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Aquest text es va presentar com a ponència a les Jornades “Infància i 

Immigració” organitzades pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 

Precoç de Granollers (CDIAP). 

 

El que s’exposa en aquest article forma part de les reflexions, experiències i 

treball amb immigrants, com a tècnica d’immigració, que realitzo des de 1995.  

 

Aquest text pretén ser una reflexió oberta que, a partir de contextualitzar i 

aproximar-se al fenomen migratori a Catalunya i assenyalar les principals 

dificultats amb les que es troben els immigrants derivades del fet migratori, 

contribueixi a millorar la comprensió del fenomen als professionals que 

intervenen amb població immigrant.  

  

Sovint es tracta el tema de la immigració des de la perspectiva de la diferència i 

posem tot l’èmfasi en les diferències culturals, jurídiques... A mi m’agradaria 

canviar aquesta perspectiva i posar èmfasi en allò que tenim en comú, en les 

similituds entre els immigrants i els autòctons, perquè a partir de l’experiència 

de treballar amb immigrants, una de les coses que es perceben és justament 

que aquestes diferències entre ells i nosaltres són matisos i no diferències 

irreconciliables que impedeixin la possibilitat de comprensió i enteniment entre 

uns i altres.   

1.-   Contextualització del fenomen migratori i polítiques d’estrangeria 

 

La immigració, tal com la concebem en l’actualitat, és un fenomen relativament 

recent. A partir dels anys 70, Espanya que fins llavors havia estat un país 

principalment emissor d’emigració, es converteix en un país receptor 

d’immigració, principalment per tres motius: 
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En primer lloc, com a conseqüència de l’enduriment de les polítiques 

migratòries europees. Als anys 70, Europa tanca les seves fronteres per tal de 

controlar els fluxos migratoris. Fins aquell moment Espanya havia estat un país 

de pas cap a Europa, pel qual els immigrants hi passaven, de camí cap a 

França, Alemanya, Anglaterra... Podien restar uns mesos treballant com a 

temporers, per estalviar alguns diners i continuar el seu viatge cap algun país 

d’Europa. El tancament de les fronteres europees, va comportar que els 

immigrants s’assentessin a Espanya.  

En segon lloc, pels èxodes massius  provocats per dictadures a Amèrica Llatina 

(Xile, Argentina, Uruguai...), a Guinea Equatorial...que va suposar un tipus 

d’immigració ideològica, de refugiats/des. 

I en tercer lloc, pels anys de bonança econòmica, que  va suposar una 

disminució de la immigració interna i provocà, també, l’abandonament de 

determinats sectors productius (servei domèstic, agricultura, venta ambulant...) 

que començaren a ser ocupats per immigrants extracomunitaris. 

 

És arran de la presència d’immigració extracomunitària, quan es comencen a 

desenvolupar polítiques migratòries tendents, fonamentalment, a incidir en el 

control de fluxos, per tal de restringir l’entrada a nous immigrants. Des de 

llavors, hi ha hagut tres Lleis d’estrangeria a Espanya. La primera, de l’any 852, 

caracteritzada per ser una llei purament de control policial i que tracta als 

immigrants com a temporers, amb previsió que no s’establirien de manera 

permanent, sinó que tornarien al seu al seu país d’origen al cap de poc temps. 

Davant l’evidència que això no era així, es va fer una modificació de la llei que 

es va aprovar el 20003, caracteritzada per ser Una Llei oberta, respectuosa en 

gran mesura, més o menys integradora i sobretot, consensuada per la majoria 

de forces polítiques i algunes associacions d’immigrants. Aquesta llei millorava, 

de forma notòria i en comparació amb la llei del 1985, la situació de la població 

immigrant que ja es trobaven vivint a Espanya però suposava pocs canvis per 

aquells que es trobaven als seus països d’origen i volien venir a Espanya. Els 

aspectes importants d’aquesta nova llei eren que ampliava els supòsits de 

reagrupament familiar (abans limitat a cònjuge, pares i fills);  establia un procés 

de regularització permanent, des d’Espanya, per aquelles persones immigrants 

que es trobaven de forma irregular i podien demostrar que portaven més de 2 
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anys vivint aquí i disposaven de mitjans econòmics per viure; reduïa les 

possibilitats d’expulsió i reconeixia, tant als immigrants en situació regular com 

irregular, nombrosos drets socials com l’assistència sanitària, dret a l’educació i 

al sistema de beques, ajudes per accedir a la vivenda, assistència jurídica 

gratuïta, dret a la reunió, associació i sindicalització. Malauradament, aquesta 

llei va durar poc menys d’un any. Al desembre d’aquell mateix any, el govern 

central, amb majoria absoluta del Partit Popular, va presentar una nova Llei4, 

coneguda com la contrareforma, que modificava tot el que tenia d’oberta, 

respectuosa i integradora l’anterior llei, amb l’objectiu de modificar tots els drets 

socials concedits a la immigració irregular i aquells aspectes destacats 

anteriorment. Es fa una llei no consensuada i restrictiva que és l’actual llei 

d’estrangeria, caracteritzada per la impossibilitat de regularitzar la situació dels 

immigrants que es troben a Espanya i les restriccions que imposa. Aquesta llei 

ha sigut molt criticada i nombroses entitats d’immigrants han presentar recursos 

contenciosos-administratius davant el Tribunal Suprem per tal d’anul·lar-la. 

Andalucia Acoge i Red Acoge van interposar un recurs contenciós-administratiu 

contra el reglament d’execució de la llei 8/2000. El 20 de març del 2003, el 

Tribunal Suprem va dictar sentència, sobre el recurs interposat, anul·lant 

nombrosos articles del reglament per considerar que no podien ser aplicables 

perquè no quedaven definits a la llei d’estrangeria i perquè el reglament era de 

rang inferior. Davant aquest fet, el govern central està proposant una nova 

modificació de la llei, la tercera des que està al govern, per tal d’introduir tots 

els articles del reglament anul·lats pel Tribunal Suprem a la nova llei 

d’estrangeria. Per tant, a nivell jurídic es complicaran encara més les coses 

pels immigrants extracomunitaris que viuen a Espanya i per aquells que es 

proposin, des dels seus països d’origen, emigrar. 

 

Aquesta política d’estrangeria del govern central, absolutament restrictiva i 

impeditiva, parteix d’ una comprensió del fenomen de la immigració en termes 

de problemàtica i té com a objectiu la seva eradicació. Aquesta concepció 

sembla encara més absurda quan la contrarestem amb les dades d’immigrants. 

En l’actualitat viuen a Espanya en situació regular 1.301.3425 immigrants 

aproximadament, que representen un 3, 19 % de la població total. En aquesta 

xifra es contempla també als immigrants de la comunitat europea que són prop 
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337.308. Per tant, hi ha prop de 964.034 immigrants extracomunitaris en 

situació regulars a Espanya.  

A Catalunya viuen aproximadament 316.150 persones immigrants en situació 

regular, aquesta xifra suposa el 24,3% del total d’ immigració que hi ha a 

Espanya. Per procedències la majoria de població immigrant que viu a 

Catalunya és d’Àfrica del Nord (32,6%), Amèrica Llatina (19,1%), Unió Europea 

(17,4%) i Àsia (12,3%). 

  

2.- Principals factors i causes migratòries 

 

 A nivell global, les migracions són producte de les desigualtats 

econòmiques i socials entre els països dels nord i els països del Sud i per tant, 

s’han d’emmarcar com a  respostes als processos de 

colonització/descolonització dels països del Sud. 

 Molts dels països anomenats del 3r món tenen un alt índex de natalitat. 

La gent jove sense treball d’aquests països en són expulsats per manca 

d’expectatives. No hi ha lloc ni oportunitats per a ells i aquesta situació els 

obliga a emigrar. Paral·lelament a això, el baix índex de natalitat dels països 

anomenats del 1r món, Espanya per exemple amb un 1,1% de taxa de natalitat, 

posa en perill el manteniment del seu sistema econòmic. Ens falta mà d’obra 

per poder garantir la continuïtat d’aquest sistema econòmic.  

Per tant, quan s’analitza el fenomen de la immigració en base a la  

problemàtica que genera, quins són, realment, els paràmetres que s’estan 

analitzant?    

 

A nivell individual, hi ha vàries causes que obliguen a la gent a emigrar. 

Aquestes causes, fonamentalment, són: 

 

 -Ideològiques:  Polítiques o religioses. S’hi hauria de considerar des 

d’un activista polític, fins a un desplaçat, un desertor de guerra, dones 

perseguides per raons i usos basats en costums socials i criteris religiosos... 

 -Econòmiques: En un intent de millorar la qualitat de vida de la família 

 -Qüestions educatives: En motiu de finalitzar estudis i/o ampliar-ne 
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-Causes personals: Com a opció personal, per inquietuds personals 

que porten a les persones a provar  l’experiència de viure en un altre país. 

 

En qualsevol cas i siguin quins siguin els motius que han determinat a una 

persona a emigrar a Catalunya i/o a Espanya, és important superar la visió 

paternalista que es té de la immigració. Des de l’antropologia es considera que 

la migració, al marge de com s’emigri,  és un factor de selecció. Tant si es viatja 

en pastera com en avió, no emigren els més pobres, emigren els més 

preparats, els més joves, forts i sans... Cal emmarcar al migrant des de la seva 

doble dimensió, com a persona emigrant i com a persona immigrant, que per 

tant, utilitza dos codis culturals. L’Adriana Kaplan6 defineix al migrant com a 

emigrant en la mesura que porta un bagatge simbòlic, social, lingüístic, 

religiós, econòmic, personal i sensorial del seu país d’origen. I alhora, com a  

immigrant amb l’agregat de tota una nova realitat ideològica, lingüística, legal, 

laboral i d’identitat que es genera en la societat que ha escollit per continuar el 

seu projecte de vida.  

 

 

3.- Projectes migratoris   

 

Existeix una certa tendència a parlar del col·lectiu de persones immigrants, en 

termes globals, com un grup homogeni, però aquest col·lectiu engloba realitats 

molt diferents depenent del país d’origen, de la classe social a la que es 

pertany, de les experiències vitals de cada immigrant, dels recursos personals, 

el nivell formatiu... Per tant, tot i que em referiré a la immigració en termes 

globals, cal tenir en compte la diversitat i heterogeneïtat del col·lectiu, es tracti 

tant d’ immigrants procedents de diferents països com immigrants del mateix 

país, perquè aquesta diversitat de realitats condicionaran, també, la diversitat 

de situacions en que es trobaran al nostre país i les seves possibilitats reals 

d’integració. 

 

Les migracions individuals, a diferència de les migracions que es donen per 

reagrupament familiar, en que sovint la família pateix una immigració no 
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sempre escollida, suposen la decisió personal de continuar el projecte de vida 

en un altre indret. 

 

És freqüent, especialment en les migracions masculines procedents de països 

com Àfrica o Àsia, per exemple, que inicialment emigri l’home i què un cop ha 

aconseguit estabilitzar-se a Catalunya, amb l’obtenció del corresponent permís 

de treball i residència, amb un treball i amb el lloguer d’un pis, porti a la seva 

família. Malgrat això pugui fer pensar que la dona que emigra ho fa 

principalment per motius de reagrupament familiar, la realitat és que la migració 

femenina representa el 50 % de la immigració. És així perquè en molts països, 

la immigració inicial és majoritàriament femenina, tal com passa a República 

Dominicana, Filipines, Colòmbia, Perú, Equador i en menor proporció Nigèria. 

En general, aquestes dones tenen un nivell d’instrucció bastant elevat: Són 

Mestres, Infermeres, etc. i la gran majoria d’elles treballen al Servei Domèstic, 

en un dels sector laboral menys regulat i amb unes condicions sovint molt 

precàries. Això representa per moltes d’elles una pèrdua important de posició 

social i d’estatus.   

 

Cal emmarcar la migració com a un projecte familiar, encara que només viatgi 

un membre de la família i aquesta no vingui mai, perquè en el supòsit que 

només emigri un fill, per exemple, la família l’ajudarà a marxar (venent-se les 

terres, la casa...) i un cop establert al país receptor, aquest els enviarà diners 

de manera periòdica. En aquest sentit, el fill que emigra suposa una inversió, 

perquè allò que hi ha invertit els serà retornat quan el seu fill comenci a 

treballar. Això fa que la família millori les seves condicions de vida i guanyi en 

prestigi davant la resta de la seva comunitat.  

 

En el cas de la reagrupament familiar, tal com ja s’ha esmentat anteriorment, 

les famílies no acostumen a arribar de manera conjunta. És habitual que 

inicialment arribi l’home o la dona i quan s’està més o menys instal·lat, porti a la 

resta de la seva família.  Estem parlant d’una separació que pot durar  de tres a 

cinc anys, com a mínim, en la majoria de casos. En un principi, amb l’arribada 

de la família, la situació és bastant més precària que al país d’origen. Per una 

banda, s’han d’afrontar problemes de documentació, d’aliments, l’escolarització 
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dels fills a un sistema educatiu amb continguts totalment diferent (geografia, 

història, literatura...)... Per altra banda, han d’adaptar, de manera progressiva,   

les seves costums a una societat que el que els mostra és que ser diferents és 

prou motiu per no ser acceptat. Això representa una reestructuració de rols 

constant, perquè perceben que molts dels rols que tenien als seus països 

d’origen, aquí no els serveixen.  

 

Sobretot a l’Àfrica i a l’Àsia, els rols més instrumentals són atribuïts a l’home, 

mentre que els de caràcter afectiu a la dona. Això comporta una organització 

en la que els homes són els qui tenen més contacte amb l’exterior, per feina, 

per resoldre aspectes pràctics, etc. i les dones qui menys contacte tenen fora 

de casa seva, amb la repercussió que té a nivell de dificultats en l’aprenentatge 

de l’idioma i el desconeixement dels costums. Les dones són, per contra, les 

encarregades de mantenir els llaços de relació amb la família d’origen. A les 

societats receptores viuen molt més aïllades i soles que als seus països 

d’origen. Això fa que puguin valorar més el que han deixat i no tant les 

avantatges d’haver emigrat. A més, per moltes dones, la decisió d’emigrar no 

forma part del seu projecte vital, sinó que es veuen empeses pel marit. 

  

Un cop aquí, aquesta organització de rols, sovint pateix canvis i/o 

modificacions. En molts casos la dona treballa fora de casa, la qual cosa 

implica que ha hagut de modificar el seu rol. Pateix la sobrecàrrega de treballar 

a l’exterior, sovint en condicions laborals pèssimes i amb llargs horaris laborals, 

i a casa, amb la dificultat afegida que es produeix pel fet que sol ser habitual 

que l’home no modifiqui, en res, el seu rol. 

 

Un exemple seria el de moltes famílies musulmanes, en les que l’home es 

relaciona, molt més que la dona, amb el món exterior, malgrat aquí les 

relacions li quedin bastant limitades a altres veïns musulmans, a la mesquita... 

perquè els rols instrumentals, aquí, es donen en l’entorn laboral. Això implica 

que  quan un home es queda a l’atur, a part de la gravetat de la situació en ella 

mateixa, suposa una complicació a nivell de les seves relacions amb l’entorn. 

Si s’està a l’atur no té aquest espai de relació, no pot complir amb el manament 

de l’Alcora de treballar, no pot enviar diners a la seva família (pares, 
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germans...) Si la seva dona treballa, fa encara més evident aquesta situació 

que pateix l’home i pot provocar molta conflictivitat familiar, perquè davant la 

dificultat en acceptar aquests canvis de rols, sovint es radicalitzen les seves 

posicions com a forma de mantenir l’autoritat familiar. 

  

Per la seva banda, les dones, que han estat educades per desenvolupar els 

rols afectius, moltes vegades són analfabetes en el seu idioma. Per 

desenvolupar aquest rol a casa no els cal saber  llegir ni escriure. Tenen un 

gran bagatge del rol que han de desenvolupar, surten molt poc de casa seva i 

les seves relacions amb el món exterior es limiten al contacte amb altres dones. 

Un cop aquí,  tot el coneixement que tenien, tot aquest bagatge no els serveix. 

Si treballen, han de fer front a moltes dificultats quant a l’idioma, perquè 

l’analfabetisme implica fer un aprenentatge nou pel qual, aquestes dones no 

han tingut cap preparació abans i a més,  l’han de fer en un context que no és 

el seu. Aquest nou aprenentatge entra en contradicció amb tot allò que havien 

après: tenir cura de la casa, del marit, dels fills... De tot allò que havien après i 

que els suposava un àmbit de coneixement i domini, com per exemple rentar la 

casa i tenir-la neta, aquí els suposa una dificultat perquè les cases són 

diferents i la concepció de la neteja no és tampoc la mateixa. També poden 

perdre poder de decisió davant dels fills, perquè les dificultats de l’idioma  els 

suposa haver d’anar acompanyades per ells, per tal que els facin d’intèrpret 

quan van al metge o a les reunions de l’escola, etc.  

 

En les famílies llatinoamericanes també es poden donar aquestes situacions de 

conflicte. Quan arriba la família aquí, el nivell d’expectatives per part de la dona 

i els fills pot ser tant elevat, que el marit no pugui, a la pràctica, satisfer. Aquest 

nivell d’expectatives ha estat alimentat en part, pel marit, durant la separació. 

És habitual, sembla que quasi inevitable, que quan les persones immigrants  

parlen amb les seves famílies als països d’origen, expliquin una visió de la seva 

migració que tingui poc a veure amb la situació real, ja sigui perquè encara 

s’està en la fase d’eufòria (en la que un no pot veure les dificultats de la seva 

situació) o sigui per alimentar l’esperança de que retrobar-se amb la família 

suposarà la superació de tota dificultat. Aquest missatge va calant a les 

persones que es troben al país d’origen, tant en la família nuclear com en 
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família extensa i crea un efecte-crida, arran del qual tothom vol emigrar i en que 

la família ha associat que arribar a Espanya suposa la fi de les dificultats. Quan 

arriben aquí, el que es troben sovint és una situació més o menys precària.  El 

nivell d’exigències i expectatives és tan gran, que dificulta la possibilitat  

d’admetre la realitat de la de situació i s’estableix una dinàmica de retrets 

constants al marit  de tot allò que senten que necessiten i que ell no és capaç 

de donar-los.  

 

Totes aquestes situacions impliquen un canvi en les relacions familiars, que 

sovint originen relacions molt tenses i conflictives, a partir d’un procés de 

readaptació i/o modificació de rols, i que poden acabar derivant en  la separació 

de matrimonis de persones immigrants, tal com s’observa que està succeint en 

nombrosos casos. 

 

4.- Principals problemàtiques de la població immigrada derivades del fet 

migratori 

 

 Constatem que les persones immigrades aquí es troben amb una 

percepció del món diferent, que els suposa una reestructuració dels seus rols i 

un conflicte de lleialtats entre els seus costums d’origen i els de destí. Aquest 

fet i totes les dificultats amb que es troben aquí només per ser immigrants,  

alimenten de manera permanent la idea de voler tornar al país d’ origen. El mite 

del retorn és constant en tot emigrant. Malgrat quasi ningú torni, aquest desig 

sempre és present. Per això és fonamental tenir en compte que totes les 

decisions que prenen aquí,  han estat valorades des del mite del retorn i per 

tant, haurien de ser interpretades en base a aquest premissa, que pot ser molt 

determinant en les seves vides i la seva capacitat d’adaptació a un nou entorn. 

 

Les principals dificultats amb que es troben els immigrants aquí són: 

 

1.- La situació jurídica 

 

El visat és la base del control migratori. És l’autorització per poder entrar a 

Espanya de forma regular i el mecanisme mitjançant el qual s’estableix el 
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control de fluxos migratoris. Per tant, és el requisit imprescindible per poder 

regularitzar la situació a Espanya. Existeixen diferents tipus de visat segons el 

tipus de residència que es vol obtenir (treball, estudiant, ...). La política de 

visats és absolutament restrictiva, és molt difícil aconseguir un visat de 

residència per Espanya des del país d’origen i això obliga a aquells que volen 

emigrar a venir de manera irregular (amb visat de turista, pastera...), amb tot 

els riscos que això implica. 

 

L’actual llei d’estrangeria impossibilita per una banda, regularitzar la situació 

dels immigrants que ja es troben a Espanya de forma irregular i per altra banda, 

dificulta la renovacions per aquells que es queden a l’atur o no tenen cotitzat el 

període de temps establert, la qual cosa pot suposar la pèrdua de la situació 

regular, al supeditar les renovacions de permís de treball a tenir un contracte 

laboral i haver cotitzat un període mínim de 6 mesos a la Seguretat Social amb 

l’anterior targeta.  

 

No tenir residència, no estar regularitzat, implica una situació de mort social (no 

poder treballar amb contracte, no poder llogar una habitatge, no tenir garantit 

cap dret social, a part de la salut i l’educació obligatòria). Alhora, els immigrants 

en situació irregular pateixen més xenofòbia, més explotació laboral... i en 

aquesta situació és impossible integrar-se. Això ens acosta a una nova 

concepció de pobresa, a una nova categoria social que és la de la persona 

immigrant pobre i irregular, convertint-se aquest en un problema social 

important que caldrà assumir. La “il.legalitat” margina. La situació jurídica de les 

persones immigrants és determinant, ja que si no s’està regular només queda 

com a recurs laboral l’economia submergida, ocupant els sectors econòmics 

més precaris i amb pitjors condicions laborals; no es pot llogar un pis per tant 

només queda l’opció de llogar una habitació en les condicions que sigui; es 

pateix  por, de forma constant, a ser expulsats... 

 

2.- Les dificultats lingüístiques 

 

El coneixement de la llengua i de l’entorn són fonamentals per l’adaptació i 

autonomia de la població immigrant perquè constitueix la garantia de la 
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comunicació, de l’exercici dels drets i de les possibilitats d’integració. Sense un 

domini de la llengua, la comunicació queda molt dificultada, la persona 

immigrant té dificultats per fer-se entendre i per entendre allò que se li diu i això 

va aïllant-lo i/o limitant-lo en les relacions que  pot establir.  

Per altra banda, el nivell d’aprenentatge de la llengua és un clar  indicador del 

tipus d’interacció que estableix la persona immigrant amb la societat receptora. 

L’ús de la llengua és instrumental, s’aprèn en la mesura que es necessita i és 

una eina de relació. Moltes persones immigrants que porten anys aquí 

pràcticament no parlen el castellà ni el català, ja que pel tipus de treball i 

relacions que tenen no el necessiten. Aquest és un fet que requereix de 

reflexió, ja que és una mostra de la incomunicació existent entre població 

immigrant i l’autòctona. 

 

Cal destacar, també, l’interès que mostren moltes persones immigrants per 

aprendre el català, per la certesa que el seu aprenentatge suposa una via de 

promoció laboral. Els centres de normalització lingüística cada cop tenen més 

oferta de cursos de català i molts d’aquests centres es queden sense places 

pel gran nombre de persones immigrants que volen assistir-hi. 

 

3.- Situació laboral 

 

El desig de millorar econòmicament és la motivació principal de les migracions. 

De fet, la seva inserció laboral, en condicions òptimes, és l’eix de la seva 

integració social, tot i que és una de les expectatives més difícils de complir. 

 

La majoria de persones immigrants treballen en sectors econòmics precaris, en 

treballs poc qualificats i per sota de les seves possibilitats laborals, amb 

independència de les qualificacions que tinguin, i en els sectors amb pitjors 

condicions laborals (servei domèstic, construcció, agricultura...). 

 

En general, es produeixen greus desajustos entre la formació que tenen els 

immigrants i la categoria laboral que ocupen. I en el cas de les dones 

immigrants, s’observa un desajust major entre el nivell formatiu i el tipus de 

treball o en les condicions en que desenvolupen el treball7. 
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4.- Habitatge 

 

Les situacions d’irregularitat administrativa i la precarietat econòmica obliguen a 

viure en pisos en condicions molt precàries: pot suposar que més d’una família 

visqui en un pis o pisos de nois solters on arriben a conviure entre 7 i 15 

persones. Això suposa un greu problema d’amuntegament. Sovint viuen en 

pisos sense cèdula d’habitabilitat, sense les condicions de sanejament 

adequades... Per tant, a molts d’ells se’ls obliga a viure en condicions sòcio-

sanitàries pèssimes.   

 

Les immobiliàries i els propietaris són sovint molt reacis a llogar pisos a 

persones immigrants, per això, hi ha una certa tendència a concentrar-se en els 

barris més degradats, petits, amb problemes d’amuntegament... que és en els 

barris on els pisos poden ser més o menys accessibles econòmicament, al no 

reunir les condicions mínimes d’habitabilitat. 

  

Aquesta situació és un signe clar de marginalitat i d’exclusió i dificulta les 

relacions amb els diferents sectors socials. 

 

4.- Salut i alimentació 

 

El fet d’emigrar suposa un conjunt d’ansietats, sentiments i defenses 

psicològiques derivades del canvi i activades a partir de la separació del país 

d’origen i de les pèrdues. Aquest conjunt de sentiments i emocions que provoca 

el fet migratori és el que Tizón, J.L., Atxotegi, J i col. han anomenat procés de 

dol migratori 8. Emigrar significa separar-se de la terra d’origen, del seu context 

sòcio-cultural i geogràfic, separar-se de la família, amics, del treball, de 

l’estatus... aquest  conjunt de dols que conformen el dol migratori es pot 

elaborar si es donen les condicions externes i internes adequades i pot enriquir 

la vida mental o relacional de la persona immigrada, però la dificultat en 

l’elaboració, la no elaboració del patiment que provoca el dol, pot conduir a la 

descompensació psicològica o psicopatològica expressant-se el malestar a 

través de la somatització, depressió, hipocondria, paranoia...9  
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Sovint també, es donen entre la població immigrada importants carències 

alimentàries per motius econòmics i per un tipus d’alimentació monòtona i 

inadequada. Aquí els falten aliments que utilitzaven als seus països que, o bé 

no existeixen aquí o bé són molt cars perquè són importats. Això fa que la dieta  

sigui insuficient i és freqüent que pateixin malalties derivades de la mala 

nutrició. 

 

5.- Xenofòbia 

 

La població immigrant pateix, de forma més o menys quotidiana i més o menys 

directa, mostres de xenofòbia producte del prejudicis de la població autòctona, 

que enquadra als immigrants segons sigui el seu origen en dos o tres 

característiques amb connotacions negatives i producte del desconeixement 

cap a la seva cultura d’origen i/o la falta d’interès que la població autòctona té 

per ells. Crec que al llarg d’aquests anys la reivindicació que més he sentit per 

part dels immigrants és que no se’ls coneix i que no se’ls vol conèixer.  La 

relació entre la població autòctona i la població immigrant té sovint com a base 

preconcepcions i prejudicis que condicionen que el tipus de relació sigui 

mínima i desconnectada, i tot i que aquests prejudicis puguin partir d’una 

experiència de relació real aquests mai poden ser extrapolats al conjunt d’una 

comunitat. 

 

5.- Treballar amb població immigrant 

 Tot i que de manera introductòria, en aquest text s’han recollit les 

principals característiques de la immigració a Catalunya i les problemàtiques 

amb que es troben les persones immigrades. Tenint en compte el que s’ha 

exposat anteriorment, la gran complexitat del fenomen i de les diferents 

situacions, considero important que els professionals que intervenim, des de 

qualsevol àmbit, amb població immigrada, tinguem en compte les següents 

qüestions a fi de millorar l’atenció i el nivell de comunicació i enteniment.  

 

En primer lloc, és important saber de la persona que ha emigrat, quan ho 

va fer, com i en quina situació jurídica es troba, ja que la manera com s’arriba 
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determinarà la situació que tindrà al país receptor. Cal un coneixement de tots 

els àmbits de la vida del migrant per valorar les possibles situacions en les que 

es pot trobar.  

En segon lloc, cal conèixer l’estructura familiar, tant dels membres que 

està aquí com dels que estan al país d’origen, quina relació tenen entre ells, 

quin plantejament tenen del reagrupament familiar..., en molts casos cal 

treballar amb tota la família: el pare, la mare, els fills grans, ja que aquests 

últims, pel coneixement de l’idioma, sovint adopten el rol d’autoritat en les 

relacions amb l’exterior.  

 En tercer lloc, cal tenir en compte que el mite del retorn està present en 

tot immigrant. La majoria somien en tornar al seu país algun dia i tot el que fan 

s’ha d’enquadrar des d’aquesta perspectiva, malgrat la realitat ens demostri 

que, al marge del mite del retorn, els immigrants no tornen als seus països 

d’origen.  

Cal tenir en compte, tal com ja s’ha explicat, que els immigrants 

manegen dos codis, el seu propi i el de la societat receptora i que sovint 

aquests dos codis entren en contradicció creant un conflicte de lleialtats que els 

pot dificultar prendre determinades decisions i/o realitzar determinades 

activitats... Relacionat amb això és important, també,  interessar-se i conèixer la 

seva cultura. Preguntar-los coses sobre la seva cultura i sobre com es podrien 

resoldre determinats problemes que s’estan tractant al seu país... Això és molt 

positiu i estableix una bona relació entre el professional i l’usuari perquè se 

l’implica en la resolució del problema, es valora el seu punt de vista i es 

demostra interès per la seva cultura.   

 Per últim, és important escoltar i donar-los un espai perquè puguin parlar 

sobre com se senten, sobre les dificultats que es troben  i les expectatives que 

tenen de futur i oferir-los així, una experiència de relació basada en el respecte.  

 

Voldria acabar amb un fragment de l’Antigona de Maria Zambrano que 

expressa molt bé com és d’imprescindible establir un bon nivell de 

comunicació:  

“ Hubo gentes que nos abrieron su puerta y nos sentaron en su mesa, y nos 

ofrecieron agasajo, y aún más. Éramos huéspedes, invitados. Ni siquiera 

fuimos acogidos en ninguna de ellas como lo que éramos, mendigos, náufragos 
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que la tempestad arroja a una playa como desecho, que es a la vez un tesoro. 

Nadie quiso saber que íbamos pidiendo. Creían que íbamos pidiendo porque 

nos daban muchas cosas, nos colmaban de dones, nos cubrían, como para no 

vernos, con su generosidad. Pero nosotros no pedíamos eso, pedíamos que 

nos dejaran dar. Porque llevábamos algo que allí, allá, donde fuera, no tenían; 

algo que solamente tiene el que ha sido arrancado de raíz, el errante, el que se 

encuentra un día sin nada bajo el cielo y sin tierra; el que ha sentido el peso del 

cielo sin tierra que lo sostenga10.”   

                                                           
1 S’utilitza el terme Integració en la definició donada per Teresa San Román: “La integración se 
refiere a la posición de los individuos y/o de los grupos, de manera que una posición integrada 
es la que les permite hacer uso de los derechos cívicos como seres políticos o como entidades 
políticas de esa polis. Así pues el Islam poco tiene que ver con lo cívico en un Estado laico, 
pero el trabajo con un contrato en regla o el acceso de pleno derecho a los beneficios íntegros 
de la Seguridad Social, sí. (...) La integración social hace pues referencia a la inclusión de 
quienes se expulsa o margina de lo político, de los derechos cívicos, de manera que puedan 
dar respuestas a sus necesidades y acceso a sus derechos tal como se conciben y adjudican 
en nuestra sociedad.” Pàg. 131-132 De SAN ROMAN, T. (1996) Los muros de la separación. 
Ensayo sobre alterofobia y filantropía Madrid: editorial Tecnos.  
 
2 Llei Orgànica 7/1985, de l’1 de juliol, sobre drets i llibertats del estrangers a Espanya i Real 
Decret 155/1996, del 2 de febrer , pel que s’aprova el reglament d’execució de la Llei Orgànica 
7/1985. 
 
3  Llei Orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya i la 
seva integració social. 
 
4 Llei Orgànica 8/2000, del 22 de desembre, de reforma de la llei 4/2000, de l’11 de gener, 
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i Real Decret 
864/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el reglament d’execució de llei. 
 
5 Dades del 30 de juny del 2002 de l’Observatori Permanent d’Immigració del ministeri d’Interior 
extret de PAJARES, M. (2002). La inserción laboral de las personas inmigradas en Cataluña. 
Estudio introductorio realitzat per CERES-CCOO  
 
6 KAPLAN,A. (1998). De Senegambia a Cataluña. Procesios de aculturación e integración 
social. Barcelona: Fundació la Caixa. 
 
La manera d’abordar el tema migratori de l’Adriana Kaplan és un referent que ha influenciat tota 
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8 TIZÓN, J.L., SÁINZ, F. , ATXOTEGI, J. SAN JOSE, J.,PELLEGERO, N. SALAMERO, M. 
(1998) La migración como factor de riesgo psicosocial y somático a JAno Med i Human, 34, 
816:50-68 i 68-78 
 
9 Veure Tizón, J.L. i col. Ídem  
 
10
  Pàgs. 90-91 de  ZAMBRANO, M. (1993) La tumba de Antígona. Ediciones Ensayo. 

Mondadori y Bolsillo, extret del Material de Treball de l’assignatura Mediació Intercultural 
d’Elisabeth Uribe. 


