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Marc teòric
MODELS TEÒRICS
D'INTEGRACIÓ EUROPEUS
D'exclusió
Assimilacionista o republicà
Pluralista o multicultural
Criteris d'incorporació a l'Estatnació:
Ius soli
Ius sanguini
Dimensió vertical i horitzontal
de la governança multi-nivell.

Introducció
El segle XXI podrà ser considerat el segle de la
mobilitat humana. Progressivament, l'impacte
del món local sobre la immigració i el refugi fa
més necessàries investigacions des de la
governança local. L'objectiu d'aquesta anàlisi
exploratòria és revisar el concepte
d'interculturalitat i veure la capacitat d'acció de
la política municipal entorn del fenomen del
refugi.

Preguntes

Com és el model d'acollida de la
ciutat de Barcelona? Es tracta d'un
model excepcional o normatiu?

Demandants de
protecció
internacional a
Espanya el 2017

1.300

Places a
Catalunya en
programa estatal
de refugi

Marc competencial

Manca de competències

Marc legal i normatiu

Governança multi-nivell

Conceptes administratius

Context sociopolític i conjuntura actual

Nacionalitats emergents:
Venezuela (Llatinoamèrica)
Ucraïna (Europa de l'est)
Marroc (Àfrica)

Falta de finançament

Espais d'interacció

Mecanismes institucionals per a la integració

El refugi a Catalunya

2015: 29 places.
2018: 1.300 places.

Perspectiva qualitativa.
Estudi de cas: Barcelona.
Objecte d'estudi: la política
municipal de Barcelona.
Entrevistes semi-estructurades:
Perfil tècnico-polític (A)
Perfil social (B)
Perfil tècnico-administratiu
(C)

Dimensions

Algunes dades

4.000

Metodologia

Unió Europea:
Convenció de Ginebra (1951) i Protocol
(1967) obliga als Estats a gaudir del dret d'asil
Estat espanyol: Article 149 de la Constitució
determina la competència exclusiva en matèria
d'asil i refugi
Llei 12/2009 disposa la cooperació amb les
administracions públiques de les CCAA

Impossibilitat de quantificar el
fenomen

Llei d'Estrangeria 7/2000 i Reglament (2004)
donen centralitat al padró

Impacte decreixent de
l'opinió pública

Ajuntament de Barcelona: Barcelona, ciutat
refugi (2015) propulsa el programa Nausica

Anàlisi del cas
Estratègia intercultural
Intercanvi i promoció de la
interacció (positiva)
Igualtat i accès a la
ciutadania
Avantatge de la diversitat
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