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És important parlar sobre immigració. Actualment  se’n parla poc. S’ha convertit en la última 

prioritat. Aquest silenci fa por. 

Les relacions familiars s’han convertit en relacions transnacionals. Relacions quotidianes però 

transnacionals, ja no estan desarrelats. Les tecnologies poden ser instruments molt poderosos 

per a la integració. Pensar en formació en aquest sentit. Pensar en l’ interès de les persones en 

formació sobre les xarxes, els costos de les trucades ho han convertit en una necessitat, cal 

cercar alternatives. Aquesta necessitat accelera la formació en aquest àmbit – Context de 

modernitat. 

El moment actual, tot i el silenci, és un moment clau. El 2000 va ser un  any de grans arribades i 

12 anys després ens hauríem d’estar preocupant per l’assentament, per la 2a fase de 

“integració”. 

Moment de fills escolaritzats, gent que es normalitza al treball, tot i el moment de crisi, creació 

ciutadania. Aquest ha estat una temàtica prioritària durant molts anys en els països europeus i 

nosaltres l’estem posant com a últim tema, això ens posa en una situació complicada. 

Cal treballar la integració en 4 nivells: 

- Estructural: El món del treball 

- Cultural: Interacció cultural i una suma 1+1. Reconeixement de l’altre 

- Interactiu: Individual, personal, d’entitats socials... 

- Identificativa: Sentiment de pertinença, part més emocional 

Avançar en els 4 nivells sense pausa, ja que no fer-ho pot tenir conseqüències clares en 

l’estructura social. Si no es treballa la integració l’origen allargarà el seu pes molts més anys 

produint-se una estratificació ètnica. 

Pensar especialment en els fills/es d’immigrants, possibilitat de creació d’un món en paral·lel. 

Pensar en els joves a mig termini 

Aquest és un moment clau perquè la població és més estable en xifres, coneixement de 

l’entorn, població autòctona més habituada: es reconeixen altres formes de pensar, de parlar, 

de menjar, etc. En aquest moment clau és el moment de: 

- Reconèixer a l’altre: Treure a la immigració de la invisibilitat. Els mitjans de 

comunicació no saben pronunciar els seus noms, els dels seus grups, de les 

cultures, etc. Treballar especialment en el món educatiu. Cal que les 

persones immigrants siguin les protagonistes. 
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- Confiança i pertinença: “Aquella gent” denota  que no hi ha confiança. Cal 

integrar la diversitat, crear pertinença. Trobar programes, accions, etc. 

- Crear ciutadania: Cal treballar perquè tothom se senti part de... Cal que els 

immigrants  facin crítica social, cal que renovem el contracte social 12 anys 

després. 

Les persones immigrants se senten encara  molt immigrants. L’etiqueta 

està molt present 

En aquest moment i en tots aquests temes el teixit associatiu té un paper clau, una 

responsabilitat molt important: 

- Recordar a l’administració pública, a la gent que aquesta és una qüestió 

important i cal treballar-ho. És important fer-ho perquè se’ns escolta, 

perquè captem realitat 

- No ens podem cansar en aquest paper d’explicar les realitats que captem 

Com afrontar els reptes actuals des del teixit associatiu: 

- La crisi pot ser un catalitzador que ens ajudi a millorar. Si ens en sortim 

podem sortir-nos-en enfortits 

- Relació administració-entitats:  Model basat en la desconfiança mútua 

entre entitats i entre l’administració i les entitats. Model basat en la lluita 

pels recursos. Molt precari. Falta transparència, saber qui fa què. Mapa de 

recursos 

- Aliança entre altres entitats. Intercanvi 

- Participació de les persones immigrants al teixit assocatiu 

 

DEBAT 

Cal integració de les persones immigrants en totes les esferes. 

Cal cercar nous espais d’interacció/ de vincles socials. Per exemple a la plataforma afectats per 

les hipoteques hi ha moltes persones immigrants. Cal anar cap aquí 

Estem construint un model social d’integració 

Discurs racista normalitzat. Aval institucional 
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