI31 i FSE32. 

                                                
31 FAMI: Fons d’asil, migració i integració 
32 FSE: Fons Social Europeu 
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Pel que fa a les campanyes sociocomunitàries que es poden dur a terme a 

través dels Ajuntaments “El Fondo apoyará las siguientes acciones: paquetes de 

información y campañas de sensibilización y de fomento del diálogo intercultural, 

evaluación de las capacidades y cualificaciones, formación para la mejora de la 

empleabilidad, cursos generales de orientación cívica y formación lingüística; 

asistencia en el contexto de las solicitudes para la reunificación familiar.” ( Fami, 

2016 ).  

 

8.5. Avaluació 

Per tal de portar a terme una avaluació d’un programa sociocomunitari cal tenir 

en compte la temporalitat d’aquest i el punt geogràfic en el que es troba. 

Determinant els recursos i la seva viabilitat. Per finalitzar amb un informe de 

resultats assolits cal seguir els punts que es detallen:  

 
• Determinar com a avaluació sumativa ja que es considera una tasca on hi 

intervenen dinàmiques de grup de carrer, activitats culturals, etc.  

• Conèixer els instruments avaluatius de l’anàlisi. Aquest poden donar-se a 

través de la Taula d’acollida que proposa l’Ajuntament de Sant Boi. També 

fóra bo portar un registre de les activitats i actuacions que es desenvolupen a 

les localitats respecte el treball d’inclusió de les persones refugiades, per tal 

de valorar l’increment i millora d’aquests.  

• Execució de l’avaluació a través de la figura de l’educació social,  ja que com 

s’ha apuntat és la persona que desenvoluparà la tasca de forma professional 

com a coneixedor de l’entorn social i del subjecte.  

 

L’avaluació ha de tenir en compte els objectius generals i els específics amb la 

finalitat de detectar problemàtiques i identificar diferències de procediment, 

determinant l’impacte pedagògic amb els subjectes d’intervenció.  
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9. Conclusions 
 

Arribats al final del treball, desprès de mesos d’investigació, entrevistes i un 

viatge, cal apuntar a unes conclusions de tot plegat.  

No és senzill arribar a unes reflexions totalment pragmàtiques, considerant que 

d’aquest mateix treball en podrien derivar molts d’altres igual d’extensos i amb 

diferents conclusions. Cal però centrar-se en la informació treballada i sobretot en 

l’experiència sobre el terreny per poder fer una valoració qualitativa de la tasca que 

pot desenvolupar el professional de l’educació social.  

 

L’inici del Treball es concreta en una visió general, a nivell global del fenomen 

migratori, concretant en les persones que es veuen obligades a fugir de la seva llar 

fruit del temor per la pròpia vida. S’intenta entendre les normatives, els conflictes, els 

drets i deures, passant de refilada per una història recent, enfocant en el moment 

actual en el que està immersa la Comunitat Europea respecte la crisi del Refugiats.  

 

Seguidament es desenvolupa la situació, passant de la teoria a la pràctica a nivell 

local, buscant referències històriques i exemples d’èxit, considerant que en un futur 

proper el fet de la migració forçosa arribarà a casa nostra i caldrà donar una 

resposta eficient. S’especifica doncs, a nivell local, quin és el Pla establert per part 

de l’Administració i les organitzacions competents, veient els buits que es mostren 

per la inexperiència o la falta de voluntat pel que fa  al treball de la inclusió social. 

Apuntar que en una de les entrevistes realitzades a un regidor de l’Ajuntament de 

Granollers, aquest comentava que l’Administració no complia amb la seva feina 

d’inclusió social pel que fa als migrants econòmics, i que per tant, no considerava 

que la ciutat estigués preparada per una acollida, fora de l’assistencialisme, de 

persones refugiades.  

 

Entrant en matèria al llarg del Treball, s’apunta al paper de l’educador social com a 

professional competent en matèria d’inclusió i el treball a través de l’educació 

intercultural com a eina fonamental per treballar el tema en qüestió. El professional 

que ha de vincular al subjecte amb la resta d’actors que prenen part al territori, a 

Catalunya. El professional que ha de donar veu, a través de la comunitat i del 
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subjecte, oferint respostes inclusives. El professional de referència pel que fa a 

l’atenció directa al subjecte, considerant-la figura d’enllaç del treball en xarxa. 

Aquest, pot formar part de l’equip tècnic de l’Administració, de les entitats i 

organitzacions gestores o dels espais de lleure de les poblacions d’acollida, però cal 

que la seva figura es valori com a referent competent en matèria d’inclusió social de 

les persones refugiades. Es necessari que aquesta figura professional tingui un lloc 

com a professional de referència i que, per tant, la resta d’actors que en prenen part 

ho valorin per considerar quin seria el millor espai per fer-ho.  

 

Tot i ser un Treball de recerca, veient la falta de propostes o a l’assoliment 

d’aquestes a la pràctica, s’apunten al punt final exemples d’inclusió dins la 

comunitat, considerant que ha de ser de la mà dels mateixos ciutadans, els quals 

han d’estar sensibilitzats en la matèria, el fet que els subjectes d’inclusió es 

considerin part de la mateixa.  Cal doncs, novament, un treball profund de la mà de 

l’educador social, ja que és el professional de referència en matèria d’inclusió. No es 

menystenen la resta de professionals de l’equip multidisciplinar que es proposa des 

de l’Administració, però si que es creu que el referent per al subjecte cal que sigui 

aquell que engloba un seguit de característiques professionals que ajudin en 

l’entesa i connexió entre persona refugiada i la resta d’actors.  

 

No es pot concloure sense destacar l’experiència al camp de refugiats 

d’Idomeni, en tant que voluntària independent fent tasques d’acompanyament amb 

l’Associació Baby Hammam i Bomberos en Acción, els quals donaven servei de 

banys i cures de primers auxilis als menors juntament amb les seves mares. En 

aquest viatge es referma com a fonamental l’atenció per part de l’Educació Social. 

En un camp de refugiats no només calen tasques d’Ajuda Humanitària, sinó que 

també són necessaris la creació d’espais per a dones en l’assessorament 

d’alletament per exemple, a menor, amb accions socioeducatives, a la creació 

d’espais de traducció, etc. S’ha comentat que el Treball es podia estendre a altres 

branques, a altres estudis, a Treballs amb l’aportació d’altres professionals, així que 

es referma la idea que el treball multidisciplinar és bàsic per l’acompanyament i 

l’apoderament de la persona refugiada, al terreny o al territori receptor.  

Cal posar en valor la tasca de l’educador social, fora dels centres que es tenen pre-

establerts com a professional de l’acció social.  



Grau d’Educació Social 
Treball Final de Grau 
Marta Flaqué Llonch 

 48 

 

Actualment estem davant d’un fenomen creixent, el qual demana una 

resposta política i social per atendre aquesta demanda, en la que tot hom s’hi pot 

trobar identificat. Cal recordar que en la nostra història recent tenim exemples de 

persones que varen haver de fugir d’una guerra civil, buscant refugi a altres indrets. 

Aquest doncs és considera un punt de connexió per la sensibilització social al 

respecte, de la mateixa manera que no es pot deixar al marge el treball comunitari, 

com a eina fonamental per l’acollida i l’acompanyament en l’autonomia de les 

persones refugiades en el territori. El paper de l’educador social hi té una part 

fonamental en la tasca que es pot arribar  a desenvolupar ja que, com s’ha apuntat, 

és el professional que pot treballar amb i per la comunitat on cada membre tingui el 

seu espai i ningú s’hi senti exclòs.  

 

A nivell polític, en uns Estats neoliberals, amb un creixement d’extrema dreta 

en països europeus, cal fer una tasca important, pedagògica i inclusiva a la societat i 

cal pressionar als governs perquè compleixin amb els Drets fonamentals que tenen 

les persones. No tot s’hi val, i no es pot seguir recolzant unes polítiques que 

fomenten la violència jugant amb la por dels ciutadans. Sols el poble salva al poble.  

 

Finalment doncs, concloure que la intensió del Treball és donar un espai més 

ampli al professional de l’educació social, considerant-lo com a figura de referència 

en matèria. La tasca al territori, treballant aspectes sociocomunitaris, inclusius i 

d’integració de la mà dels professionals que tenen matèria competent, l’educador 

social, formant un grup de treball multidisciplinar que s’ha de complementar amb un 

treball en xarxa entre administració, entitats i organitzacions.   
 
 
Per un acompanyament de qualitat, promocionant l’autonomia de les persones 

refugiades.  
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11. Annexos 
 
Annex 1 
Entrevista: Miguel Bautista,  gestor del programa Barcelona Ciutat Refugi de 

l’Ajuntament de Barcelona 
Transcripció realitzada per: Marta Flaqué Llonch 
Data de realització: 7 de Març del 2016 
Comentaris breus: A l’entrevista es descriu el programa que proposa l’Ajuntament 

de Barcelona com a ciutat refugi, dirigit a persones refugiades arrel de la crisi 

humanitària que viu Europa en l’actualitat.  
 
Comentaris de l’entrevista:  
Reunida amb els dos tècnics de l’Ajuntament encarregats del Programa de 

Barcelona ciutat Refugi es concreta la gestió que es pretén com a ciutat receptora 

de persones refugiades. La competència la té l’Estat espanyol i aquest delega a les 

diferents comunitats autònomes l’acollida de les persones refugiades. La Generalitat 

de Catalunya, de la mateixa manera, delega a Creu Roja, CEAR i ACCEM l’acollida 

d’aquestes i depenen de la ubicació que es concreti la ciutat de Barcelona té una 

probabilitat molt alta de rebre gran part de les persones que es considera que 

arribaran.  

L’Ajuntament treballa per barris, és per això que es gestiona a  través d’una fitxa que 

omplen els ciutadans, associacions i entitats els recursos dels que es disposen a 

nivell assistencialista i d’acompanyament.  

En el moment de l’entrevista es concreta que es treballa amb una plataforma web on 

hi disposen tota la informació que tenen en el moment.  

Reconeixen no saber quan ni quantes persones poden arribar ja que no tenen 

informació per part de la Generalitat ni aquesta per part del Govern espanyol.  

Afirmen que la ciutat pot proporcionar una gran acollida i estan agraïts per la 

resposta ciutadana vers el conflicte.  
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Annex 2 
Entrevista: Jordi Virgili Batallé, Equip Tècnic del Comitè per a l’Acollida de les 

Persones Refugiades, Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat 

de Catalunya 
Transcripció realitzada per: Marta Flaqué Llonch 
Data de realització: 9 de Març del 2016 
Comentaris breus: A l’entrevista es descriu el treball realitzat fins ara, així com la 

planificació d’acollida de les persones refugiades que s’espera que arribin en breu a 

Catalunya. 
 

Transcripció d’entrevista:  
 

Marta; Com es gestiona la Generalitat vers a les persones refugiades. 

Jordi; La Generalitat no té competències en aquest tipus de gestió. En asil 

concretament la Generalitat no pot dir massa res, tot i que sí que hi ha algunes 

competències exclusives de la Generalitat que evidentment sí que afectarien a les 

persones refugiades. No en l’aspecte de concedir la condició de persona 

refugiades, l’Estatut de Refugiat, la persona subsidiària ve per part de l’Estat 

espanyol.  

Hi ha una Llei que regula el Dret d’Asil, una llei estatal que està encara pendent de 

desenvolupar-se i de reglament. Hauries d’acudir a aquesta Llei per poder mirar 

com es regula i com s’estableix.  En aquesta Llei la Disposició Addicional quarta hi 

ha una referència a les Comunitats Autònomes on diu que l’Estat s’haurà de 

coordinar amb les Comunitats Autònomes. A la pràctica, però, la coordinació amb 

les Comunitats Autònomes, per la meva experiència, és pràcticament cero. Ho dic 

així perquè no tenim relació amb l’Estat, no tenim un referent clar, ni estem 

participant...existeix una Comissió inter-ministerial a nivell de l’Estat espanyol on hi 

participen els diferents Ministeris de l’Estat, però no hi participen les Comunitats 

Autònomes. El que s’hauria de desitjar, en l’escenari que estem, com a Comunitat 

Autònoma, seria tenir més coordinació amb l’Estat espanyol, cosa que no tenim.   

En canvi l’Estat amb qui si que es coordina molt bé és amb entitats amb qui si que 

confia, en la gestió de les persones refugiades. Tu abans m’has citat un nom, CEAR 
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( Comisión Española de Ayuda al refugiado ), n’hi ha dues més, Creu Roja i 

ACCEM. Quan una persona sol·licita refugi, l’Estat l’admet a tràmit, i a partir que 

l’admet a tràmit el que fa és vincular aquestes persones amb les entitats gestores. 

Tenen el seu conveni de col·laboració i fins hi tot aporta diners, perquè a partir de 

que una persona se li ha acceptat el procediment a tràmit ja té dret a rebre suport 

perquè ja pugui començar un itinerari d’inclusió. Acollida inicialment, d’inclusió i 

d’emancipació per dir-ho d’alguna manera.  

La Generalitat que aporta? Quan una persona refugiada està aquí a Catalunya 

doncs aquesta persona anirà al metge, o els nens aniran a l’escola. Requerirà 

també d’un suport del que entrarien els SS ( Serveis Socials ).  

La Llei de Serveis Socials de Catalunya contempla les persones refugiades. La Llei 

d’Acollida de la Generalitat de Catalunya també contempla les persones refugiades.  

El que s’ha fet aquí, és contemplar des d’una perspectiva on hi havia un procés on 

160.000 persones s’ubicaven en diferents països d’Europa, on es preveia una 

arribada de  19.000 a Espanya i es preveia una arribada de 3.000-5.000 persones a 

Catalunya en uns dos anys.  

Marta; Vaig anar a la reunió que va organitzar la Generalitat amb entitat al mes 

d’octubre i s’explicava tot això.  

Jordi; Aleshores el que passa és que això no ha succeït. Han arribat 18 persones a 

l’Estat i pel que sembla, 400 o 600 a Europa, de les 160.000 que havien de fer 

aquest procés de nova ubicació. Sabem que tenien criteris de repartició, tenint en 

compte l’acumulació, el PIB, l’índex d’atur...nosaltres creiem que la manera de fer-

ho no passa per traspassar una Mediterrània que se’ls pot engolir, sinó que 

entenem que s’ha de fer d’una altre manera. Assegurant els itineraris, els camins, el 

més fàcil és que puguis pujar en un avió en un país i baixar en un altre. Com ha fet 

Canadà per exemple, una experiència interessant. Hi ha països que tenen una 

llarga tradició en acollir a persones refugiades, es plantegen objectius i els 

compleixen. Canadà és un exemple, es va plantejar acollir X persones durant un 

període i ho ha fet. Quan un Estat té competències en aquest tema i es pot 

proposar el fet d’emetre visats, doncs emet visats per persones concretes que estan 

en un determinat lloc, en un determinat país, i no hi ha cap mena de problema 

perquè aquestes persones vinguin. El problema està quan els Estats miren cap a 

una altre banda o gestionen el tema d’una manera que el que generen són moltes 
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complicacions, molt possiblement innecessàries. Respon en tot cas, a una política 

no favorable.  

Una altre cosa són les persones que sol·liciten asil i al final les persones a les que 

se’ls hi acaba concedint. Passa molt de temps també.  

Marta; Quan de temps pot passar a concedir l’asil? 

Jordi; Depèn. La Llei diu 6 mesos, però una cosa és el que diu la Llei i l’altre la 

realitat. A mi m’han dit que es pot allargar a 4 anys. En tot cas això qui t’ho 

explicaria millor són les entitats. 

Jordi; Et deia això perquè el que ha fet la Generalitat va aprovar un acord de 

Govern per crear un Comitè i preparar-nos per l’acollida que es preveia. La finalitat 

del Comitè és coordinar-se amb les entitats. El que intenta és impulsar una 

coordinació. S’han impulsat diverses actuacions, per exemple, una de molt 

important i significativa és que s’ha redactat un document de posicionament 

compartit. Encara no és visible, desprès de setmana santa.  

El comitè s’ha organitzat en 7 grups de treball; un grup d’acollida ( estudia les 

necessitats ), el grup de recursos, de sensibilització, de salut, d’ocupabilitat, 

d’infància i de persones grans. En aquests grups de treball hi participen diferents 

actors, ara mateix uns 80. Una de les qüestions importants és aquest document, de 

posicionament.  

 
Jordi; Desprès hi ha una sèrie d’accions que s’estan impulsant a nivell comunicatiu. 

S’estan fent reunions en el territori amb els Consells d’Alcaldes on s’està explicant 

la feina que s’està fent, la situació, el context. També s’estan fent reunions amb 

tècnics, s’ha fet formació específica a nivell de territori. Es va fer una primera onada 

i s’està fent més específicament, intentant reforçar. S’ha posat en marxa un banc de 

recursos.  Això respon a que hi havia una gran demanda per part de la ciutadania. 

Si no hagués estat així no s’hagués promogut un banc de recursos per persones 

refugiades. Potser, vist d’aquesta manera, costa d’entendre-ho. Però des del punt 

de vista d’endreçar el que sol·licitava la ciutadania. Aquesta fitxa es pot trobar a 

tràmits Gencat si cliques en el buscador, refugiats, aniràs a la fitxa. És una fitxa que 

pot emplenar una entitat, una persona, dient el que s’ofereix ( voluntariat, 

acompanyament, formació, habitatge...) allò que tu creguis que pots oferir. També 

és veritat que la tipologia dels recursos, és ordenar-los, posant aquells que 
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considerem més necessaris per aquest procés d’acollida i inclusió. S’ha de tenir en 

compte que les persones refugiades ja tenen recursos. Mentre estàs en el 

programa tu reps un ajut econòmic que serveix per alimentació, allotjament. El tema 

està en que aquests ajuts no són per sempre, em sembla que d’entrada són per 6 

mesos, desprès s’han de demanar les pròrrogues. Desprès s’han de concedir, no et 

donen el 100%, són les entitats gestores qui ho donen. En situacions de 

vulnerabilitat es concedeixen ajuts fins a 24 mesos, però s’acaben i una vegada 

s’acaben tant de bo hagis pogut trobar feina i ser una persona autònoma al 100%, 

però la realitat és dura i potser el temps que fa falta per aquest procés s’allarga. Per 

tant, entenem que aquests recursos poden anar molt bé, Creu Roja té aquesta 

característica més assistencial, humanitària et pot donar suport fora del programa, 

com també farà Caritas per exemple, siguis refugiat o no.  

Aquest banc de recursos és interessant, perquè des d’un punt estratègic suggereix 

de fer processos d’inclusió des d’un punt de vista més territorial.  

Marta; La fitxa de recursos es distribueix en els diferents Ajuntaments adherits.  

Jordi; No cal adherir-se, tots els Ajuntaments disposen d’aquesta fitxa. Tu portes la 

fitxa a l’Ajuntament, aquesta fitxa s’introdueix a una plataforma i ens arriba a la 

Generalitat i nosaltres podem classificar i filtrar aquests recursos. Ho deia des del 

punt de vista que Catalunya de forma global s’impliqui en aquest projecte és molt 

interessant. El que estem notant és que molts recursos estan molt centralitzats, 

especialment a Barcelona. Aquesta fitxa apunta a oportunitats de territori i crec que 

és molt interessant per desenvolupar recursos d’inclusió de territori exitosos.  

A la vegada les entitats també que col·laboren estan molt a Barcelona, si aquestes 

entitats han de gestionar algun recurs fora de Barcelona, també farà que elles 

tinguin més presència en altres indrets de Catalunya. Això també pot contribuir molt 

a desenvolupar la tasca de formació i assessorament. 

Jordi; A mi el que em preocupa és que una persona refugiada que arriba a 

Catalunya sigui una persona autònoma el més aviat possible. Que es trobi en un 

entorn acollidor. Això implica una mobilització d’ entitats, de ciutadania, uns 

recursos . Avui parlava amb SARO, un servei d’assessorament universitari. Clar un 

refugiat no ha sortit amb la seva carpeta i els seus títols....queia una bomba i ha 

marxat i la Universitat doncs segurament ha volat pels aires, allà no hi trobaràs ni 

un paper. La possibilitat d’una persona refugiada a refer la seva vida, com acredita 
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els seus títols, com acredita que és metge per exemple. No n’hi ha prou en fer un 

examen, això no va així, qualsevol acreditació de títols. Fins hi tot en alguns casos 

no hi haurà més remei que tornar a cursar una carrera universitària, potser es 

podran fer algunes homologacions més vinculades a oficis. Ho tenen molt difícil.  

Marta; Està establert un gabinet psicològic... 

Jordi; Estem en contacte amb el Departament de Salut ( hi ah un grup de Salut). 

S’ha valorat com fer això, estan mirant quin és l’escenari més òptim. No es posaven 

d’acord si calien atencions especialitzades o no. La salut mental és una de les 

grans assignatures pendents. Nosaltres el que tenim previst és que tothom tingui 

accés al sistema sanitari. És el propi sistema sanitari qui farà les derivacions que 

calguin en funció de les avaluacions que fan els metges. Es tindran una 

consideració específica sobre els territoris on es previngui que hi haurà persones 

refugiades. És molt possible que el Departament D’ensenyament i Salut 

desenvolupi formacions específiques. El Departament d’Educació té previst de 

treballar bé les acollides, de treballar les tutories, fins hi tot algun programa de 

gestió del dol. Tot això són coses que ja tenen previstes de fer, coses que van més 

enllà d’aconseguir una plaça escolar.  

En tot aquest procés una de les coses interessant podrien ser els programes de 

Mentoria amb que estem treballant, són exitosos en altres països.  

Es tracta de fer una acompanyament, esdevenir una persona de referència. 

Persones de casa nostra que puguin formar-se i que puguin col·laborar a fer un 

acompanyament, xarxes socials, una persona de referència. Tenim una proposta a 

sobre la taula, d’un programa que es podria implementar, segurament nosaltres 

l’oferirem als Ajuntaments. Un altre tema són les dotacions econòmiques, hem de 

veure com es pot fer operatiu tot això.  

Marta; Seria una persona que treballés dins un Ajuntament? 

Jordi; De fet, com s’articularà encara no està definit, però en principi hi ha una 

proposta concreta de intentar treballar això des d’un punt de vista local. Els 

Ajuntaments, juntament amb la Generalitat, tenen competències d’acollida, per tant 

és important tractar-ho des d’un punt de vista local. Estem treballant d’una forma 

molt coordinada, vull pensar que el que hem de fer és generar recursos més adients 

per respondre a aquesta situació. Jo et recomanaria que miressis el Pla d’Acollida 

que ha fet l’Ajuntament de St. Boi. N’hi ha una altre interessant que és el del Prat de 
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Llobregat, però aquest no està aprovat pel plenari. També l’Ajuntament de 

Barcelona en el nou Web que acaben de fer.  

A mi em sembla que els regidors, els tècnics municipals dels llocs que acabin 

acollint persones refugiades han d’estar preparades. Hem de portar això amb molt 

respecte. Una persona refugiada no s’han de facilitar masses pistes dels seus 

itineraris. Es fa complicat, per exemple els veïns que sabran que tenen persones 

refugiades. En el cas de la casa bloc, els veïns s’han manifestat de forma solidària, 

però no oblidem que a casa nostra hi ha grups d’extrema dreta, aquests tipus 

d’actes s’estudia de denunciar.  

Marta; Pel que fa a la Mentoria, hi ha algun exemple d’altres països? 

Jordi; Sí, estem treballant en un dels exemples que tenim.  

Marta; Com es treballarà amb la població per sensibilitzar-la davant d’aquest fet? 

Jordi; Estem treballant amb una campanya de comunicació, on s’explicaran les 

coses ben explicades. Una campanya que també recordi que nosaltres també vam 

ser refugiats, que plantegi els drets, que apunti la idea que les persones refugiades 

poden aportar valor, poden aportar llocs de treball, l’emprenedoria. Una persona 

que parla l’anglès li facilita molt de poder desenvolupar una acció d’emprenedoria 

laboral. Hauran d’aprendre el català, això també es té en compte.  

Un exemple, les persones que estan al Líban, sota un sostre de palla i vivint  en 

unes condicions infrahumanes, en un país on s’han acollit tantes persones...és com 

si Catalunya hagués acollit 2 milions de refugiats. Aquesta gent no es plantegen 

venir, els que venen, tenen xarxa, tenen família, tenen diners....per tant, tots els que 

venen a Europa, la gran majoria són gent, que a part de decidir de sortir del seu 

país, són persones que tenen un valor important que els pot ajudar a començar de 

0.  

Marta; Davant del que es va plantejar ahir Europa ( enviar als refugiats a Turquia ) 

Jordi; Es planteja un 1x1, per descongestionar la gran allau de persones refugiades 

de Grècia i Itàlia es determina portar-ne un a Turquia i un altre a Europa. Aquest un 

que arriba a Europa, segons els números que hagin fet, això amb el concepte de 

Dret que significa el refugi, les quotes no tenen cap mena de sentit. És tant greu 

una deportació com no deixar entrar. A mi em consta extraoficialment que hi ha un 

pla de contingents, el que passa que no sabem en quina dimensió, però pot ser que 

a partir del mes que ve arribin persones refugiades, un 20% a Catalunya. Tenim 

recursos, a part de la Casa Bloc. [...] 
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El tema de l’allotjament no em preocupa gens.  

Marta; Les persones que arribaran potser porten un any a Itàlia o Grècia. 

Jordi; Sí. Hi ha el tractat de Dublín, que l’aplicaran. Hi ha trasllats a tercers països. 

Hi ha molts més controls policials. Només hi ha un 1,1% de sol·licituds d’asil que 

rep Espanya. Si tu entres per la frontera de Melilla....marxen les ganes de quedar-te 

a Espanya. Primer, es fien més dels amics, la família que tenen a altres països. 

Marxen del seu país amb la idea d’un lloc concret. Aquí no tenim problemes amb 

persones de nacionalitat ucraïnesa, però altres nacionalitats són menys sol·licitants.  

Estem a punt de treure també un nou web on s’intentarà enfocar a persones 

refugiades, ciutadania i tècnics. La web es dirà refugees.gencat.cat. Ara està 

oberta, però no l’hem promocionat perquè no està acabada encara. La nostra idea 

és que desprès de setmana santa surti i es pugui consultar.  

Hi ha una altre acció, és interessant de veure la declaració que vam fer diferents 

comunitats autònomes on es pretén pressionar perquè es puguin fer coses. Són 6-7 

C.A que s’han posat d’acord per pressionar l’Estat.  

Nosaltres estem treballant amb aquest criteri més de país, en 18 mesos.  

A ningú s’he li escapa que hem de pensar en un model d’asil, Catalunya. Estem 

treballant, estem veient com funcionen altres països, com són els seus sistemes... 

Marta; Catalunya es receptora de molta migració.   

Jordi; Sí, 90.000 persones l’any 2014, la de l’any passat no està tancada del tot. 

Des de l’any 92 hem tingut molta gent. Hi ha hagut anys de més de 150.000. Les 

persones refugiades suposarien el 0,06% de la població catalana, per tant que 

ningú s’espanti. Que ningú es quedarà sense anar al metge. El que volem fer és 

una acollida de qualitat, treballar en equip, fer xarxa amb les entitats, les 

institucions.  

Marta; Perquè el que diferencia d’una persona refugiada a una persona que migra, 

és l’Estatut del Refugiat.  

Jordi; En principi les persones que arribaran, s’entén que vindran amb l’Estatut. Hi 

ha nacionalitats que es té molt clar. El concepte de la migració econòmica, hi ha qui 

defensa que la pobresa és una bomba silenciosa....els països empobrits que fan 

que la gent marxi per cobrir les seves necessitats bàsiques.  

A la Convenció de Ginebra l’any 1951, i la declaració dels drets humans l’any 1949 

són els grans referents.  

Hi ha tot un procediment per aconseguir la residència, un permís de treball...per un 
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migrant econòmic ha de seguir uns punts, el refugiat és diferent. A la Llei d’Asil hi 

ha totes les pautes assistencials, educatius de treball....que pertany com a dret. Un 

refugiat que sol·licita asil no pot treballar fins desprès de 6 mesos d’estar al nou 

país. Donem ajudes perquè puguin tenir ingressos, el més important és que aquests 

primers 6 mesos puguin estudiar, per exemple l’idioma. A Alemanya per exemple 

els cursos d’idiomes durant 6 hores al dia.  

Hem d’anar per passos.  

Marta; La Generalitat posa els recursos més assistencialistes per les persones 

refugiades. A la Guerra dels Balcans, Catalunya va ser receptora de persones 

refugiades, es té en compte el que es va posar en marxa en aquell moment? 

Jordi; L’experiència va ser enriquidora. Hi va haver una implicació de la ciutadania, 

la gent estava satisfeta, es van implicar municipis, entitats. Catalunya és terra 

d’acollida.  

Marta; No es segueix un pla que es seguis en aquell moment? 

Jordi; En principi no. Ens trobem amb persones que ens diuen d’anar a buscar 

nosaltres directament a les persones refugiades. Això no ho podem fer, perquè 

entraríem en contradicció amb Lleis Internacionals, podríem pecar de ser acusats 

de tràfic de persones, per tant, no ens podem saltar això.  

Estem intentant fer pressió política a l’Estat espanyol.  

És una circumstància que podem canalitzar la solidaritat que aporta la gent, donant 

recolzament a entitats, això és important. Les entitats necessiten recursos 

econòmics per materials, per mobilitzar voluntaris, etc. L’exemple d’Open Arms, van 

marxar amb 15.000€ i això a anat creixent, s’ha anat mobilitzant. Fan xerrades a 

escoles. Això és una possibilitat de cooperació interessant. La línia de cooperació 

internacional a Europa...hi va haver una cimera a Àfrica on es va apuntar la retirada 

de fons de cooperació per destinar a refugiats. El tema de les causes és quelcom 

important. Alguna de les coses que es pot fer aquí és trobar la manera de com 

col·laborar amb les causes. Una col·laboració des d’aquí, fer petites coses...el tràfic 

d’armes és un tema important, hi ha entitats financeres que hi col·laboren, doncs no 

ser d’aquestes entitats per exemple. Viure d’una altre manera. Intentar que 

l’explotació de recursos de forma desproporcionada que genera desigualtats, és 

important detectar-ho i fer alguna cosa al respecte. Quan l’actitud del consumidor és 

responsable les coses canvien. Hem de prendre consciencia del que és això, 

comunicar-ho, compartir-ho.  
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Una altre cosa, l’altre dia estava amb el Xavier d’Intermon, em va dir que han mort 

4.000 persones al Mediterrani, però cada dia moren 25.000 persones al món. Amb 

això no estic dient res en contra, per mi una persona té molt de valor i no entro en 

xifres. Hem assumit perfectament que moren 25.000 persones al món. Hem de ser 

coherents amb tot això, això genera conseqüència política. Si volem que Europa 

prengui unes determinades accions, els països s’han de posicionar d’una 

determinada manera, i es posicionaran segons la ciutadania els pressioni.  

La Generalitat aporta valor, és una institució pública que té una funció de 

coordinació en aquest cas. És molt important la feina que fem entre tots. Es treballa 

per l’autonomia de la persona. És important la tasca que fem entre tots.  

Marta: La Generalitat aportaria més assistencialisme ( aportació de serveis ) i valor 

a la persona. Es treballa en xarxa treballant conjuntament amb ACCEM, CEAR i la 

Creu Roja es treballa l’autonomia, treballant amb una persona referent, a nivell 

comunitari mitjançant la difusió... 

Jordi: Et volia comentar una cosa important, crec que s’ha de fer incidència en els 

plans d’acollida local. Aquí nosaltres...les universitats...tothom hauria de col·laborar. 

Una vegada una persona refugiada s’ubica en una determinada població què es fa 

perquè aquesta persona sigui un ciutadà en ple dret.  

Marta: com que ja hi ha una experiència de migració per part dels Ajuntaments.  

Jordi: Hi ha 102 Ajuntaments que tenen signats Contractes Programa amb el 

Departament, hi ha recursos econòmics de Plans d’Acollida que estan funcionant i 

estan subvencionats per la Generalitat. Hi ha una sèrie d’actuacions que ja estan 

funcionant. Aquests Plans d’Acollida han de contemplar el tema del refugi ( recerca 

de la feina, idioma, cultura....). A la web d’Acollida de la Generalitat, està en 

diferents idiomes, hi ha unes fitxes que t’orienten molt. S’ha fet feina, però hi ha 

moltes coses per fer. L’objectiu que les persones d’acollida puguin pensar que 

estan ben atesos i tinguin oportunitats. No estigmatitzar aquesta situació. 
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Annex 3 
Entrevista: Teo Pallarés, Dep. comunicació de l’ONG Proactiva Open Arms  
Transcripció realitzada per: Marta Flaqué Llonch 
Data de realització: 21 de Març del 2016 
Comentaris breus: A l’entrevista es concreta el treball que ofereix l’organització a 

Lesbos, Grècia. 

 
Comentaris de l’entrevista:  
L’organització Proactiva Open Arms es va iniciar al setembre del 2015 arrel de la 

crisi humanitària que vivia Europa. Veient l’allau de persones que arribaven per mar 

al Mediterrani i la mort d’un gran nombre d’elles van fer que es creés l’organització 

de rescat marítim amb un finançament inicial de fons personals.  

Proactiva treballa sobre el terreny, hi ha tres equips de 20 persones a Lesbos. A 

més, donada la seva difusió mediàtica ofereixen xerrades a escoles, universitats i 

centres culturals que els hi demanen. Consideren aquesta una feina molt important 

ja que és necessària la sensibilització de la ciutadania respecte aquesta crisi.  

Creuen important que cal oferir al públic una sensibilització més educativa i hi 

donen prioritat. 

 
Annex 4 
Entrevista: Eduard Navarro, regidor de la CUP per l’Ajuntament de Granollers.  
Transcripció realitzada per: Marta Flaqué Llonch 
Data de realització: 30 de Març del 2016 
Comentaris breus: A l’entrevista es concreta el Pla que es té des del municipi per 

una possible arribada de persones refugiades, tenint en compte les polítiques de 

migració que ja es practiquen.  

 
Comentaris de l’entrevista:  
L’Eduard comenta que a dia d’avui no se’ls ha comentat en cap Ple de la Ciutat el 

fet que disposin d’un Pla d’acollida concret per la possible arribada de persones 

refugiades. Cert és que la ciutat de Granollers disposa d’allotjament públic per 

poder fer una acollida i està en contacte amb el Fons Català de Cooperació i fa un 

seguiment amb la Generalitat respecte les fitxes de recollida d’ajuda per part de la 

ciutadania.  
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L’Eduard entén que les principals necessitats que s’han d’atendre a les persones 

refugiades és el suport psicològic donada la situació viscuda i el xoc cultural que pot 

provocar l’acollida en un entorn desconegut. Creu que l’Ajuntament de Granollers 

pot fer front a nivell assistencialista pel que fa a l’acollida però que aquesta no és 

l’única resposta que cal donar.  

Considera que és necessària una mediació dins les escoles, que cal incentivar a la 

població perquè siguin ells i elles mateixes que facin l’acompanyament a les 

persones a les que es fa l’acollida i per últim apunta el bon treball que va fer 

l’Ajuntament de Canovelles respecte a la rebuda de persones migrades. També 

apunta que estan en contacte amb altres Ajuntaments de la comarca, com el de 

Sant Celoni, amb un bagatge pel que fa a l’acollida de persones refugiades durant 

la guerra dels Balcans.  

Segons el parer de l’Eduard hi ha una islamofòbia creixent i la ciutat, considerant la 

resposta que es dóna en matèria d’immigració i inclusió, no està preparada.  

Existeix un Pla d’Emergència Social, es concreta a Can Jonch on tres tècnics 

treballen molt en la sensibilització.  

 

Annex 5 
Entrevista: Carlota Gelabert, estudiant del Grau d’Educació Social i voluntària a 

Lesbos, Grècia 
Transcripció realitzada per: Marta Flaqué Llonch 
Data de realització: 6 de Abril del 2016 
Comentaris breus: A l’entrevista es descriu l’experiència en l’ajuda com a 

voluntària de les persones que arribaven en barques a l’illa de Lesbos, Grècia. 

Fotografies: fotografies proporcionades per la Carlota Gelabert, realitzades a l’illa 

de Lesbos al desembre del 2015. 

 

Comentaris de l’entrevista:  
Durant l’entrevista la Carlota explica com va ser la seva experiència a l’illa de 

Lesbos amb l’ONG holandesa Boat Refugees Foundation. La Carlota es va 

desplaçar a Lesbos durant el mes de desembre del 2015. Prèviament havia 

contactat amb l’organització i aquesta li va oferir un curs inicial el primer dia 

d’arribada. La tasca que la Carlota desenvolupava a l’illa no tenia relació amb els 

estudis d’educació social ja que el que feien era el rescat, els primers auxilis quan 
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arribaven les barques a l’illa. Es gestionaven per torns els quals comprenien les 24 

hores del dia. Comenta les lamentables formes en les que arribaven les persones 

refugiades, barques per a 20 persones on hi arribaven 50, totes portades de la mà 

de les màfies.  

La seva tasca de primers auxilis consistia en ajudar a les persones a baixar de la 

barca, acompanyar-los a les ambulàncies medicalitzades si era necessari, tapar-los 

amb mantes i acompanyar-los als busos que els portaven al camp de refugiats de 

Mitilini. “Arribaven xops, amb una petita bossa amb tot moll. Quan veien la platja es 

posaven molt nervioses, recordo els crits d’una dona que s’escoltaven a kilòmetres. 

Persones grans plorant, molts menors i nadons lligats amb cinta als cossos de les 

seves mares”.  

Un cop els deixaven al camp de refugiats comenta que les persones refugiades 

havien d’esperar dies per poder entrar, ja que les autoritats les havien de 

registrar. Fora les balles del camp trobaven altres organitzacions que 

afortunadament els atenien si ho necessitaven. Cap atenció institucional 

nacional, cap institució europea, cap polític amb ganes d’oferir el que per dret 

humanitari els pertoca. Cap vergonya en la falta d’atenció humanitària i la 

vulneració de Drets Humans.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illa de Lesbos, Grècia. Font: Carlota Gelabert.  
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Annex 6 
Entrevista: Albert Manils Mengual, professor de música primària de l’escola 

Bellavista Joan Camps i Giró 
Transcripció realitzada per: Marta Flaqué Llonch 
Data de realització: 6 de Maig del 2016 
Comentaris breus: A l’entrevista es descriu el treball que realitza el professorat per 

la inclusió social dels alumnes on el 50% d’ells és població immigrada. 

 
Transcripció d’entrevista:  
 
Marta: Amb quants menors tens classe? 

Albert: Jo faig classe des de P3 fins a 4art.  Dec tenir uns 300 alumnes.  

Marta: Es divideixen d’alguna manera concreta? 

Albert: No, no, els nens arriben. Hi ha una diferència entre els nens que neixen 

aquí i els nens que acaben d’arribar i tenen una certa edat. Si els nens que venen 

d’un altre país entren de petits no hi ha cap mena d’adaptació, simplement van fent 

l’aprenentatge de la llengua, del català i el castellà a mesura que també van 

adquirint els coneixements. Se’ls dóna una mica més de marge perquè per ells és 

una situació diferent, però vaja, diem que amb una mica de temps els nens acaben 

aprenent l’idioma i els continguts. Ja no és tant un fet perquè siguin estrangers, sinó 

que és una qüestió de si tenen més dificultats o menys. Una altre cosa és si un nen 

ve amb l’escolarització avançada, aleshores aquest nen s’he l’introdueix a l’aula 

però se’l va portant al que es diu a les aules d’acollida. Hi ha una professora 

experta en llengua que el va adaptant al vocabulari bàsic.  

Marta: A que et refereixes amb el curs avançat? 

Albert: Simplement que arriben a 1er o 2on de primària. Quan és educació infantil, 

fins a primer no es fa aquest tipus d’adaptació perquè s’entén que el nen amb el 

mateix aprenentatge curricular ja avança. El ritme que porta és més lent, al principi 

és difícil però arriba un punt que ell es reenganxa. Ell aprèn els hàbit que hi ha a la 

classe i mica en mica es va adaptant. Quan són més grans si que es fa una 

adaptació, però diguem que en part fan el mateix que els seus companys. La 

música la fan igual, educació física també... 

Marta: Llavors hi ha certes matèries que els menors van a l’aula d’acollida? 

Albert: Sí, sobretot en les lingüístiques. A les lingüístiques se’ls separa. 
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L’aprenentatge és molt diferent per els sud-americans comparat amb els africans, 

és molt diferent. Però diguem que aquesta és la dinàmica.  

Marta: El que s’aplica és, quan el menor és més gran s’he li fa una adaptació.  

Albert: Sí, s’he li fa una adaptació. La idea és que aquest nen amb el temps ja 

s’incorpori amb els altres amb absoluta normalitat.  

Marta: De quin temps estem parlant? 

Albert: Depèn de la criatura. Si el nen té més dificultat s’he l’afegeix. També depèn 

de la demanda, en una escola on hi ha molta immigració a vegades no es pot 

atendre tot lo bé que es voldria. En una escola amb menys demanda hi ha una 

persona que hi pot dedicar més temps, l’adaptació és més senzilla.  

Marta: Quin tan per cent de menors immigrants hi ha a la teva escola? 

Albert: Seria la meitat, un 50%. El que passa que d’aquest 50% has de tenir en 

compte que molts són nens que han nascut aquí i encara que a casa seva no es 

parli el català o el castellà, els seus germans, molts d’ells tenen germans que venen 

a l’escola, això els facilita una miqueta i aleshores al interactuar dins del barri se’ls 

veu que estan una mica més adaptat. És un procés lent que potser dura un any o 

així, però al final acaba sortint. També has d’entendre que hi ha nens que 

madurativament, maduren abans o més tard, però al final si han fet l’escolarització, 

els meus alumnes de primer i segon tenen el mateix nivell de comprensió de 

l’idioma.  

Marta: A nivell de convivència amb la resta de menor és igual? El fet que els 

separin de les aules els crea diferència amb la resta de menors? 

Albert: A vegades tenim nens que venen i no han estat mai escolaritzats, és un 

altre món. Jo no crec que ho visquin així, és una cosa molt puntual. Si els hi 

expliques bé que això és per ajudar-los amb ells a la comprensió doncs les famílies 

i els nens ho entenen. Sobretot es centra molt en la part més lingüística, que és el 

que fa que t’adaptis o no.  

Marta: A part del nivell curricular, es fa alguna activitat ( extraescolar, de colònies, 

festiva ) es treballa d’alguna manera perquè tots es sentin més inclosos en el grup. 

Potser parlar d’algun país en concret o com es fan les coses aquí... 

Albert: Sí, digue’m que això es pot aprofitar en la part curricular, sobretot en el tema 

de medi, on es treballa això. Realment però no fem un treball molt exhaustiu perquè 

crec que moltes d’aquestes coses ja estan interioritzades, sobretot en aquest cas 

per el Barri de Bellavista. La gent ja sap que aquella persona no és autòctona, sinó 
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que ve de fora i té altres costums. Sí que es veritat que a vegades treballem una 

mica això, a vegades per fer una redacció doncs pots fer una recepta de cuina 

aleshores ja es treballa una mica. Sí que potser en altres escoles que hi ha menys 

immigració potser es potencia més aquesta part de coneixença. A la nostra escola 

està tot molt més integrat, segurament perquè es normalitza molt. Al final els nens 

tampoc es miren si són africans o magrebins. Jo entenc que amb els nens és molt 

senzill, amb els adults costa més. Quan hi ha molta immigració es creen guetos, 

però pel que fa als nens, ells són els primers de no crear diferències. El que és 

interessant d’això és que és un procés de llarg plaç i ara mateix ja pots comprovar 

que hi ha una generació de gent estrangera que tenen assolides totes les costums 

d’aquí. Evidentment que mantenen les seves tradicions. Aquesta és la integració 

absoluta i és el que es dóna al barri de Bellavista ( Granollers ). Amb això els nens 

és molt evident, amb els adults costa més, a vegades també hi intervenen les 

vergonyes, que no saben expressar-se molt bé.  

Marta: Us marquen algunes directrius per part del Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya per treballar el tema de la inclusió? 

Albert: No, és molt lliure. De fet el currículum del Departament és molt obert i tu el 

pots adaptar. Les escoles tenen un projecte lingüístic, tenen un projecte d’escola 

que és l’aportació que fa en el context del barri on està situat. En el projecte de la 

meva escola està reflectit i en el projecte lingüístic també, quina és la manera de 

treballar. Hi ha una espècie de marc legal perquè tu puguis treballar i aleshores et 

permet treballar de forma més flexible. Et pots trobar amb una escola més rural...les 

maneres de treballar varien molt. Sí que es veritat que el departament classifica les 

escoles en diferents rangs ( A,B,C,D), la C i la D, nosaltres estem classificats com a 

C, vol dir que hi ha un percentatge més alt d’immigració i hi ha dificultat. En una 

escola on no hi ha tanta immigració evolucionen a un altre ritme, com a mínim els 

resultats acadèmics estàndards evolucionen més positivament que a la meva 

escola. Fan unes classificacions i nosaltres ens comparem amb les escoles que 

siguin similars a la nostra, al nostre nivell. Si que es determina si hi ha més 

immigració o no a través d’aquest rang, llavors el nivell d’exigència que té el 

departament cap a la teva escola és diferent a la d’una superior. T’estan comparant 

a les altres escoles que són de tipologia semblant a la teva.  

Marta: Creus que s’hauria d’aplicar alguna manera de treballar diferent, tenir un 

projecte per exemple per millorar el rang que et marca el departament o creus que 
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no és possible? D’alguna manera això fa entendre que endarrereix el nivell 

d’aprenentatge però pot ser una forma d’exclusió ( el fet de classificar ) llavors 

intentar millorar el nivell.  

Albert: Està tot molt pensat el nivell acadèmic a l’escola formal. Els nens que tenen 

més bona nota són els nens més intel·ligents, aprenen més coses, però en un sentit 

conceptual, de coneixement. El que pot arribar  a aprendre a la formació 

professional d’una persona potser s’aprèn molt més amb una escola on hi ha 

immigració on es pot aprendre de diferents cultures i de diferents maneres de ser i 

com es respecten les diferències que no pas en una escola que trobem alumnes 

diguem que tots són iguals. És una cosa que enriqueix. Això a les Franqueses és 

un debat que ara mateix s’està reactivant en el sentit que a la meva escola hi ha 

hagut menys preinscripcions que a la resta d’escoles del municipi. Hi ha hagut molts 

pares que han volgut portar als seus fills a una escola determinada, però no hi 

caven tots. Se’ls ha reubicat a la nostra escola i hi ha molts pares que estan 

molestos per aquesta situació. Ja és una primera exclusió. Els pares argumenten 

que viuen a Corró d’Avall i els va millor l’altre escola, però en canvi si que n’hi ha 

que escolaritzen als seus nens a un altre municipi, aleshores en que quedem. Està 

lluny o no està lluny l’escola? Quan l’escola va parlar amb alguns d’aquests pares, 

se’ls va oferir una xerrada perquè veiessin com treballaven, donant resposta a totes 

les seves preguntes. Els pares s’hi han negat. En alguns casos hi ha aquestes 

coses, hi ha uns estereotips marcats, pensen que si venen a la nostra escola els 

seus fills tindran unes notes més baixes. O no. Jo tinc nens que són brillants, de 

poder ser el que vulguin ser. Desprès aquests nens aniran a l’institut, i d’instituts 

n’hi ha dos, per tant no els podràs separar, no els barreges a P3, P4 i P5, però els 

barrejaràs a l’institut.  

Marta: Potser el treball s’hauria de fer més amb els adults que no amb els menors? 

Albert: Sí, jo crec que els nens no tenen cap mena de problema respecte això. 

Crec que tot això ens hi fem els adults. Si hi ha nens que tenen una visió així jo 

entenc que és pel que veuen a l’entorn. A l’escola se’ls tracta igual, que per mi és el 

concepte d’inclusió. És el que parlàvem al principi, si veus que té problemes amb 

l’idioma doncs l’ajudes. Ara fa poc van arribar dues bessones del Marroc, elles no 

s’expressen encara però quan volen anar al WC si que ho saben dir, o quan és 

l’hora del pati elles ja saben on s’ha d’anar. Quin dia serà el que aquestes nenes 

faran el “clic”, no hi sabem, però hi haurà un dia en que es deixaran anar. HI ha 
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molts casos. Va arribar un nen fa dos anys, va entrar a primer i aquest nen no havia 

vist una escola en la seva vida. Ara aquest nen, amb les seves dificultats, però 

s’expressa en català i en castellà i fa les activitats que fan els altres.  

Marta: teniu psicòleg a l’escola?  

Albert: No, però tenim contactes amb Serveis Socials. A vegades és el xoc cultural. 

Sempre fem una petita entrevista amb els nens i moltes vegades els serveis socials 

ja es posa en contacte amb nosaltres per fer el traspàs de la informació que ells 

puguin tenir respecte el menor. El que també he vist en escoles així és que a 

vegades també es fa de més i de menys amb els nens. A vegades els nens no es 

poden pagar una excursió, doncs se’l posa a l’excursió, perquè el nen en el fons no 

té la culpa. Hi ha moltes beques a la meva escola.  

 

Annex 7 
Entrevista: Mahmoud Alhawajri, refugiat Palestí a Barcelona i empleat de CCAR 
Transcripció realitzada per: Marta Flaqué Llonch 
Data de realització: 25 de Maig del 2016 
Comentaris breus: A l’entrevista es descriu l’experiència com a persona refugiada 

que viu a Barcelona des de fa 2 anys i 4 totals a l’estat espanyol. També es comenta 

breument la tasca que desenvolupa a CCAR.  

 

Comentaris de l’entrevista:  
L’experiència personal del Mahmoud com a persona refugiada es va iniciar fa 4 

anys. Ell va arribar a Madrid i el van destinar a un centre d’acollida durant un any  “ 

no estaba cómodo, no recibía ninguna ayuda y además tardaron mucho en la 

respuesta a mi solicitud. Soy enfermero y trabajador social...en Madrid no me dieron 

ninguna oportunidad laboral”. Va decidir desplaçar-se a Barcelona i va trobar feina 

en només una setmana. Va començar des de cero, feia de cambrer però no deixava 

d’enviar currículums a altres empreses, fins que el van trucar de CEAR “ estaba loco 

de contento, no cambio Barcelona. Aunque no me han homologado mi titulo 

universitario y tengo que cursar asignaturas me siento bien aquí, sobretodo con la 

gente, no me siento excluido, tengo amigos”. Al Mahmoud li varen donar la protecció 

internacional en tant sols 6 mesos, comenta que actualment hi ha persones que la 

reben en dos anys. “ He hecho la reagrupación familiar para traer a mis padres y mi 

hermano menor de Palestina y hace un año y medio que espero respuesta”.  
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De la tasca que desenvolupa a CEAR comenta que les condicions econòmiques que 

es donen a les persones refugiades han canviat d’ençà a fa 4 anys. Actualment es 

donen ajudes de 51€ en concepte de diners de butxaca un cop al mes per persona, 

120€ mensuals en concepte de menjar i dos vals de 45€ trimestrals per comprar 

roba. Ell no aconsella que les persones refugiades sol·licitin asil a Espanya ja que 

l’ajuda és poca i s’ha retallat a la meitat respecte fa 4 anys. Comenta que quan 

acaba l’ajuda, als 6 mesos, les persones refugiades han de trobar pis i això mostra 

la falta de protecció pel que fa a les famílies. En països com Bèlgica, Alemanya i 

Suècia les ajudes són més bones, els governs esmentats no posen tants 

entrebancs. Finalitza dient que aconsella buscar municipis petits on les ajudes es 

poden donar per part dels Ajuntaments “ Conozco familias que están en Santander y 

el Ayuntamiento les da más cobertura, les da de comer y un alojamiento”.  

 
Annex 8 
Fotografies: documentació gràfica del voluntariat independent realitzat al camp de 

refugiats d’Idomeni, Grècia durant el mes de Maig del 2016.  

Autora: Ana Puit Juste 
Webgrafia: https://www.youtube.com/watch?v=CeR_3v6Rgtk 
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Tendes de campanya a sobre la via del tren on hi viuen famílies refugiades.  

 
Més tendes de campanya on hi viuen famílies amb nens petits. 
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Perspectiva d’una part del camp d’Idomeni.  

 
Tanca que separa la frontera de Grècia amb Macedònia a Idomeni, Grècia.  
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Nenes jugant amb un cotxet al camp de refugiats d’Idomeni. 

 
Nens i nenes refugiats jugant a les vies del tren al camp d’Idomeni.  
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Menors i voluntària, en les seves tasques, al camp de refugiats d’Idomeni.  

 
Menor refugiat.  
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Pare i filla al camp de refugiats.  

Menor refugiat amb la voluntària independent.  
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Menors esperant davant d’una organització a ser atesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntària amb nadó a una tenda de campanya de l’Organització Baby Hammam. 
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Menor refugiat agraint una tarda de jocs al camp de refugiats d’Idomeni.  

 
Menor refugiat a Idomeni. 


