Nova Ciutadania
Sessió de Treball
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Agenda
19.00 h
19:10 h
21:00 h

Benvinguda i presentació de la Jornada a càrrec d`en Xavier Pera (Fasolà)
Debat obert sobre els aspectes en que Granollers com a ciutat hauria de
millorar
Tancament de la sessió.

Assistents:
Dina Nicho – Perú
Diadié Dembelé - Mali
Yaya Sabally – Gambia
Mamady Cissé – Senegal
Dusan – Sèrbia
Dani – Anglaterra/Senegal
Presentació de la Jornada
S’explica que el objectiu de la sessió és poder posar sobre la taula les diferents problemàtiques
que envolten a les persones migrades respecte al seu procés d’integració en el seu nou entorn, i
definir els objectius que s’haurien d’incloure en el Pla estratègic Granollers 2030 per fer front a
les problemàtiques identificades. Es demana als assistents que dins del debat es posin sobre la
taula tots aquells aspectes de la ciutat que els preocupen i aquells aspectes que s’haurien de
millorar. Es demana que no es centrin en aspectes puntuals i particulars a menys que tinguin
impacte en el conjunt de la ciutadania.

Taula de treball
La Taula de treball esdevé molt dinàmica i el nivell de participació és molt bo. EL debat és
complexe per les dificultats idiomàtiques d’alguns dels assistents ja que alguns d’ells no tenen
una gran fluïdesa i domini del català o el castellà i en alguns casos els hi hem hagut de fer
aclariments en francès o angles.
Tots els participants remarquen que Granollers ha estat per a ells un encert i es senten satisfets
de hi haver-se ubicat. Cada un d’ells es presenta i explica molt per sobre el com hi ha arribat i
tots ells es senten acollits malgrat les dificultats.
Els problemes exposats en el debat i algunes propostes de millora varen ser:
1. Inseguretat ciutadana i civisme: Hi ha hagut una certa degradació en alguna zona, en
especial a la zona del Passeig Colom, on també es comenta que en aquesta zona hi ha
molts vehicles que aparquen sobre la vorera i no respecten el pas de vianants. Malgrat
que la majoria d’immigració ve amb la intenció de guanyar-se la vida, hi ha alguns
col·lectius que venen ja amb intenció de delinquir, segons l’opinió d’algun dels presents.
I opinen que hi ha una manca d’organització veïnal.
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2. Confraternització: Es troben a faltar activitats que fomentin la confraternització entre
les diferents cultures.
3. Formació: Els immigrants tenen moltes dificultats per accedir a la formació, en especial
a la formació professional. L’accés a l’aprenentatge de l’idioma és més accessible però
l’accés a mòduls formatius per poder accedir a llocs de treball és molt dificultós. Encara
i així, els immigrants nou vinguts tenen grans dificultats al principi ja que no parlen ni
català ni castellà, en especial els immigrants africans i en els centres cívics on poden
aprendre l’idioma no solen trobar gent que parli el francès o l’anglès que son els
idiomes secundaris dels seus països d’origen amb lo que fins i tot l’aprenentatge es
dificulta. Durant el període de pandèmia aquesta situació s’ha agreujat molt més.
També comenten que les institucions haurien d’estar més obertes a d’altres cultures i
en especial s’hauria de poder aprofitar a les escoles la multiculturalitat per a la difusió i
fins i tot l’aprenentatge d’altres idiomes o tradicions. Fomentar a les escoles un dia
dedicat a cada cultura de tant en tant podria ser una bona eina per millorar la
convivència i facilitar la integració entre cultures.
4. Esport. Els immigrants tenen moltes dificultats per accedir a l’esport. Entre immigrants
del mateix origen creen activitats esportives com per exemple jugar al futbol, pero els hi
és molt difícil trobar llocs on poder practicar l’esport sense tenir que pagar per jugar. De
vegades ho aconsegueixen anant a altres poblacions com Canovelles o Lliça de Vall.
5. Racisme: Denoten que malgrat que Granollers no és una ciutat amb alts índex de
racisme, sí que perceben rebuig per part d’algunes persones degut al seu origen o al
seu color de pell. Com marca en Dazen, el color de pell no és l’únic element, perquè ell
mateix ha patit rebuig pel país d’origen degut als estereotips que moltes vegades
generen els mitjans de comunicació.
6. Comunicació: L’administració hauria de fer un esforç per ajudar a les diferents cultures
a crear les seves entitats amateurs de música o teatre i hauria de permetre i fins i tot
potenciar l’us d’espais públics com l’auditori perquè aquests grups poguessin fer
públiques les seves activitats, on poder portar històries de cada cultura a tots els
ciutadans. Avui es fan algunes petites activitats però malauradament no arriben a la
gent.
7. Habitatge i empadronament: L’accés a l’habitatge és molt dificultós fins que no es pot
tenir un cert nivell adquisitiu. Això acaba portant a l’ocupació il·legal o a la sobre
ocupació d’habitatges. Hi ha gent que s’aprofita per obtenir beneficis sobre llogant
espais o cobrant diners per ajudar a l’empadronament. En aquest darrer cas, es dona la
circumstància que per tal de no cridar l’atenció respecte a la quantitat de persones
empadronades en un pis, donen de baixa a la gent al cap de pocs mesos per poder
donar d’alta a noves persones vingudes al territori. La sorpresa la tenen els immigrants
a qui s’ha donat de baixa al moment de renovar el seu NIE o permís de residència.
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8. Informació: Un dels principals problemes de la gent immigrant, en especial l’africana és
la manca d’informació. No hi ha un punt únic d’informació que els pugui ajudar sobre
quines passes seguir, quins camins poder agafar per tal de poder accedir a llocs de
treball, o per poder participar en activitats de la ciutat, No és fàcil trobar informació
sobre cursos que poden fer, o sobre les entitats que els puguin ajudar en el seu procés
d’integració. Tampoc disposen d’informació sobre drets i obligacions. Es demana més
suport municipal a les persones per accedir a la informació. La majoria es dirigeixen a
serveis socials, però moltes vegades no és suficient perquè no engloba tots els serveis o
necessitats. Fins i tot actes senzills com empadronar-se se’ls hi fa un mon perquè se’ls
hi dona un paper per omplir però la majoria no és capaç de llegir o escriure i més en
una llengua que no és la seva. Fins i tot, pels que si saben llegir o escriure és difícil
realitzar certs tràmits, en especial els tràmits digitals perquè també existeix
l’analfabetisme digital i, o bé no saben utilitzar les aplicacions o bé els enllaços de les
pàgines no funcionen. Els immigrants estan en situació de vulnerabilitat especialment
els primers anys i no saben on dirigir-se amb els seus problemes particulars o no saben,
per exemple, com accedir a cursos de formació professional o a formacions reglades
oficials. Es tornen desconfiats perquè no disposen d’informació i de vegades son
víctimes d’engany.

Conclusions finals
Com a conclusió final cal remarcar que en general les persones que han assistit a l’acte es
senten part de la ciutat però consideren que s’hauria de facilitar a la gent l’accés a la
informació. El poder disposar d’un punt central d’informació que a més pogués atendre en
altres llengües a part del català i castellà seria de gran ajut.
Tots ells remarquen com a elements de millora l’accés a la formació professional i l’accés a
instal·lacions esportives i culturals. Son gent sense poder adquisitiu i la manca de diners els hi
tanca les portes fins i tot a les seves possibles iniciatives. Tots tenen ganes de participar a la
ciutat i poder sentir-se part d’ella.
També s’ha marcat a la sessió que els fills dels immigrants han de poder viure la ciutat i han de
poder sentir-se integrats en la societat en la que viuen.
Un punt a remarcar és que malgrat que coneixen alguna entitat social, no tenen una visió de
tots els actors del tercer sector que treballen sobre el territori.
Una observació a fer és que els participants han estat molt actius i entre ells hi ha hagut una
molt bona dinàmica. Però cal remarcar la no assistència de cap persona d’origen magrebí,
malgrat que representen una part important del col·lectiu de nova ciutadania.
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