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El passat 23 de maig es van 
celebrar unes primeres jornades 
sobre immigració a les camarques 

de la Catolunyo central, organitza. 
des per I'bcalo Universitaria de 
Gestió i Administració Pública de 
Manresa. Aquest article 
ofereix una síntesi de 
les apartacians que van fer 

els panents des d'ambits molt 
diversos, que aborquen 
I'economia, els aspectes legals, 
la vida quatidiana, el treball, etc. 
Aquesta interessant reflexió 
interdisciplinar acobo amb 
un resum de les principals 
conclusions a que es va arribar. 

De cara a crear un marc de reflexió 
i de treball amb el qual encarar el gran 
repte de la multiculturalitat que es  pre- 
senta de  forma creixent en les societats 
occidentals, I'Escola Universitaria de 
Gestió i Administració Pública de  
Mdnresa ha organitzat unes jornades 
sobre la immigració en les comarques 
de  la Catalunya central. Certament, en 
els dnrrers anys els espais i contextos 
de convivencia social i multicultural 
s'liaii multiplicat a la ciutat, al treball, 
a I'educació, a la família, a I'oci. La 
mundialització de I'economia ha com- 
portat. entre d'altres factors, nous pro- 
cessos niigratoris de caire transnacio- 
nal i transcontinental. Igual com a la 
resta de Catalunya, les nostres comar- 
ques estan experimentant I'impacte 
d'un nou tipus d'immigració que pro- 
cedeix en bona part dels paisos del 
Magrib; d'uns immigrants que prove- 
nen d'entorns sbcioculturals molt dife- 
rents als nostres, a diferencia dels 
allaus im~nigratoris dels anys 30 i 60. 
Tot plegdt ha produit unes problemati- 
ques de nova índole a les societats 
receptores. Probablement, la multicul- 
ruralitat esdevindri un dels trets distin- 
tius dc I'Europa del segle XXI. Per 
aquest motiu, cal estar preparats i pre- 
veure amb temps els canvis estructu- 
r a l ~  que de forma accelerada s'estan 
produint en la nostra societat. Precisa- 
ment, per donar resposta política i ins- 
titucional a la nova situació ens cal 
abans de tot reflexionar sobre les diver- 

ses estrategies d'acollida i d'integra- 
ció, i valorar les respostes que des de la 
gestió del dia a dia estan articulant els 
professionals de I'administració local i 
de les organitzacions no governamen- 
tals que s'han sensibilitzat i que treba- 
llen per resoldre els problemes de la 
nova immigració. 

Des d'aquesta filosofia, I'EUGAP 
amb el suport de I'lnstitut Catalh de la 
Mediterrania va celebrar el proppassat 
dia 23 de maig la primera tongada d'a- 
questes jornades, ;a que es desenvolu- 
pen a dos temps. La primera fase va 
revestir un enfocament tebric i acade- 
mic, centrat en I'exposició dels dife- 
rents aspectes de  la situació dels immi- 
grdnts: marc juridic, família i dona, 
salut i maternitat, treball i ocupació, 
educació i cultura, i habitatge i entorn 
urbh. 

Per emmarcar cl tema, I3Escola va 
invitar el profesor Bischara Khader, 
Director del Centre d3Études et 
Recherche sur le monde arabe contem- 
poraine de Louvaine-la Neuve (Bklgi- 
ea), qui va pronunciar la conferencia 
inaugural sobre la immigració en I'Eu- 
ropa mediterrinia. Khader va centrar 
d'una forma molt didhctica les pregun- 
tes claus necessiries per comenqar una 
investigació sobre aquesta temitica. 
BBsicament són: els factors que expli- 
quen el perque els joves decideixen 
emirgrar; el tipus d'emigració (tempo- 
ral o definitiva); el carhcter jurídic de  
les migracions; la problemitica social 



d'integració en el país receptor; les 
diferents estrategies polítiques dels pai- 
sos generadors d'immigrants; i, final- 
ment, les politiques d'acollida desen- 
volupades en els paisos receptors. 

A partir d'aquest marc general, la 
professora Lidia Santos (UAB) va 
comentar el nou marc juridic establert 
en el recent reglament sobre estrange- 
ria de 1996, així com les principals 
innovacions que ha aportat. Uii dels 
canvis més substancials que ha com- 
portat el nou reglament és I'atenció 
especial al menor estranger que a partir 
d'ara tindri dret a I'educació, assisten- 
cia sanitiria i tota la resta de presta- 
cions socials. D'altra banda, aqriest 
nou reglament és molt més garantista 
que I'anterior pel que fa sobretot a la 
denegació del visat, ja que aquesta ha 
de ser forcosament motivada i notifica- 
da a I'interessat. Un altre aspecte inte- 
ressant és el de  la reagrupació familiar: 
actualment els immigrants que arriben 
al nostre país per aqriesta via poden 
sol.licitar un per~nis autbnom i inde- 
penden1 de treball, i més tard aconse- 
guir el permís de residencia. En resum, 
la regulació jurídica actual persegueix 
la voluntat de dotar amb una major 
estabilitat i seguretat juridica als 
estrangers per tal d'afavorir la seva 
integració. 

Acontinuució, la professora Adriana 
Kaplan (Universitat Ramon Llull) ens 
va presentar un video sobre la vida 
quotidiana en un poblat de Ghmbia. 
Aquest palesava les diferencies de rois 
existents entre homes i dones en el si 
del poblat, i les tasques laborals assig- 
nades a cadascun dels generes. Seguint 
el mateix fil, la reflexió s'encamini 
cap a les diferencies d'integració dels 
immigrants al nostre país. Així, cal 
destacar que en una primera etapa són 
els homes els que s'integren més ripi- 
dament, a causa sobretot de I'aillament 
a que es veuen sotmeses les dones que 
ja no compten amb les xarxes socials 
de recolzament existents en el seu 
poblat. Per contra, en una segona etapa 
són les dones les que s'integren mes, 
sobretot perquh comencen a tenir fills i 
aixb les obliga a entrar en contacte amb 
les institucions del benestar, cosa que 
facilita enormement la seva integració 
en la societat receptora. Més endavani, 
ja en una tercera etapa, sorgeixen pera  

ambdós generes problemes de caracter 
iiitercultural, i també intergeneracional 
en relació amb els fills. 

En l'imbit de la salut i de la mater- 
nitat, es va comptar amb la presencia 
de la metgessa Hildegard Mausbach 
del Centre d'Atenció a la Dona dc 
Mataró. Va centrar la seva exposició a 
I'entorn de les condicions sanithries 
dels immigrants. Un dels problemes 
que més va remarcar són els derivats 
de la comunicació quc s'estableix entre 
els immigrants i els professionals de la 
sanitat. En aquest sentit, va suggerir la 
creació d'una figura intermedia, els 
agents de la salut, que hauria d'actuar 
de mitjancer entre ambdues parts. En 
aquests moments, alguns Ajuntaments 
són partidaris d'aquest perfil professio- 
nal. El denominador comú de la seva 
interveiició fou la precarietat de les 
condicions de vida i de teball com a la 
causa principal dels problemes de salut 
que pateixen els immigrants. Desta- 
quen, en aquest sentit,les patologies 
gastroduodeiials, de I'aparell genital, 
dermatolbgiques, així com d'altres 
malalties comunes com I'asma, la 
hipertensió i la diabetis. Una gian man- 
canca existent en I'atenció sanitaria a 
la dona iniiiiigrant són els servzis pi-e- 
ventius tant en el canip prenatal, com 
en la planificació familiar. 

El treball i I'ocupació fou el següent 
hmbit que es va analitzar. La professo- 
ra Danielle Provansal va insistir en 
dues idees forca: la feblesa del concep- 
te ~reballador immigrunt, i els perjudi- 
cis existents en I'opinió pública sobre 
els treballadors estrangers (com per 
exemple, que aquests preiien la feina 
als treballadors locals, que compensen 
la baixa de la natalitat, etc.). Quant al 
concepte de treballador immigrant, la 
poneut va deconstruir el reduccionisme 
imperant en cls paisos europeus que 
limita I'immigrant a la seva única face- 
ta de treballador. Respecte als perjudi- 
cis, la seva proposta consistiria a 
deconstruir aquests darrers, giran1 la 
mirada vers els orígens del procés, é s a  
dir, la manca de m2 d'obra, i I'oferta 
creixent de llocs de treball als paisos 
industrialitzats durant els anys 60 i 70. 

El sise ponent, el professor Enrique 
Santamaría (IIR) va aprofundir en el 
vessant de I'educació i la cultura. Va 
reflexionar d'una manera critica i agu- 

da sobre la interculturalitat i les insufi- 
ciencies del sistema educatiu dels pai- 
sos d'acollida de cara a preservar-la i 
fomentar-la. En efecte, I'escola trsns- 
met unes determinades concepcions i 
valors culturals fixats apriorísticament 
que no afavoreixen la diversitat cultu- 
ral, perque ella mateixa és en si un arte- 
facte cultural. 

Per acabar, Vaieria Bergalli, 
antropbloga i iiiembre de I'Equip de 
Recerca d' Antropologia dels Processos 
Identitaris (UB) va presentar un estat 
de la qüestió sobre l'habitatge i I'en- 
torn urbh. Precisainent, la ciutat és I'es- 
pai per excel.l&ncia on cristal.litzen els 
diversos aspectes que s'han analitzat 
anteriorment, perque és l'escenari clau 
on els diferents actors socials entren en 
conflicte, o negocien les seves ideiiti- 
tats culturals. 

Com a conseqüencia d'aquesta pri- 
mera sessió, va sorgir la iniciativa de 
pronioure estudis sobre la situació de la 
immigració a la Calalunya Central, 
comminant per aquest etecte a la pürti- 
cipació de diferents Ajiintame~its. 
Finalment, després d'un lent procés de 
gestació, cinc niunicipis s'oferiren a 
realitzar un informe (Manresa, Vic, 
Igualada, Solsoiia, Puigcerdh) sobre la 
situació dels immigrants en les respec- 
t i v e ~  ciutats, tenint en cornpte els cinc 
aspectes centrats tractats en la sessió 
teorica. Un coy eiaborats els informes, 
la continuació de les jornades s'ha 
dividit en dues etapes. La priiiiera, 
celebrada el proppassat divendres 28 
de novembrc, en la qual es van reunir 
tkcnics municipals. representants d'as- 
sociacions i professors de I'Escola per 
discutir en els cinc tallers tematics les 
particularitats dels diferents infornies, 
les problemitiques comunes i les pro- 
postes d'intervenció futures. Cada 
taller va estar coordinat per un profes- 
sor de I'Escola qui va presentar les 
principals conclusions en la clausura 
d'aquesta jornada. 

Tots els participants dels tallers van 
valorar molt positivament la iniciativa 
de  I'Escola en organitzar un fbruni de 
debat sobre un tema de creixent actua- 
litat i d' iuteres prioritari tant en les 
Iínies de recerca universitaria, com en 
I'agenda dels poders públics. Les prin- 
c ipa l~  conclusions que es vaii recollir 
són resumidainent les següents: 



- - 
Cu rstm habiar can 

Porul espanyola de comencarneni de regle (ArxluJL Moteo). Elr colonirzadorr han difór una tmaige ertercotipadn deis moros r,diculin.inr elr rrerr ernicr 
de la població com si  aquerrr fosrin nntagónicr amb el progres i l a  modernitat. o be oferinr-se una imatge corrumirtñ. 

-1.~1 c;iti\l;icció gcner;il ;iiiih qii? 
s'li:i :icollii ;iqiiect;i iiiiciari\:o g;iirchi. 
iii?dit:i i poc ii\ii;iI de reuiiir en i in 
iii;itcix csp;ii iIc Jisciicsiií elr  profcisi i i -  
ti:ils i v~d~int ; i r i \  qiic treh;ilIcn la il i ir i l i- 
ili;iiicii;it iI~.ls prohlcnie\ i <le les 
iIciii;iiiilcs qiic presciiien els col.eciiiis 
iiiiniigr;iiitc c i i  lec ii(l\tree rc\peciives 
ciiitiits. i cls :icndi.inics inicres\;ils a 

iiivc\tig;ir I;i iinmigracii, con1 ;I i ioi i  
Ictioii icn sociriliigic. Lti coiifrr1n1;ició 
'le piiiic\ de \i\i;i ha chtat ;iixí niolt 
e i i r i c~ i i i~ lo r~ i .  

E x i s t e i x  encarii iiii gr;iii i lesci~nei- 
xciiicnt del\ ciil.lectiiis d'irnmigr;iiirs 
i l i ic re\ii lcincii i irch;illen ;ils nosrrcs 
ii i i inicipis en un clohle ceniit. D' i i i ia 
h:iiid:i. es ilispiiscn de i i io l i  poqiics 
iI;iiles s i i c i ~ i l i i g i i ~ i i e i  \obre la \cv;i 
ciiii;iciii i les seves necessitiiCs iln pro- 

h lcni i t iq~ies.  De 1';ilir;i. els prolessio- 
ii;ils i vi~luiit; iris que irehnllcii pcr ;ils 
iinmigr;inls tcnen poc;i i i ifrirni:icii i 
wh re  I;i sev;i cult i i r ;~ i fornies de s i~c i i i -  
hilii;it de iniiiiera qiie :tixO dif ici i l in I;i 
coiii i i i i icnció nmh nqucst\ col.lcctiiis. 

-1.e~ c ~ i ~ i l i c i ~ ~ i s  de \.i<l;i dcls 
iniiiiigr;ints. tii;~«rit:iri;iiiient iiiagrihíc. 
sí111 i i io l i  preciiries i nix i i  h:i qiicd;it 
rcl lect i i  e11 elc diíerents hinhits tr;icieis: 
hüix nivel1 d'instriiccii,. esciicsn c;ip;i- 
cit;it ;i<lqiiisitiv;i. poc;i qii;ililic:ici<í pro- 
Se~siiin;il, pl.ssimes cr~ndicirins I;ihii- 
r;ils. t;ini pel que f:i $11.; I loc i lc trchall 
qi ie ocupen (constriiccirí. indústrics 
c;irnii~iici. sector agrícola. clc.), e l  
r?giii i i I;i reiiiiiner;iciií qiie rchen. h;ihi- 
i;iigcs hiiniits i poc vcntil;irs. cte. 

1 . n  necessii;it de preveiire tina pl;i- 
nificacii, de le.: i i iúltiple\ :icciiacioiir 

qitc piiiitu;iliiiciit \';iriiciilcti iIc\ (IcIs 
d i~erc i i i \  serveis i i i i~ t i i c i~~ ; i l s  i org;inii- 
~ n c i o n i  no  ~ i i i c r i i ; i i i i c i i t a l ~  iI'iii1:i 

i i n c r  soviii i iIc\ciiiirdiii;iil:i. i qiie 
;iqiic\t;i { ~ h e c i ~ i  ;I l;i \; i t i~kicció tl.iin\ 
~~h, icet i~ is  pri.vi:iiiieni eitiihlcrtc. 

F i n n l i i i e n t .  ;iqiicst SOriiiii de iIch;ii 
i de di:ileg\ rccípriic\ I i t i  periiiL:r de 
criii5t;it;ir 1:i inipi1r1iiiici;i de con1r;isi:ir 
eipcri?i icie\ <le g e i i i ~ i  d ' i i i i \  qii:idrc\ 
prohlcniiiiics ccnihl;inis en iiiics ciiit:it\ 
(le 121 C~ii;iIii~iy;i ce~itr;iI, geogr:ihc;i- 
i i ieni priilicres perb en hiinn iiicsiir;i 
ilesciinegiidcs ciitrc si.  

Dccprt?\ d';iqiic\t eiicoiitre de trc- 
hall i de rcflcxi6. eii e l  dcciirs rlcl iiics 
11c lbhrcr vineiit \e celchr;ir;in le\ scgi~-  
tic\ ,ji>rii;idcs priipi;iiiient iliics. eii les 
(11131s ser;in convid;iis iiiivniiieiit el \  
y~r l i c ipa i i t s  del\ ta l ler i  tciniitic\. cls 



conferenciants de les sessions te&- 
ques, i diferents experts i investigadors 
interessats en aquesta ternhhca. Des- 
prés de llargs mesos de treball, I'objec- 
tiu final que es pretén d'assolir és el de 
conscnsuar un informe-estat de la 
qüestió sobre la situació actual dels 
immigrants en la Cataluiiya central. 

D'altra banda, 1'Escola Universita- 
ria de Gestió i Administració Pública 
ha inciat una nova recercn encarregada 
per I'Ajuntament de  Manresa dins 
aquesta Iínia d'especialització. En 
aquests moments, s'csth realitzant un 
estudi sobre la siruació laboral dels 

immigrants en la ciutat. Pcr a dur a ter- 
me aqucst projecte, es va seleccionar 
uii equip d'investigadors entre dife- 
rents candidats, i en el qual s'ha comp- 
tat també amb la col~laboració d'un 
col.lectiu d'estudiants del darrer curs 
de la diplomatura. 
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