
Associacionisme dels 

Migrants 

Participació i Interlocució  



John Casey va dir 

• En tot els països receptors els 

immigrants arriben a formar 

“comunitat” que són els resultats 

de la concentració territorial a 

determinades zones. 



Les raons de la 

comunitarització 

• Lligams socials 

• Lligams econòmics 

 Sobretot mateix país d’origen, grup 

cultural, ètnia, territorial   



Raons  

• Protecció  

• Reforç e la solidaritat i 

independència al col·lectiu 

receptor 

 



Caràcters i models Associatius d’immigrats 

- Federació  subregional, ètnica 

-Ong’s de Desenvolupament o drets humans 

- Laboral  

-Serveis socials  

• Identitats segons el País: Compatriotes, regió del país...  

• Objectiu. D’autoajuda, de desenvolupament o induït 

•Cultura. D’animació serveis culturals 

•Cooperatives 

•Religiós 

 

 

•Familiar  

•Ètnica 

•Religió local 

 

- Formal  

- Informals 

- Transnacionals 

- Mixtes 

-Polític 

-Desenvolupament  

-Laboral sindical 



Situació actual 

associacionisme 

                               Dificultats.  

Mobilització  (30% a Catalunya -  22 % als joves ) renovació 

de les juntes, voluntariat. 

Immigrats. Experiències formació, lideratge, conflicte de 

generació amb els fills. 

                                 Recursos  

Poc recursos, forta administració, Immigrats i joves.  

                                  Divisió  

  Atomització de les associacions, absència d’espais reals 

de participació i cooperació.  

    Clientelisme   

Manipulació dels polítics a la societat civil discurs únic 



Conseqüències 

• Interconexió entre  associacions 

d’immigrats i societat civil autòctona. És 

difícil.  

 

• Entre Paternalisme i independència? 



Participació  

• En què 

Beneficis dels serveis, àmbit professional, assistir i valida. 

 

• Com  

Proximitat, acompanyament  reconstrucció dels referents 

identitaris /interculturalitat  

 



Triangle d’integració  

• Eficiència recursos 

• Més connexió amb la comunitat 

• Més suport amb el centre 



Serveis oferts per les 

Associacions  

• Acollida.  

• Acompanyament dels companys i 

compatriotes.  

• Inserció sòciolaboral. 

• Assessorament jurídic i social. 

 



Obstacles Acollida  

• Espai de trobada (informal/ 

solidaritat tradicional residual)  

• Algunes entitat amb prou 

recursos tenen serveis o són d’un 

xarxa que permet atendre a les 

persones.  



Acompanyament  

• La mediació intercultural  

Passa a ser una activitat individual 

i de vegades institucionalitzada.  

La no implicació de les 

associacions en el disseny del 

programa d’integració i de 

ciutadania. 



Espais d’interlocució  

• Creació d'associacions de segon 

grau (federació, coordinadora 

regional o de país – en detriment 

de plataformes unitàries)  

• Taules i consells municipals 

d’immigració i de ciutadania. 



Taula i consell  

• De la contenció al diàleg amb 

l’administració.  

• Composició (entitats bàsicament 

d’immigrants o que treballen amb 

la immigració) 

• Construcció dels temes des de les 

administracions o ONGS. 



Representivitat  

• Qui ha de ser representant de les 

comunitats. 

• Eleccions de les persones.  



Absències  

• Altres espais consells de les 

administracions (educació, etc...) 

• Sinó reconstrucció taules en 

aquest temes centrats. 


