3. Balanç general
En aquest apartat hem analitzat 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. Hem vist que els criteris de classificació utilitzats prèviament en el capítol
2 de la Part 3 d’aquest treball (estudi de la planificació institucional i la gestió administrativa),
ens han estat útils per a classificar les situacions que podem detectar entre les diferents
experiències dels consells comarcals en matèria d’immigració.
Podem sintetitzar la valoració de les diferents situacions comarcals en un quadre resum, on es
recullen els aspectes relatius a la planificació, la implementació i la valoració dels Informes
Diagnosi desenvolupats. A continuació presentem aquesta taula:
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Comarca

Punts forts i

VALORACIÓ IMPLEMENTACIÓ

Punts febles

Punts forts
-

-

Baix Ebre

-

-

-

Montsià

Informes
Facilitadors de la planificació i la
implementació
Facilitadors de la planificació i la
implementació

VALORACIÓ PLANIFICACIÓ

-

Valoració Positiva del Pla
com instrument útil
Es feien coses abans del Pla
(coordinadora d’entitats a
Tortosa) Això va fer que no
es generessin gaires
expectatives, ja que es tenia
un coneixement real de la
problemàtica
Participació de tots els
ajuntaments (menys un per
raons polítiques)

El Pla és iniciativa d’una
comissió d’alcaldes el que
facilita el recolzament dels
municipis des del principi
La promoció de la
transversalitat per la
coordinadora de serveis
socials (joventut, ajuts,
informació)

Falta recolzament polític
No hi ha suficient
immigració com per a
identificar-ho com a
problema. Es comença ara
a visualitzar el tema com a
problema a afrontar

-

-

Els municipis volien
actuacions ràpides (va
costar entendre que calia la
Diagnosi per saber cap a on
anar)
-
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Avaluació Informe
Diagnosi

Punts febles

No hi ha pressions
polítiques (es pot treballar
més lliurement) però es
nota la manca de lideratge i
suport polític
Ara es vol gestionar
directament des del Consell
Bona relació consell
comarcal - ajuntaments
El pla ajuda a planificar la
feina
Valoració molt positiva del
responsable del Pla se’l vol
contractar al Consell
En el 1989 el Consell
comarcal va establir la
xarxa de serveis socials
(assistència primària de
serveis socials als
municipis i els coordina)
Hi ha un gran bagatge
d’experiència en
implementació d’accions
en aquest àmbit

OBSERVACIONS

-

Altres

Es qüestiona que la
coordinació la faci serveis
socials

-

Es fan petits programes,
però els temes importants
com acolliment, habitatge, permisos de residència, no
són competències locals
Manca de coordinació entre
Generalitat, Estat i
Administracions locals.
Servei de Mediació: el
primer mediador magrebí
no s’entenia amb altres
nacionalitats. Ara hi ha una
persona identificada para
cada col·lectius

Valoració Positiva del Pla
Valoració positiva de
l’entitat gestora i de la
persona responsable

-

Valoració positiva de la
Diagnosi (va ser útil, bona
tant quantitativament com
qualitativament)
Diagnosi realitzada per una
associació del territori, amb
un bon tècnic (El tècnic
passa a ser contractat
després per benestar social)

Fenomen de la immigració
relativament nou a la
comarca.
La transversalitat és una
utopia. Dificultats de
pensar transversalment.

Els Plans necessiten
continuïtat però al mateix
temps més capacitat i
recursos (poder d’acció)

Segarra

Facilitadors de la
planificació i la
implementació

-

-

-

Bona relació del Consell
comarcal amb els
ajuntaments grans: Cervera
, Guissona i Segarra
Transversalitat impulsada
des del Consell (estan
acostumats a treballar
d’aquesta forma)
Es generen dinàmiques de
consens

-

Alt Empordà

Facilitadors de la planificació

-

A partir del treball
desenvolupat s’està en una
bona situació per a
replantejar les línies
d’actuació d’una forma
positiva

-

-

Garraf

Facilitadors de la planificació

-

-

Sensibilització dels
municipis
Informació que s’ha
generat es molt útil per
programar actuacions
Positiu: visió comarcal de
la immigració

-

-

Habitatge i treball que són
molt importants i no es
poden afrontar
La situació legal dels
immigrants no es
competència local

-

Es van generar expectatives
no assolides: desencant dels
polítics i de les entitats
Dificultats per a que els
ajuntaments sentin a prop
el Pla Comarcal
Els grups de participació no
acaben de funcionar be
Moltes iniciatives que es
proposaven no es poden
dur a terme per falta de
competències
Els ajuntaments no se
senten vinculats per que no
senten que han participat ni
el Pla reflexa el que han
estat fent.
El Pla incorpora molts
temes que no són de
competència local, ni
comarcal
Cal connectar el Pla a les
necessitats reals dels
immigrants (molts temes no
són competència local).

Implicació professional per
àmbits
Resultat positiu d’accions
transversals
Els mediadors participen en reunions de treball
Els municipis inclouen en pressupostos accions per
immigració que es
consoliden

L’Ajuntament de Figueres i
el Consell comarcal volen
gestionar directament el
Pla, això implica una forta
voluntat d’actuació
Actualment s’està en un
moment de canvi, s’espera
que la gestió directa sigui
més profitosa

Valoració Positiva del
servei de mediació
Gestió directa del Pla per
part del Consell
Ara hi ha sensibilitat per
preguntar als municipis que
necessiten
-
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Els municipis petits no
poden assumir certes
accions
Hi ha dificultats d'arribar a
municipis petits
Les comissions deleguen
massa al responsable del
pla

El Pla no ha funcionat del
tot en el desenvolupament
d’algunes iniciatives
La empresa que va iniciar
la implementació del Pla te
interessos al territori, cosa
que fa que les associacions
desconfiïn
Canvi de persones
responsables per part de
l’empresa

Ajuntaments demanen
recursos i competències
que no tenen
Cal diàleg i coordinació
entre ajuntaments i òrgans
del Pla
Calen fórmules per
implicar més als
ajuntaments,
El Consell no pot assumir
tant volum de feina en
aquest àmbit.

-

Valoració Positiva de la
Diagnosi bona (no hi havia
pressió política)
Valoració Positiva de
l’Empresa i persona
encarregada del Pla

-

Bona Diagnosi inicial

-

La Diagnosi va potenciar
molt la implicació de la
xarxa associativa
La Diagnosi va comportar
poca vinculació dels
ajuntaments, veuen que el
pla presenta un disseny no
adaptat a les competències
que tenen els ajuntaments

-

Les administracions no
adopten accions
transversals i això es
reflexa en el territori

-

La transversalitat es un
objectiu difícil
Hi ha consciència que s'està
en un moment molt inicial
en aquest tipus
d’actuacions públiques

-

-

-

-

Hi ha la percepció de que el
Pla no te incidència en la
política real d’acció en els
diferents departaments de
la Generalitat. Aquesta no
actua transversalment
Es qüestiona que aquest
tipus de polítiques es
puguin dissenyar des del
Consell Comarcal per la
manca de competencies

-

La Selva

Facilitadors de la planificació

-

-

Pla de l’Estany

Facilitadors de la implementació

-

-

-

Es plantegen les necessitats
bàsiques d’actuació
Blanes es un municipi amb
el que es col·labora d‘una
forma intensa

La promoció econòmica,
inserció laboral de la dona
gambiana, temes de
joventut o l’escolarització
extensiva són experiències
que fonamenten com a
recurs el Pla
Hi ha una aposta per
l’àmbit comarcal
En el 1999 hi es donen
plans d’immigració
municipals, el que facilita
el procés de reflexió
L’Ajuntament engloba els
temes d’immigració en els
plans de desenvolupament
comunitari a nivell de barri,
treballant-se per model de
convivència , amb resultats
més positius

-

-

-

-

Moltes necessitats no es
resolen localment (treball,
residència...)
Molts problemes detectats
són temes estructurals
Consell comarcal no es un
referent pels municipis de
la comarca
Hi ha sensació de lentitud
Conflicte de competències
entre ajuntaments i
generalitat. Per exemple en
polítiques d'acolliment

Falta coherència en tant
que es detecta que és un
problema transversal però
depèn d'un àrea no
transversal - no ha de
dependre de Benestar
La coordinació es sempre
problemàtica amb
ajuntaments, pels diferents
colors polítics
Funcionament en paral·lel
dels Plans municipals i
comarcals
Es trenquen expectatives

-

La voluntat i profesionalitat de les persones incentiven
un bon funcionament de les
iniciatives d’actuació
-

-

Es treballa en equip
A desembre es va decidir
fer un consorci entre
ajuntament de Banyoles i
consell comarcal, que es
materialitzarà després de
les eleccions
Participació

-
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-

-

Implicació molt baixa dels
polítics, poca participació
en el Consell rector
Els protocols d’acollida van funcionar, però la
Generalitat treu els seus i es
paralitza el treball
Sobre els temes importants
no es fa res per manca de
competència

Valoració positiva entitat
externa, va potenciar les
taules de participació dels
Municipis

Manca de voluntat política
i finançament
No existeix coordinació
entre Secretaria de la
Immigració i Dep. Benestar
(no ajunten esforços)
Manquen de competències

Diagnosi feta des de la
distancia per empresa
externa i que no coneixia el
territori. Tot i així hi ha una valoració positiva de la
Diagnosi
Bon funcionament de
l’empresa externa

-

La immigració augmenta i
no apareixen respostes
clares

Immigració centrada a
Banyoles amb 15 %
immigrants (Gàmbia i
Marroc)
Es treballa sempre en
incertesa
Es planteja si el Pla
s’hauria de trobar a
l’ajuntament degut al seu
pes a la comarca

-

Vallès Oriental

Facilitadors de la implementació

-

-

-

Al principi s’adhereixen 15
municipis de 43 i la
Diagnosi es va fer sobre 10,
per lo que els altres s’han
sentit desplaçats
Tècnics de serveis socials
se'ls hi agafa la informació
per fer la Diagnosi,
expectatives posteriorment
no complertes
2003 situació diferent, cal
definir el que ara es vol

Consell comarcal assumeix
la gestió del pla.
Acord amb els ajuntaments
grans i es passen a les
reunions de regidors. Marc
de treball amb els
ajuntaments
Hi ha un pressupost propi
al municipi de Granollers

-

Dificultats arribar acords
entre comarca i
ajuntaments.
No ha de dependre de
serveis socials, limitació
(transversalitat es
l’assignatura pendent per
tothom)

- Valoració positiva de l’Informe
Diagnosi
-

-

-

Bages

Poc facilitadors de la planificació i la implementació

-

En el Consell comarcal hi
ha consens polític i per
això han participat els
municipis
Al any 1998 es va
començar la reflexió i el
treball
A Granollers hi ha un Pla
d’acollida del municipi:
participació de les entitats
i associacions en temes
immigració
Diagnosi del Pla d’acollida
municipal: es va convocar a
tot els serveis de
l’ajuntament, des d’alcaldia Es busca la coordinació
municipis Consell comarcal
Es vol reconstituir
comissions tècniques per
planificar accions
operatives

-

La planificació ha permès
reordenar recursos,
reordenar el treball
La planificació es també un
recurs per a les entitats
L’Ajuntament de Manresa
va fer un pla previ, cosa
que facilita l’anàlisi de les
alternatives d’actuació
-

El Pla està impregnat d’una
visió massa de Serves
Socials i falta ampliar el
component transversal
La planificació endarrereix
el treball, ja que es dedica
molta energia a burocràcia
Falta d’implicació de molts
ajuntaments de la Comarca
Dificultat de els plans
municipals i comarcal

-

Una nova coordinadora del
Pla incorpora noves
energies i visions
La planificació facilita la
implementació de les
accions

-

-
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L’empresa que va
començar a gestionar el pla
no funcionava.(No
fomentava la participació, i
tenia interessos propis, por
lo que les entitats es van
sentir manipulades
S’han donat canvis de
persones responsables
coordinadors dels Pla,
contractes a temps parcial
(poca implicació)
Existeixen àmbits en els
que no s’avança
(residència, papers...)
Relació no del tot coherent
entre recursos humans /
gestió i implementació

-

-

Valoració negativa de la
Diagnosi: poc profunda
L’estudi es del 2001,
actualment existeixen
diferències en l’entorn,
com l’origen dels
immigrants
Hi van haver sectors que no
es van implicar, com el
empresarial
-

Transversalitat es vol
aconseguir però a la
pràctica no es du a terme.
No hi ha cultura transversal
ni global d'ajuntament
Potenciar accions
municipals i integrar-les en
Pla comarcal (sobretot
municipis grans)
El municipi i comarca són
processos paral·lels, cal
més treball per donar unitat
territorial

No han d’haver
coordinadors de serveis
socials comarcals. (visió
del passat)
Seria positiva l’existència
de responsables polítics en
per sobre dels serveis
socials.
Aquest tema hauria de
dependre de presidència (la
immigració es cosa de tots)
La gestió ideal hauria de
ser Polítics Responsables +
Tècnics experts i no deixar
tota la responsabilitat a
associacions
Manca de Coordinació
entre comarques (manca
d’informació, factors d’èxit
i fracàs)

Baix Empordà

Poc facilitadors de la
planificació i la
implementació

-

A partir de l’experiència
del Pla, es donen unes
bones condicions per
afrontar el futur de forma
realista i positiva

-

La Diagnosi que es va fer
es molt quantitativa i poc
útil en aspectes qualitatius
Dificultats d'implicar als
ajuntaments
Ajuntaments que no
s’impliquen (Palafrugell o
Sant Feliu), no fan seus els
Plans

-

La gestió passa ara a mans
del Consell (esperen canvis
positius)
Sectors que millor han
funcionat (benestar i salut)
Es vol contractar a un
coordinador del Pla (des
del Consell)

-

-

Garrotxa

Poc facilitadors de la
planificació i la
implementació

-

-

La existència d’una
Coordinadora abans de la
configuració del Pla
facilita recursos
d’informació i de gestió

-

Hi ha dubtes de que el Pla
tingui una incidència real
en les polítiques que es fan.
Es qüestiona si les
polítiques que es fan es
farien igualment sense
existència del Pla.

-

L’existència d’un consorci
que aglutina ajuntament i
consell
La gestió directa, que se
l’estan plantejant pot ajudar
a la implementació de les
iniciatives d’actuació
-
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Valoració negativa de la
gestió del Pla per part de
l’empresa externa
Les taules de treball van
crear expectatives (no s’han
complert, desencís)

Valoració negativa de
l'estudi i la gestió del Pla
per part de l’empresa
externa
Diagnosi molt quantitativa

El Consell rector del Pla
crea expectatives que no es
compleixen, i no dona
resposta a les demandes del
territori
Valoració molt negativa de
la gestió de l’empresa
responsable (interessos,
rotacions de personal)
Massa mobilitat de persona
tècnic

Diagnosi de baixa qualitat
encara que es positiu el fet
d’haver-la realitzat

-

El Pla no hauria de
dependre de Benestar
Social a la Generalitat, si
no tenir un abast més
transversal

En aquest capítol hem pogut examinar la valoració dels responsables de la gestió dels plans
comarcals d’immigració en relació a les dinàmiques de planificació i implementació dels
programes d’actuació pública. Creiem que és oportú sintetitzar algunes de les idees clau que
repetidament apareixen com a opinió compartida per part d’aquest col·lectiu professional.
1. En primer lloc, es valora de forma positiva la iniciativa de realitzar Diagnosis sobre la
problemàtica de la immigració dins de cada territori, atenent a les seves peculiaritats. Això
suposa proveir informació rellevant sobre demandes i necessitats d’actuació pública. Tot i
així, les Diagnosis tenen que readaptar-se a la realitat canviant, el que fa que es percebi la
necessitat d’una constant avaluació del desenvolupament del fenomen de la immigració en
cada un dels territoris.
2. La planificació conjunta amb els agents socials i la coordinació de l’actuació administrativa
són dos punts forts que afavoreixen l’èxit de l’actuació pública, ja que fomenten una
estratègia de gestió transversal tant a escala sectorial com interadministrativa. Tot i així, es
evident que aquest és un punt sobre el qual s’ha de fer un major esforç, donades les
dificultats que les dinàmiques d’acció transversal generen per a dur-se a terme.
3. La implementació d’iniciatives públiques en el camp de la immigració ha de venir sustentada
per un fort recolzament polític, que proveeixi suficient marge d’acció als responsables
professionals. Aquest recolzament s’ha de traduir amb recursos materials i humans, i sobre
tot amb impuls i lideratge per a superar tota mena de resistències que l’acció pública ha
d’afrontar, obstacles tant socials com institucionals.
4. Es important consensuar un model comú per afrontar el fet de la immigració, cosa que
facilitarà el desenvolupament de sinergies comuns entre institucions, i una major coordinació
en la gestió.
5. Per últim, és important no generar expectatives que després no es puguin dur a terme. S’ha
de ser conscient de les limitacions que suposa afrontar el fenomen de la immigració des de la
perspectiva local, especialment en relació al tema competencial.

116

BALANÇ FINAL: LÍNIES BÀSIQUES D'UN ENFOCAMENT
COMARCAL PER A LA GESTIÓ LOCAL DE LA IMMIGRACIÓ
Els Plans comarcals d'integració són Plans territorials directament vinculats al marc estratègic
de desenvolupament del Pla Interdepartametal d'Immigració de la Generalitat. D'una primera
fase de diagnosi del territori i dels seus primers desenvolupaments, aquest estudi pretén servir
de punt de reflexió per a iniciar la segona fase, la de la seva definitiva territorialització. Això
significa que la Comarca és l'Administració responsable encarregada d'aplicar les línies
bàsiques del Pla Interdepartamental. En aquest marc és important no perdre el sentit de que
estem davant d'un doble procés: el de la posada en marxa dels Plans Comarcals i el de la pròpia
arribada i assentament de la població immigrant. El vincle d'aquest doble procés implica que els
immigrants, quan arriben a Catalunya, arriben a unes comarques determinades, i que és aquest
marc territorial que ha de servir d’unitat bàsica d'informació per a dissenyar polítiques
d'integració.
Per a determinar les línies bàsiques d'un enfocament comarcal per a la gestió local de la
immigració hem de tenir present que es produeix una continua interacció que influeix en els dos
processos: el de la creació i primer desenvolupament dels Plans i el de les necessitats i
demandes que implica l'arribada i permanència dels immigrants.
Tenint com a unitat d'anàlisi aquest doble procés, l'estudi ha defensat la importància de la
inferència i d'un enfocament contextual. Aquest recurs metodològic té com a rerafons teòric la
convicció que no és possible conformar un enfocament Català per a integrar als immigrants de
dalt cap a baix (i diem "enfocament" i no "model"), sinó més bé en la direcció contraria.
Catalunya està en el procés de definició d'un enfocament propi per a integrar als immigrants.
Les primeres actuacions fetes i les primeres experiències adquirides ens poden servir de base
per a conformar al mateix temps un enfocament propi basat en el territori. Solament podem
buscar els elements per a construir "la via catalana" des de les pròpies experiències i no
sortint del context de Catalunya i buscar suposats "models ideals" externs amb noms d'altres
països i ciutats. Aquest estudi aspira a ser un primer document que fa un primer balanç i es
solament a partir d'aquesta primera pràctica que es pot començar a definir l'enfocament
comarcal.
Per a definir el contingut d'aquest enfocament hem vinculat cinc dimensions: la del Context
propi de cada comarca, la de les Necessitats expressades per una metodologia participativa, fruit
de la qual van ser els Informes Diagnosi analitzats, la de les Estructures o "maquinaria tècnica"
per a planificar i gestionar administrativament els Plans, la de les Accions desenvolupades per
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cada comarca, i la de les Percepcions expressades per els responsables comarcals encarregats de
portar a terme els Plans Comarcals. Considerant el Context demogràfic, socioeconòmic i legal
com a rerafons dels diferents tipus d'anàlisi, per a estudiar el procés i que ens proporcioni
elements per a conformar les línies bàsiques d'un enfocament comarcal ens hem centrat en
analitzar les interaccions entre Necessitats, Estructures, Accions i Percepcions. Recordem les
dimensions que han articulat aquest estudi.
Dimensió 0. Contextual

Context comarcal i Marc Estratègic dels Plans

Dimensió 2. Estructures

Necessitats i conflictes per a integrar institucionalment als
immigrants
Planificació i Gestió administrativa per a desenvolupar els
Plans comarcals

Dimensió 3. Accions

Accions estratègiques portades a terme

Dimensió 1. Necessitats

Dimensió 4. Percepcions Percepció dels responsables comarcals
Una de les primeres constatacions en vincular aquestes dimensions és precisament l’aparent
incoherència existent. Aquestes contradiccions són sense dubte un dels principals temes que
s'han de discutir amb profunditat per a definir un enfocament comarcal. Seria massa fàcil, però,
interpretar aquest fet solament com a resultat d'una desorientació i improvisació. S'explica més
bé per la falta de competències de les comarques, que identifiquen necessitats però no tenen
suficients mitjans ni espais legals per a poder dissenyar accions estratègiques. Tenir la
capacitat de detectar necessitats i demandes, problemes i conflictes, però sense les competències
per a resoldre'ls ni vies per a canalitzar la informació és un dels punts més contradictoris que
han de gestionar també les comarques. Si bé els immigrants tenen límits legals per poder actuar
com a un ciutadà, les administracions en general, els Consells Comarcals en particular, també
tenen restricció de les seves activitats i falta d'autonomia per motius legals. La asimetria entre
identificació de conflicte i accions desenvolupades es deu sense dubte en part a aquests límits
competencials. Això explicaria que quan l'Administració comarcal no té competències per a
gestionar directament un conflicte, en lloc d’inactivitat, adopta l’actitud d'actuar allà on té
marge d'acció, com organitzar jornades, cursos formatius, de crear serveis de mediació, i tot
tipus d'accions formatives, informatives i d'orientació cap als immigrants, ciutadans i
professionals sectorials. Però tampoc podem obviar, tal com l'hem assenyalat al llarg d'aquest
estudi, que aquesta predisposició (i obsessió) per la informació és símptoma de les primeres
fases del procés de definició d'un marc institucional per a integrar als immigrants.
A partir dels resultats de les diferents anàlisis d'aquest estudi podem inferir unes línies bàsiques
d'un enfocament comarcal seguint les dimensions de les Necessitats, les Estructures, les Accions
i les Percepcions.
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Dimensió 1: Necessitats
1. La presència i permanència d'immigrants afecta a tots els sectors públics i per tant és
un tema transversal, però no afecta a tots els sectors de la mateixa manera. En efecte,
una primera anàlisi de les necessitats expressades per sectors (Habitatge, Educació, Treball
i Sanitat) ens indica que hi ha temes estrictament transversals (afecten a tots els sectors),
però que la majoria no ho son, sinó que afecten a un sectors però no a altres. Seguint els
tipus de conflicte analitzats, el quadre següent ens indica quines són les necessitats
estrictament transversals:
Tipus de conflicte
Recursos administratius i legals
Socioeconòmic

Cultural

Identificació necessitat transversal
Desconeixement del sistema
Desconeixement de drets i deures
Necessitats relacionades amb el temps
d'arribada (nouvinguts)
Inestabilitat econòmica
Edat
Origen nacional
Cultura
Desconeixement mutu

2. Encara que en cada sector públic es produeixen molts tipus de conflictes, hi ha tipus de
conflicte més freqüents en un sector que en un altre. La majoria dels conflictes en el
sector de l'Habitatge són de tipus socioeconòmic, al sector de l'Educació i de la Sanitat els
conflictes més freqüents són de tipus cultural, i al sector del Treball són sobre tot de tipus
de recursos administratius i legals. Aquest constatació indica que no es poden fer mateixes
polítiques independentment dels sectors. Per el sector de la Educació i la Sanitat, un dels
criteris constants és la llengua, la interrelació entre immigrants i responsables (professors o
metges). Especialment en Sanitat, el desconeixement mutu, i la falta de previsió per a
gestionar la diversitat cultural al sector de la Educació. Per el sector de l'Habitatge, el tipus
de conflicte prioritàri és socioeconòmic encara que a molt poca distància de considerar-lo
com a conflicte cultural. Això significa que si bé prioritàriament les polítiques que s'han de
fer han de ser polítiques genèriques, en altres casos on intervenen temes culturals (origen
nacional), s'han d'aplicar polítiques específiques. Per últim, per el sector del Treball, el tipus
de conflicte prioritàri són de recursos administratius i legals, especialment temes que
semblen tant evidents per a nosaltres però que es poden convertir en un dels principals
motius de manca de treball, el recurs instrumental de la homologació del permís de conduir,
i d'altres que acostumen a aparèixer de forma reiterada com a la lentitud administrativa en la
concessió de permisos. En aquest cas, i d'acord amb el nostre marc teòric, per el sector del
Treball les polítiques han de ser majoritàriament genèriques però d'acció específica.
3. La immigració és un tema que presenta més conflictes de tipus cultural que
socioeconòmics i de recursos administratius i legals. En l'anàlisi quantitatiu de la
freqüència de les necessitats es constata clarament que l'origen nacional, la llengua, el
desconeixement mutu i els problemes d'interrelació entre immigrants i professionals
sectorials formen part dels criteris més constants. La majoria dels conflictes són de caràcter
cultural, essent els temes de discriminació (origen nacional) els més rellevants. La política
contra la discriminació ha de ser una de les prioritats. Aquest resultat contrasta amb
l'anàlisi de les percepcions on s'indica que la majoria dels objectius prioritaris són de tipus
de Recursos Administratius i Legals. Aquesta diferència pot interpretar-se en el marc de la
fase preliminar en la que ens trobem. Encara que s'identifiquin necessitats de tipus cultural i
socioeconòmiques des del punt de vista dels immigrants, les necessitats dels que han de
portar a terme accions i polítiques d'immigració són bàsicament de recursos: monetaris,
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humans i materials, informatius, legals, estructurals (necessitats de tenir un marc de
relacions transversals i canals de participació).

Tipus de
conflicte

Objectius Bàsics

Recursos
administratius
i legals

Desconeixement del sistema
Desconeixement dels drets i
deures

•
•

Política d’informació sobre sistema de benestar
Política d’informació sobre drets i deures

Socioecon
òmic

Precarietat
Gènere

•
•

Polítiques contra la precarietat
Polítiques contra la discriminació per gènere

Cultural

4. La majoria de les accions desenvolupades no són estrictament sectorials sinó
instrumentals, vàlides per a tots els sectors. Els objectius bàsics i marc estratègic que
conforma un enfocament comarcal per a integrar als immigrants, d'acord amb el tipus de
conflictes, queda recollit en la taula següent:

Origen nacional
Llengua
Desconeixement mutu
Presencia diversitat cultural
Interrelació immigrants i
professionals

•
•
•
•

Polítiques contra la discriminació per origen
Polítiques de coneixement de la llengua
Polítiques de divulgació sobre realitats culturals mútues
Polítiques d'inclusió de la diversitat cultural en la forma
d'organitzar i de distribuir els bens públics de cada sector
Polítiques que afavoreixin la interrelació entre immigrants i
els professionals i treballadors en cada sector

Marc Estratègic

•

Dimensió 2: Estructures
Quins són els problemes per posar en marxa un Pla Comarcal?, Quines són les majors dificultats
per construir un enfocament comarcal per part dels responsables d’implementar els Plans?
L'anàlisi de les diferents respostes donades a aquestes preguntes ens permet destacar una sèrie
d'objectius bàsics per afavorir un marc propici per a la planificació i la implementació
d’iniciatives públiques en l’àmbit de les polítiques d'integració. És un fet que la dispersió de les
accions desenvolupades i dels diferents ritmes de les estructures creades per a planificar i
gestionar els Plans comarcals es justifiquen amb freqüència per la falta d'un marc de referència
que pugui servir d'orientació a les polítiques d'integració. Aquest enfocament contribuiria també
a que molts ajuntaments puguin sortir de la situació d'aïllament i soledat en la que es troben.
Destaquem les conclusions més importants de la Jornada amb els principals responsables de
desenvolupar els Plans. Aquestes conclusions poden servir de punt de partida per a iniciar una
reflexió per a definir les línies bàsiques d'un enfocament comarcal
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Línies bàsiques d’un enfocament comarcal per a la gestió local de la immigració: temes bàsics de
reflexió

Objectiu bàsic

Descripció de la estratègia

Estructura de l'enfocament
català de la immigració

L’estructura que ha de dotar de contingut un enfocament català de la
immigració ha de ser un canal permanent de comunicació entre
Generalitat - Comarques i Ajuntaments. Aquesta xarxa d'actuació ha
de ser d'interacció en totes les direccions.

Crear un marc de diagnosi
continuat

Davant del fet que ens trobem en un procés constant d'arribada i de
permanència d'immigrants es important establir un marc estructural
que permeti un procés continuat de diagnosi de la situació al territori

Des del Govern de la Generalitat s’ha de seguir implicant als
Consells Comarcals i a través d'ells a la resta d’administracions locals
per a coordinar estratègies d'acció conjuntes i intercanviar
Crear una cultura comarcal
informació. Els immigrants han de tenir la referència de la Comarca
de la immigració
per a dissenyar i desenvolupar les seves estratègies d'acció. Aquesta
cultura comarcal ha d'estar basada en el consens, la participació i la
coordinació.
Igual que els Plans comarcals formen part de la territorialització del
Pla Interdepartamental d'Immigració, s'ha de territorialitzar els Plans
Territorialitzar els Plans
Comarcals cap als ajuntaments. No hem d'oblidar que l'enfocament
comarcals
comarcal ha de servir de marc de referència per a la gestió local de la
immigració.
Per “socialitzar” entenem dos significats. Per una banda, fer conèixer
la existència i el marc estratègic on es situen els Plans, però també,
Socialitzar els Plans
com s’ha insistit, implicar la societat civil en el disseny i aplicació
comarcals
dels Plans.
Falta lideratge polític de les actuacions públiques. En aquest àmbit
existeix un comportament polític retòric que en lloc de motivar,
Necessitat d'un recolzament desanimen als tècnics, que veuen com s'incrementa la distància entre
la política i la administració quotidiana de la immigració. En aquesta
polític explícit
mateixa línia no es transmet un discurs consistent des de les
direccions dels partits polítics.
Es té cada vegada més assumit que darrere les polítiques concretes
Consolidar tècnics experts en d'integració hi ha noms propis de tècnics. Davant de l'excessiva
mobilitat del personal tècnic, es demana un recolzament administratiu
la gestió local dels Plans
i polític per a consolidar persones motivades, autèntics responsables
comarcals
d'immigració que siguin referents en els seus àmbits d’acció, amb
l'objectiu de consolidar també línies d’actuació futures.
L’adscripció de la responsabilitat sobre immigració comporta una
visió de la immigració. Els serveis socials històricament han adoptat
funcions de motor d’aquestes iniciatives, però caldria situar l’àmbit
Conformar la visió político- de pressa de decisions en un nivell més alt i global, com poden ser les
àrees de presidència, per donar a les polítiques d’immigració una
administrativa de la gestió de visió més “de creació de la societat catalana del futur” i no sols
la immigració
“d’assistencialisme”. La visió que es dona de la immigració des dels
serveis socials en moltes ocasions contribueix a la creació i
consolidació d’estereotips a la ciutadania qui també es beneficia dels
serveis.
En iniciar uns plans d'actuació es generen sovint falses expectatives.
Els elements psicològics a tenir en compte tenen com a premissa que
Condicionaments psicològics la gestió de la immigració implica gestionar situacions d'incertesa i
per a desenvolupar polítiques gestionar distàncies moltes vegades negatives entre expectatives
inicials i resultats reals finals. Tanmateix es creen nombroses
d'integració
situacions conflictives en produir-se grans desequilibris entre
necessitats detectades en el territori i límits competencials.
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Dimensió 3: Accions
1. Una de les característiques diferenciadores de l'enfocament comarcal és que s’han obert
nous serveis com són els de la mediació cultural i els Punts d'Informació per els
immigrants. La comarca podria ser el principal proveïdor de mediadors cap aquells
ajuntaments que ho necessitin i també transmissor d’informació per permetre la integració
institucional del immigrants.
2. Les línies bàsiques de l'enfocament comarcal actual segons les accions desenvolupades són
que la majoria no són específicament sectorials, sinó instrumentals i de gestió de la
informació, que busquen solucionar conflictes de tipus de Recursos administratius i
legals, i no tant socio-econòmiques i culturals.
3. L'enfocament comarcal té una concepció instrumental de les seves accions a
desenvolupar. Des del punt de vista de les percepcions que tenen els principals
responsables en desenvolupar els Plans, hi ha unanimitat de respostes negatives davant la
pregunta si pensen que el immigrats coneixen la realitat comarcal Tanmateix, si ens centrem
en els tipus d'acció prioritàri per a que els immigrants coneguin la realitat comarcal,
pràcticament casi totes les respostes es concentren en tipus acció de caràcter divulgatiu,
formatiu i informatiu i tipus de caràcter extern (assessoraments, suport a iniciatives socials,
campanyes, programes etc.).
4. En aquests moments hi ha una clara tendència a tenir una implicació institucional
(Ajuntaments adherits) amb tendència positiva d'implicació administrativa (creació de
grups de treball sectorials). La gran assignatura pendent és aconseguir una implicació
social (presència d'actors socials en la Comissió per a desenvolupar els Plans). Aquesta
"assignatura pendent" es confirma en l'anàlisi de les percepcions, on es constata una clara
divisió d'opinió sobre quin és el paper de l'associacionisme immigrant i si la seva presència
és un element positiu per a la integració dels immigrants. Una de les recomanacions seria la
de 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. Una primera iniciativa per a començar el
procés seria organitzar una Jornada. Es tracta d'obrir un procés per a parlar amb claredat
d'aquest tema en una atmosfera compartida de col·laboració mútua. Aquesta Jornada podria
servir també de primera iniciativa per a fer conèixer a les associacions la realitat comarcal.
La Jornada podria portar el títol: enfocament comarcal per a la integració dels immigrants a
Catalunya

Dimensió 4: Percepcions
1. Existeix unanimitat en que l'enfocament comarcal no ha d’orientar-se cap a polítiques
específiques, sinó genèriques. Però aquest resultat es aparentment contradictori amb
els resultats de la pregunta sobre si la immigració crea nous problemes o agreuja
problemes existents, on la majoria reconeix que l'enfocament comarcal ha de tenir un
visió de que la immigració crea nous problemes (i no agreuja problemes ja existents).
Una de les possibles interpretacions que es poden donar vinculant aquestes dues respostes
aparentment contradictòries és la desorientació existent fruit de les primeres fases de la
definició d’un marc institucional, però també que hi ha una certa resistència a defensar
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polítiques específiques per els efectes de creació i consolidació de estereotips negatius i/o
les reaccions de la ciutadania en les eleccions.
2. Aquesta interpretació es veu també confirmada amb la percepció que es té del tipus de
conflicte que genera la immigració a les comarques, on la majoria són de tipus socioeconòmic i de recursos administratius i legals. Cap resposta va ser donada que reconegui
que els conflictes són de tipus cultural, malgrat que en l’anàlisi de les necessitats, el
conflicte més freqüent es de tipus cultural. De nou s’expressen contradiccions entre
necessitats detectades i reconeixement públic per a la seva gestió. Aquest fet es pot
interpretar seguint la mateixa línia que l’anterior.
3. Polítiques d'acomodació: unanimitat en considerar que els destinataris de les polítiques
d'integració han de ser tant els immigrants com els ciutadans, els quals necessiten també
socialitzar-se d’aquest nou procés que afecta la realitat comarcal.

Elements estructurals bàsics per a articular un enfocament comarcal
de la immigració
Una forma de canalitzar els resultats obtinguts és intentar recollir tots aquells punts que
considerem poden ser útils per a descriure la situació actual, però també que puguin servir
d'arguments per a defensar orientacions futures en el procés de creació d'un marc institucional.
Es tracta d'indicar quins són els elements estructurals bàsics per a articular un enfocament
comarcal de la immigració.
En aquest marc, les comarques desenvolupen una doble funció: en un nivell d'entrada
proporcionen una informació directe sobre la realitat territorial de la immigració; en un nivell
sortida actuen com a mediadores per a posar en pràctica el principis rectors del Pla
Interdepartamental d'Immigració. Aquesta posició intermediària entre la Generalitat i els
Ajuntaments li atorga un paper mediador clau a l'hora d'analitzar aquest procés institucional.
D'acord amb els principals resultats de l'estudi, i amb l'objectiu de promoure un debat sobre les
línies bàsiques que hauria de conformar un enfocament comarcal, proposem una estructura
basada en tres pilars bàsics:
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Enfocament Comarcal per a la gestió local de la immigració
Pilar 1
Canal de Servei

Pilar 2
Canal d'informació

Pilar 3
Canal de pressió

Punt d'atenció als immigrants
sobre la realitat comarcal i servei
de formació i distribució de
mediadors culturals cap als
ajuntaments

Recollida
i
disseminació
d'informació
a
tots
els
ajuntaments comarcals. Producció
de dades sobre la realitat de la
immigració
(d'un
futur
Observatori)

Cap a les administracions
competents sobre els principals
conflictes i necessitats dels
immigrants i dels governs locals

L'enfocament comarcal és de tipus instrumental i de recursos comuns a tots els sectors afectats.
Seria la principal unitat per a gestionar la informació necessària per a orientar polítiques.
Produeix i distribueix recursos d’informació, de serveis i és el principal catalitzador dels
problemes que troben els ajuntaments per a gestionar localment la immigració. 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.
El paper que pot jugar l’administració comarcal per a gestionar localment la immigració ja ha
començat. Aquest estudi n’és el primer balanç d’aquest procés. La via catalana de la immigració
també té una definició estructural. En aquest marc, el paper de l’administració comarcal
constitueix la unitat territorial bàsica.
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