PART 4
AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DELS
PLANS COMARCALS: ACCIONS I PERCEPCIONS
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0. INTRODUCCIÓ
En aquesta quarta part les dimensions que s’aborden amb més detall són les de les Accions i les
Percepcions. Canviem les fonts d’informació. Enlloc dels Informes Diagnosi, utilitzarem les
respostes al Guió de Treball i també la informació que vam obtenir durant la Jornada a la que
van assistir els responsables de Serveis Socials de les comarques.
El primer capítol es centra en les Implicacions, seguint tres dimensions: la institucional, la
social i l’administrativa. Seguidament, al capítol segon, durem a terme una anàlisi de les accions
realitzades per les comarques. A partir dels resultats obtinguts presentarem un enfocament
comarcal de les accions que recull les tendències bàsiques observades.
En el capítol tercer realitzem una avaluació del desenvolupament dels Plans. Per dur a terme
aquesta anàlisi ens basarem en els quatre escenaris que establíem en el capítol Anàlisi de les
Estructures: Planificació institucional i gestió administrativa de la Part 2. A través de les
percepcions dels responsables comarcals analitzarem la valoració sobre els Informes Diagnosi,
el desenvolupament de la planificació, la implementació de les accions que s’han posat en
marxa i el grau d’assoliment dels objectius d’actuació 9.

9

En el Balanç Final es recullen les principals idees que hem extret de l’anàlisi de les accions i les percepcions dels
responsables de les comarques.
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I. IMPLICACIONS ALS PLANS COMARCALS
0. Introducció
En aquest capítol analitzarem una part de la informació procedent del Guió de Treball (vegeu
Annex III). Especialment tres indicadors importants. El grau d'implicació institucional, social i
administratiu per la posada en funcionament dels Plans. Seguint la orientació general de
l'estudi, considerarem tant els resultats comarca per comarca (enfocament territorial), com
també els resultats generals (enfocament comarcal). Abans de passar als resultats presentem els
indicadors:

Implicació

Contingut

Taules (vegeu Annex III)

Institucional

Ajuntaments adherits al Pla

Taula 2

Social

Tipologia d'actors implicats en el desenvolupament
dels Plans
Percepció sobre el paper de les associacions

Taules 4.2 i 10

Administrativa

Taules de Treball creades per a desenvolupar els
Plans segons els sectors

Taula 5.2

Detallem ara els resultats seguint l'ordre de les implicacions.

77

1. Implicació institucional
Reproduint la Taula 12 de l'Annex sota forma de barres horitzontals, els resultats són bastant
clars
Gràfic 7: Implicació Institucional
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A partir d'aquests resultats podem tenir tres escales de grau d'implicacions, resultat de dividir
100 per 3. Obtenim això un grau d'implicació Baix (de 0 a 33,3%), Mitja (de 33,3% a 66,6%) i
Alt (de 66,6% fins 100%). Els resultats són molt clars.
Taula IV. Grau d’Implicació Institucional
Grau implicació

Total Comarques

Alta

7

Mitjana

3

Baixa

1

Bages
Baix Ebre
Garraf
Garrotxa
Montsià
Pla de l'Estany
Segarra
Baix Empordà
La Selva
Vallès Oriental
Alt Empordà
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%

63.6 %

27.2%
9.1%

Gràfic 8: Grau d’Implicació Institucional

9.10%

Alta
Mitjana

27.20%

Baixa
63.60%

Els resultats, en aquest aspecte, són molt positius. La gran majoria tenen un grau d'implicació
institucional Alt (63,6%). Solament 3 comarques (el 27,2%) tenen un grau Mitjà, i solament una
(Alt Empordà) presenta una molt baixa implicació institucional. Destaquem, igualment, que dels
graus Alts, El Garraf i Segarra tenen un 100% d'implicació institucional (vegeu els detalls per
comarca a la Taula 12).

2. Implicació Social
Tenint la composició de la Comissió de Participació per a desenvolupar el Pla com a referència,
podem fer una tipologia d'actors implicats. Aquest indicador presenta uns percentatges bastant
il·lustratius. Seguint els resultats de la Taula 14 de l'Annex, podem obtenir la taula següent:
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Gràfic 9: tipologia d’actors
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El primer argument que ens permet fer el gràfic és que si bé la implicació institucional era
bastant positiva, la implicació social tendeix a ser negativa. Podem dir que, en general, no hi ha
una implicació social als Plans. Destaquem les principals tendències:
Hi ha, d'entrada, quatre comarques que no tenen implicació d'actors: Bages, Garraf, La
Selva, Montsià.
Dels que tenen implicació d'actors, el Baix Ebre destaca per ser l'única comarca amb un
percentatge superior de representants institucionals amb més de la meitat (un 53,8%).
És, a més, la comarca que no té cap associació d'immigrant.
De les comarques amb més actors procedents de les ONG i Associacions d'immigrants,
destaca l'equilibri del Pla de l'Estany (36,4%) i l'alta presència d'ONG al Baix Empordà
(50%).
Sembla també significatiu que la comarca que precisament tenia el més baix percentatge
d'implicació institucional (Alt Empordà) és la que presenta més presència d'actors
implicats, amb un equilibri bastant notable. L'Alt Empordà té aquest tema social resolt,
però li falta resoldre el de la implicació institucional.
Podríem prosseguir els comentaris dels resultats, però la realitat ens mostra que aquest
és un dels temes pendents de resoldre per part de les comarques. Al menys iniciar una
reflexió seria sobre com implicar socialment per a desenvolupar els Plans Comarcals.
Per a poder contrastar aquests resultats, i completar l'indicador d'implicació social, ens sembla
molt pertinent comentar els resultats de la Pregunta 4 de la Part II del Guió de Treball (vegeu
Annex III Taula 20). La relativa a un dels arguments que cada vegada està prenent més espai en
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l'agenda del debat sobre la immigració. La percepció que es té de la mateixa presència
d'associacions d'immigrants.

“L’ideal seria que les associacions d’immigrants desapareguessin i que els immigrants s’incorporessin a
la xarxa d’associacions existents a la comarca”
SI

NO

55.5%

45.5%

Davant dels comentaris fets (reproduïts a l'Annex) a la frase: "L’ideal seria que les associacions
d’immigrants desapareguessin i que els immigrants s’incorporessin a la xarxa d’associacions
existents a la comarca”, els resultats estan molt fraccionats. Això ens mostra que aquest és un
tema no resolt que mereixeria una atenció especial per a poder definir un enfocament
comarcal. Un debat profund i responsable sobre aquesta qüestió és necessari. Això obligaria
tant als representants institucionals com a les Associacions d'immigrants a definir millor els
seus objectius, les seves relacions, i el sentit mateix de les seves accions. Una Jornada al
respecte podria ajudar a iniciar aquests procés. No es tractaria de fer una Jornada per a
incrementar tensions, sinó per a ajudar a definir millor els resultats fraccionats que hi ha, els
quals sense dubte, estan a la base de la desorientació expressada en la composició de la
Comissió de participació on l’implicació és clarament una assignatura pendent.

3. Implicació Administrativa
En general, podem argumentar que hi ha una bona implicació administrativa si considerem les
taules de treball segons els quatre sectors.Per a extreure la informació necessària per comentar
aquest indicador, podem resumir els resultats de la Taula 15 de l'Annex III de la forma següent
Taula V. Grau d’Implicació Administrativa
Comarca

Habitatge

Educació

Alt Empordà
Bages
Baix Ebre
Baix Empordà
Garraf
Garrotxa
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Treball

Sanitat

La Selva
Montsià
Pla de l’Estany
Segarra
Vallès Oriental
Total per Sector
(% en relació a les
comarques)

(54.5%)

(72.7%)

(54.5%)

(81.8%)

Considerant l'enfocament territorial (per comarques), els principals comentaris són els següents:
Des del punt de vista del número de taules obertes:
-

D'entrada, hi ha solament dues comarques que han obert taules de treball per els
quatre sectors: Bages, La Selva i Montsià

-

Amb solament una taula de treball oberta està el Pla de l'Estany (Habitatge).

-

La majoria estan entre dues o tres taules obertes. (amb dos taules: Baix Ebre,
Garraf, Garrotxa, Segarra, Vallès Oriental; amb tres taules: Alt i Baix Empordà)

Des del punt de vista dels sectors amb taules obertes i tenint el conjunt de comarques com a
referència
-

Tots els sectors tenen més del 50% de taules ja obertes en el conjunt de les
comarques

-

Sanitat és el sector amb més taules obertes (81,8%)

4. Balanç general
Encara que els resultats són desiguals, si ens centrem en cada una de les comarques,
l'enfocament comarcal marca en aquests moments una clara tendència a tenir una implicació
institucional clara. Amb més variacions comarca per comarca, però amb tendència positiva està
la implicació administrativa. La gran assignatura pendent és, considerats els resultats
globalment, la implicació social. Hi ha massa contrastos comarca per comarca, a més d’una
clara divisió d'opinió sobre quin és el paper que ha de jugar l'associacionisme immigrant i si la
seva simple presència és un element positiu o no per a la integració dels immigrants. En aquest
sentit, una de les més necessàries mides seria la d’iniciar un procés de reflexió sobre la
percepció mútua i relació entre administracions i associacions d'immigrants en general, el sentit
de la seva participació en espais oberts per la mateixa administració comarcal, en particular.
Iniciar un procés de reflexió per a definir clarament aquestes relacions seria, sense dubte, una de
les primeres iniciatives que sota forma de Jornada es podria portar a terme. No es tracta d'obrir
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un procés per a incrementar les tensions i crear un ambient de "mútues acusacions", sinó més bé
el contrari, demostrar que es pot parlar amb claredat d'aquest tema en una atmosfera compartida
de col·laboració mútua i de recerca de co-responsabilitat. La Jornada també permetria fer
conèixer a les associacions la realitat comarcal.
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II. AVALUACIÓ DE LES ACCIONS DESENVOLUPADES
0. Introducció
En aquesta segon capítol ens endinsarem en l'anàlisi de les Accions. El nostre objectiu és fer una
anàlisi descriptiva de les accions dutes a terme per els Consells Comarcals per a desenvolupar
els Plans durant els anys 2000-2002. Estructurarem aquesta anàlisi seguint la mateixa lògica que
per les anteriors. En un primera apartat, presentem els resultats seguint un enfocament
territorial. En un segon apartat, extraurem les principals línies de l'enfocament comarcal. En un
darrer apartat farem un balança final de les Accions.
D'acord amb el marc teòric de l'informe (Part 2, vegeu secció "Tipologies bàsiques"),
utilitzarem tres tipus d'indicadors: Tipus d'acció (tipus A, B, C, D), Tipologia del conflicte a
resoldre (Recursos Administratius i Legals-RAL, Socioeconòmic-SOCECO, Cultural-CUL),
Tipus de Sectors (Habitatge, Educació, Treball, Sanitat).

1. Enfocament territorial de les accions
Per l'anàlisi dels resultats ens basarem en la taula següent:10

10

Presentem els resultats en percentatge. Per tenir la informació en número absoluts, vegeu el final de l'Annex III
Taula 1.12. Donem els resultats solament en número absoluts en el total de les accions (vegeu Gràfic 10).
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Alt
Empordà
TOTAL ACCIONS 2000-02
TIPUS
ACCIÓ

Tipus A
Tipus B
Tipus C
Tipus D
RAL

TIPUS DE
SOCECO
CONFLICTE

SECTOR

Bages

Baix Ebre

Baix
Empordà

Garraf

Garrotxa

La Selva

Montsia

Pla de
L'Estany

Segarra

Vallès
Oriental

25

14

31

35

14

18

17

42

14

23

21

8%

14%

0%

3%

14%

6%

6%

2%

7%

4%

10%

36%

14%

29%

26%

14%

17%

47%

31%

21%

26%

5%

28%

57%

52%

69%

57%

61%

24%

55%

64%

43%

62%

28%

14%

19%

3%

14%

17%

24%

12%

7%

26%

24%

56%

64%

58%

63%

79%

67%

53%

81%

57%

57%

71%

20%

0%

13%

3%

7%

6%

24%

0%

14%

9%

14%

CUL

24%

36%

29%

34%

14%

28%

24%

19%

29%

35%

14%

No
Habitatge
Educació
Treball
Sanitat
Altres Sectors

76%

64%

81%

83%

79%

89%

59%

93%

71%

52%

81%

0%

7%

0%

0%

7%

6%

6%

0%

7%

0%

10%

12%

14%

6%

6%

7%

0%

12%

2%

7%

39%

10%

8%

0%

6%

0%

0%

6%

12%

0%

14%

0%

0%

0%

7%

6%

3%

7%

0%

6%

5%

0%

9%

0%

4%

7%

0%

9%

0%

0%

6%

0%

0%

0%

0%
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Seguint aquests resultats podem fer les següents constatacions generals, les quals defineixen
tendències clares. Anem per indicador.
Gràfic 10: Total accions desenvolupades per comarca
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Les tres comarques que han dut a terme més accions són, i per ordre, el Montsià (42 accions), el
Baix Empordà (35 accions) y el Baix Ebre (31 accions). Les tres comarques amb menys accions
són: Pla de L'Estany, Garraf, Bages (amb 14 accions cada una).
Si considerem el total de les accions de cada comarca com a marc de referència, podem destacar
les següents tendències generals, seguint respectivament cada indicador del Gràfic 10:
1. Tipus acció
1.1 Tipus A: Creació de nous serveis
Com hi ha molt poques accions de Tipus A (com a màxim 2 per Comarca),11 i considerant la
seva importància, ja que es tracta de creació de noves unitats administratives o de nous serveis,
podem fer la taula següent, concretant el tipus de nous serveis:

11

Vegeu el números absoluts al final de l'Annex III Taula 1.12
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Taula VI. Accions de Tipus A: creació de nous serveis
Comarca

Nº

Tipus de nou servei

Alt Empordà
Bages
Baix Ebre
Baix Empordà
Garraf
Garrotxa
La Selva
Montsià
Pla de l'Estany
Segarra
Vallès Oriental

2
2
0
1
2
1
1
1
1
1
2

Servei de mediació - Servei d'orientació i informació per treballadors temporers
Servei de mediació - Punt informació Habitatge
[No tractat]
Servei de mediació
Servei de mediació - Punt informació Habitatge
Oficina de rehabilitació del barri vell d'Olot
Servei de mediació
Oficina Atenció i Informació a l'immigrant
Servei de mediació
Servei de mediació
Servei de mediació - Punt informatiu i de suport a la recerca d'habitatge

Podem fer les constatacions següents:
El Baix Ebre és l'única comarca que no ha creat nou servei
La majoria dels nous serveis que s'han obert són de mediadors (hi ha 8). Les úniques que no
han obert aquest servei són Baix Ebre, Garrotxa, Montsià.
Els altres serveis oberts superiors a dos són Punts d'Informació per l'Habitatge (hi ha 3).
El Montsià és l'única comarca que ha obert una Oficina Atenció i Informació a l'immigrant
1.2 Vincle Tipus Acció amb Comarca
Vinculant el Tipus acció per cada comarca, podem fer les següents constatacions:

•

Tipus d'accions majoritàries: La majoria són de tipus B i C, es a dir, i respectivament, de
tipus Informes interns i jornades, etc.

•

Tipus d'accions minoritàries: a part de les de tipus A ja indicat, les accions de Tipus D
(Assessoraments, Guies, i altres activitats de caràcter extern) són minoritàries.

•

Concentració del Tipus accions: Si destaquem solament les accions concentrades en un
tipus d'activitat (superen el 50%), podem constatar que casi totes són de tipus C (Cursos,
Jornades, etc), excepte Alt Empordà, La Selva i Segarra (que presenten concentració en
tipus acció B). Destaquen les comarques següents: Baix Empordà (69%), Pla de l'Estany
(64%), Vallès Oriental (62%) i Garrotxa (61%).

•

Variació del Tipus accions: la comarca que tenen més repartida els tipus d'accions es Alt
Empordà (Tipus B: 36%, Tipus C: 28%, Tipus D: 28%).

2

Categoria de les accions

Si ens concentrem ara en el segon indicador, en el de la categoria de les accions, podem fer
realitzar els següents comentaris.
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•

Els resultats mostren que l'aspecte territorial gairebé no té un valor variable explicatiu, ja
que les tendències són casi unànimes.

•

Concentració de la categoria de les accions: els percentatges mostren una clara tendència
que les accions desenvolupades són bàsicament de Recursos Administratius i legals
(sobretot de caire informatiu i formatiu). Destaquen per sobre del 70% les comarques
següents: Montsià (81%), Garraf (79%), Vallès Oriental (71%).

•

Inactivitat en les accions destinades a conflictes socio-econòmics. Destaquen per no haver
fet cap tipus d'acció d'aquesta categoria Bages, Montsià.

3

Sector

Des del punta de vista sectorial , el resultat de l’anàlisi de les accions són clares i d’entrada,
sorprenents.

•

Concentració de resultats: Existeix pràcticament unanimitat en que les accions dutes a
termes no són sectorials. Aquest fet es confirma també en la pregunta sobre els objectius
bàsics per aconseguir la plena integració dels immigrants on més del 50% de les respostes
eren no sectorials (vegeu Taula 6 al Annex III).

•

Destaca Segarra i La Selva com a comarques que han portat a terme més accions sectorials.
Del conjunt d'accions de cada comarca, Segarra ha destinat el 39% a accions cap al sector
Educatiu, La Selva ha repartit les seves accions sectorials de la forma següent: Educació i
Treball (12% cada sector), Habitatge i Sanitat (6% cada sector).

2. L’enfocament comarcal de les accions
Seguint les accions desenvolupades durant 2000-2002, l'anàlisi de resultats per comarques
mostra unes tendències molt clares, que gairebé no donen lloc a la interpretació. En el quadre
següent recollim les línies bàsiques de l'enfocament comarcal.
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Enfocament comarcal segons les accions desenvolupades
Tipus A
Servei de mediació
TIPUS ACCIÓ

Tipus C
Cursos, jornades, taules rodones, tallers, participació mitjans
comunicació i altres activitats de caràcter divulgatiu, formatiu i
informatiu

CATEGORIA ACTIVITAT

Accions destinades a recursos administratius i legals

SECTOR

Accions no sectorials

La fotografia de les accions d'un enfocament comarcal són de tipus cursos i jornades, que
busquen solucionar conflictes de tipus de Recursos administratius i legals, i que no són
sectorials. Destaquem també que la pràctica d'un servei de mediació és una de les constants de
l’enfocament comarcal.
Aquests resultats sobre les Accions desenvolupades es veuen confirmats per les percepcions que
tenen els principals responsables en desenvolupar els Plans. Hi ha unanimitat de respostes
negatives davant la pregunta si pensen que els immigrants coneixen la realitat comarcal (vegeu
Taula 7, Annex III, corresponen a la pregunta 7, part II del Guió de treball). Tanmateix, si ens
centrem en els tipus d'acció prioritaris per a que els immigrants coneguin la realitat comarcal,
pràcticament casi totes les respostes es concentren en tipus acció C (cursos, jornades, i activitats
de caràcter divulgatiu, etc.) i tipus D (guies, campanyes, programes, etc.). La taula següent
sintetitza els resultats obtinguts (desglossats en Taula 7, Annex III):
Taula VII. Accions a desenvolupar per a que els immigrants coneguin la realitat comarcal
Tipus Acció

% respecte del total

Tipus A

9,5%

Tipus B

4,7%

Tipus C

47,6%

Tipus D

38,1%

Seguint amb les respostes de les percepcions del Guió de Treball (vegeu Annex III), existeixen
quatre respostes que completen l'anàlisi de les accions.
1. La pregunta sobre si pensen que la immigració agreuja problemes ja existents o en planteja de
nous (Pregunta 8, Part II del Guió de Treball, vegeu Annex III Taula 8), la resposta té una clara
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tendència a considerar que en crea de nous o bé els dos per igual (sumen un 80%) i no agreuja
problemes ja existents (20%)

Taula VIII. Percepció dels efectes socials de la immigració
%

Agreuja problemes ja existents

20%

Crea nous problemes

50%

Ambdues

30%

2. Aquest fet ens podria indicar que s'haurien de fer "polítiques noves per a afrontar nous
problemes". Però el contrast amb la resposta a la pregunta sobre el tipus de política que ha
d'orientar l'enfocament comarcal (si genèrica o específica) és evident. La taula següent recull els
resultats de la pregunta 12 del Guió de Treball (vegeu Annex III, Taula 12).
Taula IX. Tipus de polítiques per a un enfocament comarcal
%

Genèriques

81,8%

Especifiques

-

Ambdues

18,2%

En efecte, existeix unanimitat en que l'enfocament comarcal no ha d’orientar-se cap a polítiques
específiques, sinó

genèriques. Però aquest resultat és aparentment contradictori amb els

resultats de la pregunta sobre si la immigració crea nous problemes o agreuja problemes
existents. Una de les possibles interpretacions que es poden donar vinculant aquestes dues
respostes és la desorientació existent o també que hi ha una certa resistència a defensar
polítiques específiques malgrat reconèixer que estem davant d'un tema que crea nous problemes.
Aquesta interpretació es veu també confirmada amb la percepció que es té del tipus de conflicte
que genera la immigració a les comarques.
3. En efecte, la resposta a la pregunta sobre tipus de conflictes indica que la percepció que es té
és clarament de tipus Socioeconòmic (60%) i de Recursos Administratius i Legals (40%). Cap
resposta donada reconeix que els conflictes són de tipus Cultural. Aquest fet contrasta amb
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l'anàlisi de les Necessitats, que eren de tipus cultural. La Taula següent sintetitza els resultats de
la pregunta 6 del Guió de Treball (vegeu Annex, així com la Taula 6 del Annex III ):

Taula XI. Percepció sobre el tipus de conflicte conflictes a la comarca per a integrar als immigrats
són de tipus
Cultural

Socioeconòmic

Recursos Administratius i Legals

-

60%

40%

Tipus de
conflicte

4. Per acabar, seguint els resultats de la Taula 12 del Annex III, el tema dels destinataris de les
polítiques d'integració té una resposta casi unànime: les polítiques d'integració han de se un
assumpte destinat tant als immigrants com als ciutadans (81,8%). Aquest fet confirma la
insistència que en lloc de parlar d'integració, s'utilitzi un altra terme que especifiqui precisament
que les polítiques que es facin tinguin en compte a dos destinataris i no solament a un. Es
precisament aquesta bidireccionalitat una de les claus del que es nomenen com a polítiques
d'acomodació.12
Taula XII. Destinataris de les polítiques d'integració

Destinataris

als immigrants

als ciutadans

als dos per igual

-

18,2%

81,8%

3. Balanç general
Si comparem els resultats de l'anàlisi de les Necessitats dels Informes, amb les accions
desenvolupades i les percepcions que tenen els responsables comarcals, podem destacar una
aparent incoherència. Aquestes contradiccions són sense dubte un dels principals temes que
s'han de discutir amb profunditat per a definir un enfocament comarcal.

12

La primera vegada que s'introdueix el terme “acomodació” per a designar un tipus de política destinada tant als
immigrants com als ciutadans va ser a L'hora dels immigrants: esferes de justícia i polítiques d'acomodació
(Barcelona: Proa). També es va fer referència en una amplia nota en el capítol del llibre dirigit per G. Aubarell
(R. Zapata-Barrero, "Cambio estructural y redes de actores en las políticas de acomodación de los inmigrantes en
España: una perspectiva desde el territorio", en G. Aubarell (dir) (2003) Perspectivas de la inmigación en
España: una aproximación desde el territorio, Barcelona: Icaria; 327-348). Igualment vaig intentar recullir una
part del seu significat en un article de difusió ("Políticas de acomodación", La Vanguardia, 25 febrero, 2003), i
en un article d'una Revista espacialitzada titulada Gestión y Análisis de Políticas Públicas ("¿De qué modo las
instituciones públicas deberían acomodar a los inmigrantes?, Gestión y Análisis de Políticas Públicas (INAP),
núm. 20; 23-36.
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Aquesta constatació no s'ha d'interpretar solament com a resultat d'una desorientació, d’una
improvisació, i/o d'una falta de coherència, sinó també s'explica per la falta de competències de
les comarques, que identifiquen necessitats però no tenen mitjans ni espais legals per a poder
dissenyar accions estratègiques. En efecte, el fet és que es detecten problemes i conflictes però
no es tenen els mitjans administratius per a gestionar-los. És un fet no sempre reconegut que si
bé els immigrants tenen límits legals per portar a terme accions, les administracions en general,
els Consells Comarcals en particular, també tenen restricció de les seves activitats per motius
legals. La asimetria entre identificació de Necessitat i Accions desenvolupades es deu sense
dubte a aquests límits competencials. Això explicaria que quan l’Administració comarcal no té
competències per a gestionar directament una Necessitat, en lloc d’inactivitat, adopta l’actitud
d’actuar allà on té marge, com organitzar jornades, cursos formatius, de crear serveis de
mediació, i tot tipus d'accions formatives, informatives i d'orientació cap als immigrants.
El tema de la falta de competències és un argument que ja va aparèixer en les conclusions de les
Jornada (vegeu Part 4). Davant d'aquest fet, ens podem preguntar quines alternatives es poden
contemplar. Pensem que al menys hi ha tres models d'accions que es podrien tenir en compte
per a reduir la distancia entre identificació de Necessitats i marge d’acció competent.

Model d'acció
Enfocament
comarcal

Descripció

Model 1

Model 2

(model actual)

La Comarca com a centre
de serveis on es distribueix
informació i formació

La Comarca com a canal
d'informació d'un futur
Observatori
Centre de dades. Les
comarques són la referència
Centre d'acció del Serveis
i el marc per a canalitzar la
de mediació, de formació i
informació i identificar
informació de professionals,
necessitats en un futur
d’organització de jornades i Observatori. En aquest cas,
cursos, però sense cap acció seria un canal d'informació
sectorial.
més que d'acció, sobre la
realitat de la immigració, les
seves necessitats.

Model 3
La Comarca com a canal de
pressió cap a les
administracions competents
Les comarques són un
centre on es canalitzen les
reivindicacions i els
problemes que troben les
ciutats per a respondre a les
necessitats dels immigrants i
traslladen aquestes peticions
a les autoritats competents.

Si bé el Model 1 és el que existeix actualment, es tractaria d'anar, sense negar l’anterior, cap a
un model 2 i 3. Aquest dos models no són excloents, sinó complementaris. D’ací, que malgrat
estar separats, per que impliquen tasques molt diferents, podrien englobar-se en un Model 2-3
d'enfocament comarcal, les principals línies de les quals seria tant un Canal d'informació de
dades sobre la realitat de la immigració, com un Canal per a reivindicar competències, sobretot
de tipus sectorials, o al menys participació en centres de decisió sectorials.
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Insistim en que aquests tres models han de ser concebuts com a complementaris, de fet podria
tractar-se d'un sol model amb tres pilars bàsics: centre on es canalitza i es distribueix informació
i on també es canalitzen els principals problemes que troben els governs locals. En aquest sentit,
té un significat central el fet que segons l'anàlisi de les accions portades a terme, la categoria de
l'activitat sigui prioritàriament de Recursos administratius i legals, i que les esmentades accions
no són sectorials. Aquests resultats no són negatius, sinó que mostren precisament que l'espai
d'acció integral que tenen les comarques són bàsicament de recursos i instruments de caràcter
transversal, és a dir, distribuir recursos que tots els sectors necessiten (informació, formació,
cursos, jornades, i altres activitats de caràcter divulgatiu que entren en el tipus d'acció C). Això
també explicaria que la majoria de les comarques hagin obert un servei de mediació com un dels
principals canals que permeti la comunicació entre els immigrants i les institucions.
L'enfocament comarcal per a integrar als immigrants és doncs de tipus instrumental i de
recursos comuns independentment dels sectors afectats.
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III. AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DELS PLANS
0. Introducció
En aquest capítol analitzem les valoracions dels responsables de la gestió dels Plans Comarcals
sobre els Informes Diagnosi, el desenvolupament de la planificació, de la implementació de les
accions que s’han posat en marxa, així com del grau d’assoliment dels objectius d’actuació.
D’acord amb el marc teòric i resumint el plantejament metodològic proposat, reprenem els
criteris de classificació utilitzats prèviament en la Part 3 d’aquest treball (en capítol de l’estudi
de la planificació institucional i la gestió administrativa), on analitzàvem les característiques
dels Informes Diagnosi com elements incentivadors de la vertebració del procés de planificació
i implementació de la política d’immigració. En aquest apartat previ categoritzavem els
diferents Informes en quatre grups, definidors cada un d’ells d’un conjunt de caràcters que
podien influir de forma clara en la generació d’incentius institucionals per a la concreció dels
processos de planificació i implementació de les actuacions. Aquesta classificació en quatre
grups, valorava els següents aspectes:
En primer lloc els Informes com elements facilitadors de la Planificació (la sistematització
de propostes d’actuació, així com la definició de la responsabilitat operativa dels diferents
actors implicats).
En segon lloc, el disseny institucional (la previsió del disseny institucional encarregat de
coordinar la implementació de les futures actuacions, així com la temporalització de la
seva posada en marxa).
A partir d’aquest dos criteris, es sintetitzava la valoració dels diferents Informes Diagnosien les
dos dimensions bàsiques: si l’Informe era un element facilitador de la configuració d’una
planificació i actuació estratègica comarcal, i si l’Informe era un bon instrument vertebrador de
la futura implementació de les iniciatives d’acció considerades. La síntesi d’aquests dos eixos
permetia identificar els quatre escenaris de desenvolupament, que ara reprenem per estructurar
les valoracions que els responsables comarcals tenen sobre la utilitat dels Informes i sobre la
tasca que s’ha desenvolupat en aquests darrers anys. En concret, els quatre grups als que ens
referim eren els següents:
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a) Informes que consideràvem facilitadors de la planificació i implementació. Aquí situàvem
els Informes de les comarques Baix Ebre, Montsià i Segarra. En aquests, hipotetitzàvem que la
forma d’articulació de les propostes d’actuació, en base a una visió coordinada y global,
facilitava la configuració en el futur de les línies estratègiques d’un Pla d’actuació. A més, hi
detectàvem una proposta de definició de les organitzacions que havien de ser les responsables
de portar endavant els diferents programes. Això es complementava amb la previsió de
l’estructura institucional dels òrgans encarregats de coordinar la futura implementació de les
actuacions.
b) Informes considerats facilitadors de la planificació, representats pels casos de les
comarques de l’Alt Empordà, el Garraf i la Selva, en el quals es presentàvem les propostes
d’actuació d’una forma articulada estratègicament en vers una planificació global, però en els
que no es feien previsions sobre l’estructura institucional d’implementació.
c) Informes considerats facilitadors de la implementació, que engloben les situacions de les
comarques del Pla de l’Estany i el Vallés Oriental. En aquests s’articulava la previsió de
l’estructura orgànica que havia de coordinar l’actuació operativa de les propostes plantejades en
els Informes, però a la vegada, aquestes es presentaven de forma desarticulada, el que implicava
la necessitat de la seva reconfiguració posterior de forma més elaborada, per a que pugues
propiciar una veritable acció estratègica comarcal
d) Informes que consideràvem poc facilitadors de la planificació i la implementació, on
trobàvem els de les comarques del Bages, Baix Empordà i Garrotxa. En aquests treballs,
detectàvem al falta d’articulació de les propostes d’actuació de forma estructurada en vers una
futura configuració d’un Pla d’actuació estratègica comarcal, el que feia patent que era necessari
un treball posterior de coordinació conjunta de les diferents iniciatives d’actuació pública.
Tampoc es definia de forma clara en aquests Informes, la responsabilització operativa d’una o
unes organitzacions concretes. Per altra banda, no es preveia la configuració de l’estructura
institucional de coordinació de les futures actuacions, ni dels actors que havien d’integrar
aquests òrgans, en especial els referits als grups de treball operatius.
Com veurem a continuació, les previsions referides a cada un d’aquest quatre grups d’Informes
Diagnosi es confirmen en gran mesura a partir de les valoracions que sobre aquestos tenen els
responsables de la planificació i la gestió de la política local sobre immigració. L’anàlisi
d’aquestes valoracions l’estructurem a partir dels següents elements d’anàlisi:
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Element d’anàlisi

Descripció

1. Informes Diagnosi

Valoració sobre la utilitat dels Informes Diagnosi sobre el seu grau de debat i
discussió a partir de jornades específiques.

2. Plans comarcals

Valoració sobre la utilitat de vertebrar Plans Comarcals sobre immigració.

2.2 Recepció de
l’actuació pública

Valoració sobre el grau de coneixement i satisfacció de la població immigrant
sobre les mesures d’actuació pública.

2.3 Factors d’èxit

Valoració sobre els elements clau per assegurar d’èxit de les accions
desenvolupades.

2.4 Gestió de la xarxa

Valoració sobre la coordinació de l’acció pública amb els agents socials i
institucionals.

2.5 Recursos

Valoració sobre els recursos i el suport necessari per a la implementació de les
accions.

2.6 Caràcters de la
implementació

Valoració dels punts forts i febles de la implementació.

La nostra anàlisi el clourem amb una síntesi on estructurarem la posició en termes de
planificació i implementació de cada un dels casos estudiats.
Finalment els resultats que presentem procedeixen prioritàriament de tres fonts d’informació:
Fonts secundàries a partir de l’anàlisi dels Informes Diagnosi i de la documentació
relativa a cada una de les comarques.
Opinions i valoracions dels responsables d’immigració plantejades en la Jornada
presencial d’avaluació dels Informes realitzada a la seu del Departament de Benestar i
família de la Generalitat de Catalunya (27 de maig 2003).
Valoracions dels responsables d’immigració resultants del Guió de Treball escrit
complementat per aquest projecte d’estudi (el contingut d’aquestes respostes el podeu
consultar en l’Annex III)

1. Informes Diagnosi
Com es pot apreciar en la figura següent, en els casos del Baix Ebre, Montsià i la Segarra,
Informes facilitadors de la planificació i implementació, la valoració de la Diagnosi es
clarament positiva. Es considera especialment la seva capacitat de mostrar-se com a referent per
propiciar l’acció conjunta entre Consell Comarcal i ens locals. Per altra banda, la Diagnosi
facilita la transversalitat del treball dels professionals implicats en tots els àmbits d’actuació, al
proveir informació qualitativa i quantitativa de la realitat de la problemàtica comarcal. La
Diagnosi posa en evidencia la falta de competències de l’Administració local per afrontar
molts dels problemes generats pel fenomen de la immigració. Per últim cal destacar la percepció
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de la necessitat de actualitzar permanentment les dades de la Diagnosi, donada la ràpida
evolució que les circumstancies socials plantegen. En el cas del Montsià hi ha hagut una clara
aposta per a presentar, difondre i debatre l’Informe Diagnosi, mentre que en el cas de la Segarra,
aquesta difusió s’ha realitzat a través de la feina dels grups de treball. Per últim, en el Baix Ebre
no es van preveure accions específiques de difusió i discussió de l’Informe diagnòstic (vegeu
annex). Tot això ens indica una relativa vinculació entre la valoració positiva dels Informes i la
voluntat de difusió i discussió d’aquestos.
Els casos de l’Alt Empordà, Garrotxa i la Selva, Informes facilitadors de la planificació, i en
els de el Pla de l’Estany i el Vallès Oriental, Informes facilitadors de la implementació, les
valoracions per part dels responsables respecte la Diagnosi es situen en un punt intermedi. Per
un costat es reconeix la seva importància com a font d’informació sobre la realitat de la
comarca, com a element de promoció de la transversalitat i la participació, o com a punts de
partida para la reflexió sobre el tema de la immigració. Però per un altre costat, es reconeix que
plantegen uns objectius molt amplis i amb poca concreció, generant moltes expectatives que
després no són assolides. També es critiquen per deixar de costat a part dels representants dels
agents socials i institucional, el que denota la falta de consens que en alguns casos caracteritzava
els Informes. En quant a les activitats de difusió dels Informes, en la majoria dels casos no va
haver una estratègia clara de discussió i debat, i en el cas de organitzar-se jornades de reflexió,
aquestes varen ser considerades poc útils (vegeu annex).
El darrer grup de valoracions, relativa als Informes poc facilitadors de la planificació i la
implementació, format pels casos del Bages, Baix Empordà i Garrotxa, és on trobem
percepcions més negatives. Encara que genèricament se’ls hi reconeix la seva virtualitat com
elements d’observació de la realitat comarcal o de promotors del compromís de les institucions,
es fa palesa la poca implicació social que hi va haver en la confecció dels Informes, la seva
“burocratització” ja que endarrerien la posada en pràctica de certes iniciatives, la poca iniciativa
i originalitat en les propostes, així com per la generació d’expectatives que no es tradueixen en
resultats. Aquesta visió negativa es correspon a l’hora amb poques iniciatives de discussió i
debat, o amb una valoració negativa del resultat d’aquestes (vegeu annex).
La següent figura resumeix aquestes posicions:
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Informes

Comarca

Facilitadors de la planificació i la implementació

Baix Ebre

Montsià

Segarra

Diagnosi, punts forts

Diagnosi, punts febles
1.
2.

1.

Aprofundeix en la realitat

1.

Disposar de la Diagnosi com a punt de partida, com a referent per poder
portar a terme les accions adients.
Per a caminar.
1.
Eina de treball molt important.
Establiment d’una col·laboració més estreta amb el ajuntaments.
Participació dels immigrants

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Transversalitat dels professionals implicats en els diversos àmbits de treball
Introducció de la figura dels mediadors en tots els àmbits d’actuació.
Introducció de la necessitat d’elaborar eines i crear serveis d’acolliment.
Obtenció de dades quantitatives i qualitatives de la realitat de la comarca en
l’àmbit de la immigració.
Presa de contacte amb professionals, població immigrant i població
autòctona.
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1.
2.
3.
4.
5.

Poca difusió
No s’han tractat tots els temes per igual

Es tindria que actualitzar permanentment.

Dificultats per cercar recursos econòmics per implementar accions.
Manca de competències de l’administració local en les lleis que regeixen el fenomen de la
immigració.
Discurs políticament correcte d’alguna de les persones entrevistades.
Necessitat de renovació de les dades quantitatives davant un fenomen de transformació.
Necessitat d’introduir el mediador en la fase de Diagnosi.

Facilitadors de la planificació

1.
Alt Empordà 2.
3.
4.
5.

Garraf

Facilitadors de la
implementació

Objectius molt amplis i poca concreció en el territori
Grans expectatives i pocs resultats
Poca implicació de les institucions i dels responsables polítics
Ubicació del Pla als serveis socials
Manca de finançament. Es detecten les necessitats però no és possible fer-hi front

1.

No estan representats tots els àmbits d’actuació de la mateixa manera.

2.
3.

Poques entitats contactades.
els mapes de relacions socials no van ser entesos i per tant útils.

Tocar tots els àmbits
la participació de la gent entrevistada en tot el procés d’elaboració
estudiar els discursos existents a la comarca respecte l’immigració
profunditzar en les dificultats i demandas
establir propostes concretes d’actuació

1.

Va servir per apropar-nos les necessitats dels immigrants Va servir escoltar
als agents socials locals
1. Va crear expectatives en alguns aspectes.
Va ser un punt d’inici per conectar amb els municipis en relació al tema
Fer participar la majoria dels agents socials de la comarca en l’elaboració
de l’Informe
1. No tornar a consensuar-ho, una vegada fetes les entrevistes.
Posar el problema de l’habitatge com un dels objectius prioritàris
2. Posar el problema de l’habitatge com un dels objectius prioritaris, encara que la
Innovacions en l’àmbit de l’habitatge, al incloure els API
competència local en aquest camp és molt poca
Exhaustiva anàlisi del camp d’ensenyament
3. Incloure unes estadístiques irrellevants ( poc representatives)

2.
1.
2.
3.
4.

1.

1.
2.
3.
4.

Punt de partida, inici de reflexió en temes d’immigració. Consolidació de
projectes comarcals.
S’inicia un procés de canvi de visió dels immigrants, com una part més de
la ciutadania.
Accessibilitat a tenir informació d’altres experiències i projectes a
Catalunya i fora de Catalunya.
Permet observar el treball a realitzar, d’una manera global.
Ordenació de recursos.
Facilita l’estructuració del treball a realitzar.
Esdevenir un recurs per altres temàtiques.

Baix
Empordà

1.

Descripció quantitativa de la població immigrant

1.

Descripció qualitativa població immigrant.

Garrotxa

1
2
3
4.

Compromis de les institucions del territori
Xarxa professional compromesa
Plantejament tranversal
Recollida d’ informació

1.
2.
3.
4.
5.

Poca participació de la població immigrada
Millorar les conclusions d’habitatge
Millorar l’estudi del mon laboral
Poca iniciativa i originalitat en les propostes
Moltes espectatives i pocs resultats

Vallès
Oriental

2.
3.

Bages
Poc facilitadors

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

La Selva

Pla de
l’Estany

Coneixement exhaustiu de la situació de la immigració a la comarca
Tranversalitat de les propostes
Detecció de les necessitats
Implicació dels agents socials
Dinamització de la comunitat
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1.

3.

No actualitzat, no es va fer a tota la comarca, primària sensació de ser xuclats per la gent
del pla.
Dificultats per entendre el pla com un projecte municipal, que va més enllà d’una
regidoria.
Dificultats en l’entitat gestora a situar-se com a part de l’administració.

1.
2.
3.

Factor temps. La planificació pot quedar inutilitzada per la realitat.
Poca implicació de certs sectors de la societat, acostumats a treballar en la quotidianitat.
Endarrereix la posada en pràctica de certes iniciatives.

2.

2. Plans Comarcals
A diferencia de les valoracions analitzades en el punt anterior, existeix un clar consens entre els
responsables locals de política d’immigració en relació a la necessitat de vertebrar Plans
Comarcals sobre immigració. La planificació estratègica en aquest àmbit es considera
especialment positiva per diversos factors:
En primer lloc, perquè es una bona eina que dona suport i directrius a les administracions locals,
perquè promouen la implantació de noves infrastructures per fer front a les noves demandes que
comporta la presència de la immigració. En segon lloc, perquè la participació dels Ajuntaments
junt amb el Consell Comarcal es considera element indispensable per engegar iniciatives en
aquest àmbit, i aquesta participació conjunta es promou per un procés de planificació
estratègica. Per últim, perquè permeten enllaçar les polítiques locals amb les de la Comunitat
Autònoma, potenciant així l’impacte en el territori.
Juntament a aquesta visió positiva apareix també la percepció de la necessitat de dotar de
recursos econòmics i materials als Plans Comarcal, per tal d’afavorir el seu impacte real. Com
veurem dos dels principals problemes que es detecten per a la implementació d’iniciatives en
matèria d’immigració són la manca de recursos i de competències en l’àmbit local.
En la figura següent es sintetitzen les valoracions en referència a la utilitat dels Plans
Comarcals.
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Característiques
dels Informes
Diagnosi

Facilitadors de la
planificació

Facilitadors de la
planificació i la
implementació

Baix Ebre

Facilitadors de
la
implementació

Síntesi de la valoració sobre la utilitat dels Plans Comarcals com instrument per a desenvolupar les polítiques públiques
d’immigració

Comarca

Montsià

Segarra

-

Són una bona eina, ja que donen suport i directrius ales administracions locals.
Han de ser les administracions comarcals les que assumeixin plenament els plans.

-

Va ser una bona iniciativa per poder implantar noves infrastructures per fer front a les noves demandes que comporta la presència de la immigració, així com de poder
tenir el pla comarcal com a punt de referència per poder donar resposta als ajuntaments de la comarca.
Els plans comarcals són molt satisfactoris, encara que moltes vegades voldríem que anessin més ràpid en la consecució dels seus objectius.
La participació dels ajuntaments en el pla comarcal és molt satisfactòria, així com de les entitats de la comarca que treballen en aquest tema.

-

Els plans comarcal d’integració responen a la necessitat d’enllaçar les bases polítiques d’immigració a nivell autonòmic amb les polítiques de l’administració local.
Esdevé una eina eficaç, que en la mesura del possible, intenta donar respostes focalitzades als diversos àmbits d’actuació i potenciar les actuacions que es duen a
terme dins d’aquests.
Cal tenir en compte que els Plans comarcals no es creen amb la idea de ésser l’únic mecanisme per donar resposta al fenomen de la immigració sinó que es planteja
com un instrument dinamitzador dels serveis i recursos existents.

-

Són una bona eina, i haurien de poder crear discurs sobre el tema i afavorir la reflexió constant.
S’haurien de repensar: Parteixen d’un model de participació poc eficaç i no disposa de cap recurs per tirar endavant iniciatives, cosa que dificulta tot tipus de feina.

-

Poden ser útils si a mida que es va avançant en el Pla comarcal es poden anar ampliant els recursos per tal de donar continuïtat i reforçar les accions iniciades.
Es plans comarcals poden dispersar-se molt en moltes temàtiques i no aprofundir massa en cap.
Per altra banda els municipis a on s’intervé tenen realitats molt significatives de manca de recursos.
Un factor interessant crec el la creació d’espais de coordinació que abans no existien, tant en un mateix àmbit, com de forma transversal. L’altra part satisfactòria es
poder treballar amb una inèrcia participativa.

La Selva

-

Són el marc de referència de la política de la Generalitat.
En relació als pressupostos s’ha de tenir en compte la realitat de la comarca, ja que les necessitats de cada una són molt diferents.

Pla de
l’Estany

-

Són útils, en la mesura en la que les condicions reals i les necessitat permeten l’actuació pública local .

Vallès
Oriental

-

El pla comarcal va ajudar a reflexionar sobre el fenomen migratori incipient des de l’any 1998.
A partir d’aquí s’han iniciat processos de treball amb els diferents municipis de la comarca.

Alt Empordà

Garraf
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Poc facilitadors de
la planificació i la
implementació

Bages

-

Els plans són útils, ja que donen coherència a les polítiques del territori.
A la comarca del Bages la implantació del Pla és relativament recent, data del 2000-2001. En aquest temps, bàsicament es va elaborar la Diagnosi, que no
aprofundeix prou en l’estudi de les necessitats reals.

Baix Empordà

-

Valoració negativa de l’Informe Diagnosi, molt quantitatiu, així com crítiques a l’entitat externa a la comarca la gestora del pla comarcal.
El canvi de la gestió, ara en mans del Consell Comarcal, ofereix noves perspectives de millora.

-

Haurien de ser una eina eficaç en quan a la suma d’esforços i el treball conjunt de les diferents administracions i agents socials d’un territori, però precisament, en
aquest punt que pot ser el més engrescador del Pla, és on més falla.
Els plans haurien de ser transversals i no dependents dels departaments de benestar social, el que comporta ja unes connotacions molt clares.

Garrotxa

-
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2.1 Recepció de l’actuació pública
Respecte el grau de coneixement i satisfacció de la població immigrant sobre les mesures
d’actuació pública hi ha una coincidència entre els responsables de gestió de la política sobre
immigració. El públic objectiu d’aquesta té un escàs grau de coneixement dels plans d’actuació
que sobre aquest àmbit s’impulsen des de la Comarca. Aquesta consideració té la excepció dels
col·lectius que varen participar i participen en els diferents grups de treball i que en l’actualitat
funcionen com instruments de coordinació. En aquest darrer cas també hi ha coincidència en la
dificultat de donar resposta a les expectatives que es generen en els processos de participació.
Per d’altra banda, hi ha la percepció de que la població immigrant sols te una visió parcial de
l’actuació pública en aquest camp, estretament vinculada a aquelles accions que per a cada cas
incideixen directament en la seva experiència. Per això es difícil de poder avaluar el grau de
satisfacció d’aquest col·lectiu immigrant respecte les iniciatives d’actuació pública, donada la
seva visió parcial dels programes d’acció. Tot i així, es reconeix, per part dels responsables de la
política local d’immigració, la necessitat d’aprofundir en el grau de difusió i de coneixement de
l’abast d’actuació pública que sobre aquest àmbit s’està generant a escala local. El coneixement
i la informació són dos requisits previs a la fonamentació de la participació i de l’èxit de la
intervenció pública (vegeu el recull de les valoracions dels responsables a l’annex).
2.2 Factors d’èxit
En un altre apartat hem considerat l’anàlisi de les iniciatives desenvolupades. Aquí ens
referirem a les percepcions que els responsables de política d’immigració tenen en relació als
factors d’èxit de la intervenció pública en aquest sector. Podem sintetitzar en tres grans apartats
els principis clau considerats com factors d’èxit: en primer lloc, trobem les referències a la
receptivitat del poder públic. Aquí podem parlar d’adaptació al territori i a les demandes
concretes per part de la població i a la necessària sensibilització política, que es manifesta en un
recolzament de l’acció administrativa en aquest àmbit. En segon lloc, destaca la necessitat
d’actuar coordinadament, unint els esforços de totes les institucions públiques vinculades i dels
agents socials. En relació amb aquest punt, podem destacar la voluntat de generar consensos
més enllà dels colors o diferències partidistes. Per últim, hem de considerar de forma especial la
importància dels professionals de la gestió. La seva formació, la seva implicació i la seva
professionalitat es mostren de nou com elements clau per entendre perquè unes iniciatives
funcionen i unes altres no. En la següent taula sintetitzem els factors claus d’èxit considerats
pels diferents responsables comarcals.
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Comarca

Factors d’èxit

Alt Empordà

La transversalitat, per exemple el servei de mediació intercultural
La formació dels agents socials

Bages

Adaptació a la necessitat concreta dels nous vinguts

Baix Ebre

Professionalitat

Baix Empordà Col·laboració dels professionals
Garraf

Actituds i coneixements adequats

Garrotxa

Coordinació d’ actuacions

La Selva

La formació per a professionals de serveis socials, sanitat, ensenyament i traducció mediador

Montsià

La formació dels professionals de serveis socials
Sensibilitatzió del fet migratori a la comarca
La bona predisposició i interès per part dels professionals de serveis socials
La bona relació amb les entitats que treballen a la comarca amb immigració
Bona predisposició per part del Departament d’Ensenyament, el Departament de Benestar i Família, els IES de la comarca i els
ajuntaments
El bon servei que està prestant l’Oficina d’Informació i Atenció a l’immigrant, ja que cada vegada són més les persones que
venen a efectuar algun tipus de consulta.
La bona predisposició dels professionals que formen part de les taules o grups de treball que hi ha constituïts des del Pla
comarcal

Pla de
l’Estany

El consens social (administracions + entitats cíviques o associacions)

Segarra

La implicació conjunta d’immigrants i professionals

Vallès
Oriental

Sensibilització i participació comunitària
Lideratge polític

2.3 Gestió de la xarxa
Excepte en el cas del Baix Empordà, en la resta de comarques es fa un especial esment de la
tasca de participació i coordinació amb els agents socials. Aquest és un element considerat
especialment important pel que suposa d’implicació dels col·lectius als quals van dirigides
moltes de les propostes d’actuació. La valoració d’aquesta participació, que és molt positiva,
contrasta amb la falta de coordinació que entre els consells comarcals s’ha donat en política
d’immigració. El fet de que no hi hagi hagut coordinació entre els consells comarcals comporta
la falta de transferència de coneixements i de que no es generi un clima de col·laboració entre
els diferents plans, cosa que hagués sigut, sense dubte, un enriquiment per a tots ells. El que si
que es detecta són col·laboracions puntuals en determinades activitats entre comarques, així com
l’establiment d’alguna iniciativa de comunicació directa entre responsables comarcals.
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2.4 Recursos
Un indicador de la possibilitat de desenvolupar una autèntica política d’immigració des de
l’esfera comarcal, és el que ens mesura la disponibilitat de recursos tant econòmics, materials
com en personal, per a portar endavant les iniciatives estratègiques plantejades en el Pla
d’actuació. En aquest àmbit de nou trobem un clar consens entre els responsables de gestió
comarcal de les polítiques d’immigració: es detecta una evident manca de recursos enfront els
reptes que es volen afrontar. Això posa en evidència les dificultats que des de la comarca es
tenen per desenvolupar una estratègia d’acció pública que presenti un impacte real en el
territori.
En la següent taula es recullen les percepcions dels responsables comarcals en relació a la
disponibilitat de recursos materials i personals.

Comarca

Percepció sobre la disponibilitat de recursos materials i
personals

Alt Empordà

No hi ha hagut recursos suficients

Bages

En la realitat concreta del Pla, a la comarca del Bages, podem manifestar
que ha mancat recursos personals, aspecte que en l'actualitat ja ha quedat
solventat.

Baix Ebre

No hi ha hagut recursos suficients

Baix Empordà

No hi ha hagut recursos suficients

Garraf

No hi ha hagut recursos suficients

Garrotxa

[Cap Informació]

La Selva

Els recursos bàsicament
són l’aportació econòmica que dóna la
Generalitat perquè es desenvolupin el Pla i amb la contractació de l’entitat
gestora ja queden gastats.

Montsià

Pla de l’Estany

Sí. En quant als recursos personals la comunicació interdepartamental tant
dins com fora del Consell Comarcal és molt important per portar a terme
un bon treball, així com la derivació als propis departaments de la
Generalitat de Catalunya. La xarxa d’Atenció Primària amb que conten els
Consells Comarcals també juga un paper essencial.

No hi ha hagut recursos suficients
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Segarra

Pocs recursos econòmics per endegar accions i dificultats d’implicació per
part dels diferents Departaments.
Alguns professionals desconeixien les línies econòmiques del propi
Departament.

Vallès Oriental

No, es van crear unes expectatives de tenir professionals de suport i
referència i el que es va obtenir, és més feina sense contrapartida. Fet que
dificulta la consolidació dels projectes.

2.5 Caràcter de la Implementació
Com es pot apreciar en la figura següent, en els casos del Baix Ebre, Montsià i la Segarra,
Informes facilitadors de la planificació i implementació, la valoració de la implementació és
positiva, destacant-se com a elements clau la implicació dels diferents agents, la sensibilització
de la població que la implementació suposa i la normalització que amb el temps acaben
caracteritzant a les iniciatives. Per d’altra banda, com a punts foscos del procés implementador,
en aquests tres casos es detecta la manca de suport polític, especialment en el Baix Ebre, i les
dificultats de delegar responsabilitats i generar accions en els petits municipis. La transversalitat
es de nou un objectiu difícil d’assolir en implementar programes d’acció pública, però a l’hora
es considerada molt positiva.
En els casos de l’Alt Empordà, Garrotxa i la Selva, Informes facilitadors de la planificació, i
en els de el Pla de l’Estany i el Vallès Oriental, Informes facilitadors de la implementació, les
valoracions per part dels responsables respecte la implementació són relativament positius. Es
ressalten com a punts forts d’aquesta, la creació d’espais comuns de coordinació que puguin
facilitar l’adopció de programes conjunts entre diferents institucions administratives i el
desenvolupament d’una metodologia participativa d’acció que obre els processos d’acció
pública als principals agents de la xarxa social. Ara bé, a diferència del cas anterior, en aquests
dos grups de comarques es detecta una menor implicació dels ajuntaments, així com més
problemes per obtenir un suport en forma de recursos i un lideratge polític que impulsi les
iniciatives d’actuació.
El darrer grup de valoracions, relativa als Informes poc facilitadors de la planificació i la
implementació, format pels casos del Bages, Baix Empordà i Garrotxa, es on trobem
percepcions més negatives en vers la implementació. Aquí hi trobem un decalaix entre els
objectius d’actuació i els resultats de la implementació, degut a la poca implicació col·lectiva, la
manca de recursos, i el suport tant polític com institucional. Tot i així, es manifesten també en
els responsables d’aquestes comarques, elements que reforcen la implementació. En concret la
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col·laboració que es genera entre els professionals, la seva bona predisposició i el clima positiu
que això genera.
Podem resumir aquestes posicions en la següent taula:
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Informes

Comarca

Facilitadors de la planificació i la implementació

Baix Ebre

Montsià

Implementació, punts forts
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Implementació, punts febles

Implicació diferents agents

1.

Poc suport polític

1.

L’Oficina d’Atenció i informació a l’immigrant tindria que oferir un servei itinerant,
establint un horari i uns dies d’atenció al públic a aquells municipis del Montsià on es
cregui convenient la seva presència, per a així apropar més el servei i tenir una major
accessibilitat per a l’usuari.
Més formació ocupacional i idiomàtica dirigida al col·lectiu immigrant.
Més sensibilització a la població autòctona sobre el fenomen de la immigració
Constitució de la taula de sanitat (es constituirà el dia 1 d’abril). Encara que no s’ha
constituït s’ha treballat en aquest àmbit: elaborant uns díptics informatius en diferents
idiomes per a informar al col·lectiu immigrant sobre: com funcionen els centres de salut,
passos a seguir per fer-se la targeta sanitària, serveis que presten els centres de salut…
S’han donat xerrades i cursos sobre les Característiques sociodemogràfiques dels
Immigrants del Montsià al personal sanitari de la comarca, …
La taula d’Ensenyament i de dona necessita reconduir-se, fomentar l’interès dels
professionals que les constitueixen, proposar noves iniciatives i idees.

El Pla comarcal d’integració dels immigrants del Montsià
L’Oficina d’Informació i Atenció a l’immigrant
2.
La sensibilització a la població autòctona sobre el fenomen de la immigració 3.
La col·laboració, participació i bona predisposició dels ajuntaments
4.
Edició de material en diferents llengües i idiomes
Formació als professionals que treballen directament amb el col·lectiu
immigrant.
Participació dels immigrants
5.

Segarra

1.
2.
3.
4.
5.

Implicació professional per àmbits.
1.
Les accions transversals.
2.
Implicació dels immigrants en les accions.
3.
Futura previsió de pressupost de les diferents administracions en accions
4.
integradores.
5.
Accions que amb el temps acaben essent normalitzadores.
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Delegació de responsabilitats a la responsable del Pla.
Dificultats per fer accions en els municipis petits.
Accions en l’àmbit d’habitatge i de treball no efectuades per manca de línies d’actuació.
La situació legal no acompanya algunes de les accions.
Les Administracions no adopten polítiques transversals.

Facilitadors de la planificació

Alt Empordà

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Garraf

2.
3.
4.

Coneixement dels recursos i ordenació
El funcionament del servei de mediació intercultural
Detecció de les necessitats i coneixement de la situació de la immigració a la
comarca
Implicació dels agents socials
Transversalitat
Predisposició per part de molts professionals en treballar una temàtica que
preocupa.
Creació d’espais de coordinació
comptar amb una experiència notable en plans d’aquest tipus per part de
l’entitat gestora Desenvolupament comunitari
Poder treballar amb metodologies participatives i de xarxa social

1.
2.
3.
4.
5.

Poca implicació dels ajuntaments de la comarca
Ubicació als serveis socials
Creació de falses expectatives
Manca de finançament
Manca de definició de polítiques locals en l’àmbit de la immigració

1.
2.
3.
4.

Manca de predisposició per part d’altres professionals.
Dificultat d’intervenir més properament a tots els municipis de la comarca.
Dificultats de que la informació arribi de baix a d’alt i a d’alt a baix.
Manca de recursos alhora d’implementar actuacions.

1.

Lideratge, projecte extern que no es viu com a propi. Manca de recursos.

Facilitadors de la
implementació

La Selva
1.
2.
Pla de l’Estany
3.
4.
1.
2.

Interès, motivació dels tècnics
Creació d’espais de reflexió

1.

La necessitat que presenta actualment la nostra societat d’actuar davant del
1.
fet migratori.

Baix Empordà

1.

Col·laboració professionals

Garrotxa

1
2.
3.
4.
5.

Bona predisposició dels
Professionals de serveis personals: sanitat, ensenyament,...
Implicació de les institucions locals
Treball transversal
Bon clima de convivència

Vallès Oriental

Bages

Poc facilitadors

Vincular la majoria de les entitats cíviques de la comarca amb el Pla
Posar en marxa el Servei de Mediació Intercultural
Col·laborar estretament amb els centres escolars de la comarca
“Sacrificar” formalismes per tal d’agilitar el funcionament del Pla

Desajustament que és produeix de la “teoria” a la pràctica.

Pocs recursos econòmics

1.
2.
3.
4.
5.

109

Poca implicació dels serveis que no són serveis a les persones : habitatge, promoció
econòmica,
Poca implicació del col·lectiu
Immigrant
L’ administració autonòmica, amb els seus diferents departament no han assumit el
compromís de les accions que planteja el pla.
El consell rector hauria de ser l’ òrgan a on s’ assumissin els compromisos tant per part
dels diferents departament de la Generalitat com de les administracions locals, i no es fa.

