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CONSTRUINT UN PROJECTE COMÚ, CATALUNYA DIVERSA I COHESIONADA 
 

Qualsevol que camini pels carrers de les viles i ciutats de Catalunya corroborarà que la interculturalitat, la diversitat d’orígens, és un fet al nostre 

país. Catalunya és així des de fa molt de temps, però al context de la globalització, la diversitat ha esdevingut també global. Francisco Candel 

parlava als anys 60,s de Els altres catalans, aquells andalusos, extremenys, murcians, gallecs, ... que conformaven les classes populars i operàries 

d’aquell moment. Parlava de la necessitat d’incorporar aquells col·lectius a un projecte comú i cohesionat i de la importància de que funcioni 

l’ascensor social. Catalunya, un sol poble. Avui els altres catalans parlen a casa seva àrab, amazigh, urdú, wòlof, xinès, i desenes i desenes 

d’idiomes del món.  

Portem 6 anys d’inclement crisi que està degradant les condicions de vida de la gent fins al punt de que hem de tornar a parlar de classes 

populars. Les desigualtats s’acceleren, l’exclusió social es cronifica i la vida als barris empitjora. I la població immigrada es troba al centre 

d’aquesta persistent tempesta, perquè ocupa les posicions més vulnerables de la societat, a nivell laboral i de xarxes socials i institucionals.  

 

Algú pot pensar que hem de tornar a la situació anterior, abans de les vaques grosses i de les vaques flaques, quan no havia arribat tanta gent 

fruit del model de creixement econòmic que van promoure les elits econòmiques i polítiques. Podem refugiar-nos en un passat que no tornarà. 

Nosaltres pensem que la majoria de la gent que ho va deixar tot per un futur millor ha vingut per a quedar-se, i que el treball social i 

institucional per la integració de les persones immigrades, en totes les seves vessants, és una inversió de futur sinó volem seriosos problemes 

de mancança de cohesió social.  

 

Des d’AMIC-UGT treballem, des de l’any 1993, per aquesta cohesió social fonamentalment des d’accions dirigides a la integració sociolaboral de 

les persones immigrades. Malgrat les dificultats, mantenim al 2014 una potent estructura de 40 punts d’atenció a tot el territori català per 

abordar qüestions d’estrangeria i documentals, com els arrelaments, les renovacions, el reagrupament familiar, el règim comunitari, la 

nacionalitat espanyola, i un llarg llistat de complexes consultes. A més, oferim serveis i activitats adreçades a la inserció laboral de la població 

immigrada, en temes formatius, d’homologació d’estudis i d’apoderament professional. En aquest sentit destaquem la nostra tasca al SAIER, a 

l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres.  
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Des de l'inici de la crisi fins ara venim detectant de manera gradual que el gruix de persones que atenem no és com abans, de persones recent 

arribades a les que hem de fer la primera acollida, documental i social. Interaccionem amb persones que porten 5,6,7, 10 o més anys a Catalunya 

i que presenten problemes per renovar la seva targeta, que no tenen "papers", que tracten d’aconseguir la documentació per als seus familiars. 

En aquest punt hem de fer una excepció, que té a veure directament amb d’inquietant i dramàtic context internacional: l’impacte de conflictes 

com el de Síria o el d'Ucraïna i l’arribada de persones i famílies d’aquests països.   

 

Volem denunciar, una vegada més, el que significa per les persones no tenir "papers" o l’angoixa de perdre la condició de resident legal, en el 

context de la crisi: caure en un cercle viciós de gravíssima exclusió. Es fa prioritari abordar per part dels decisors públics aquest problema des de 

posicions intel·ligents, perquè abocar a milers de persones a la marginalitat genera uns costos socials evidents i impossibles d’ocultar.  

 

AMIC ha continuat aquest any 2014 treballant en xarxa amb els agents de la societat civil i de les institucions que promouen l’ integració de la 

nova ciutadania. A nivell institucional participem a desenes de fòrums de l’àmbit local, comarcal o nacional, destacant la nostra participació a la 

Taula de Ciutadania i Immigració de la Generalitat de Catalunya.  

 

2014 ha estat un any intens a nivell polític, i per la part que ens toca, de reivindicació dels drets polítics de la nova ciutadania, negats per a la 

majoria dels nous catalans i catalanes a la majoria dels processos electorals. En un moment en que s’obren finestres d’oportunitat per al canvi 

polític i social i es debat intensament el futur polític de Catalunya, hem treballat i treballem per situar a l’agenda pública l’assoliment dels drets 

plens de ciutadania per a tots i totes els catalans i les catalanes. Sens dubte, aquest debats i les decisions que se’n deriven passen per vincular els 

drets de ciutadania a la residència i no només a la nacionalitat, o per tindre un nou concepte de nacionalitat més obert i modern. No és un debat 

local, sinó propi del complex món en el que vivim. 
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Agraïments 

 

Gràcies a la Diputació de Lleida pel suport donat a actuacions desenvolupades en matèria d’assessorament a la immigració, especialment pel 

suport donat a la nostra entitat que des de fa anys venim treballant per la integració sociolaboral i política de la nova ciutadania, tasca que 

realitzem amb il·lusió i compromís perquè creiem en un món millor on tots i totes poguéssim viure en igualtat de condicions de drets i deures. 

 

Agraïm també la col·laboració de les entitats amb les que treballem en xarxa i donen suport a les nostres campanyes.  

 

Molt especialment, donem les gràcies a les persones que acudeixen amb nosaltres i ens donen la seva confiança. 

 

Gràcies a tots i totes! 
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Qui som i què fem? 
L’associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya 

(AMIC) som una entitat sense ànim de lucre nascuda 

a l’any 1993, a la seu de la UGT de Catalunya.  Totes 

les nostres actuacions i reivindicacions es duen a 

terme amb la perspectiva de contribuir en la 

construcció d’una societat cada vegada més igualitària 

i més justa, on es respectin les diferències individuals i 

culturals, en el marc de valors democràtic, i amb una 

sensibilització especial pel respecte dels drets dels 

treballadors i les treballadores amb independència del 

seu origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: AMIC-UGT. Memòria fotogràfica de l’entitat  
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Organigrama 

Des del punt de vista organitzatiu, AMIC s’estructura en quatre nivells: la direcció, els serveis centrals, els serveis de coordinació provincial i territorial, i els 

serveis d’assessoria a la Xarxa d’oficines (amb més de 40 punts d’atenció arreu de Catalunya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS D’ASSESSORIA A LA XARXA D’OFICINES  

SERVEIS DE COORDINACIÓ PROVINCIAL 

/TERRITORIAL 

PRESIDENCIA / DIRECCIÓ 

SERVEIS CENTRALS 

A. JURÍDICA /   A. RECURSOS HUMANS /  A. COMUNICACIÓ /  A. ACCIÓ SINDICAL /  A. PROJECTES 
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Els nostres objectius són: 

a. Donar suport en tot allò referit a les migracions.  

- Oferir un servei d’assessorament en matèria d’estrangeria tant per a les persones que arriben a casa nostra com per a les persones que volen 

marxar d’aquest país,  donant-los recursos, informació acurada i pràctica amb tal de concretar el seu projecte migratori amb garanties. 

- Aportar a la societat continguts d’investigació a l’entorn dels treballadors estrangers. 

 

b. Donar suport a tècnics i professionals d’institucions, així com a entitats socials, sobre la situació documental de la població immigrada, 

l’acollida i el seu establiment a les ciutats.  

- Crear tallers i sessions formatives amb els continguts actualitzats de la Llei d’estrangeria i amb continguts específics del Reglament. També 

sobre les competències de les administracions relacionades amb la matèria. 

 

c. Afavorir el procés d’inserció i integració de la població migrant en el mercat de treball des d’una perspectiva sindical, fomentant la igualtat i 

la millora dels drets dels treballadors. 

- Realitzar projectes d’orientació sobre el marc legislatiu que regula les relacions laborals a l’Estat espanyol i a Catalunya, donant serveis 

d’atenció individual o a través de grups, de xerrades i sessions formatives, i a través de l’edició de materials sobre els seus drets i deures.  

- Oferir un servei de suport per al reconeixement de la formació acadèmica universitària i no universitària del país d’origen, de l’experiència 

professional de les persones immigrades a Espanya per fomentar la igualtat d’oportunitats entre els treballadors estrangers i els autòctons.  

- Oferir un nou servei de suport per al reconeixement de titulacions reconegudes a Espanya als nacionals que vulguin emigrar per treballar en 

un altre país de la Unió Europea. 
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d. Impulsar l’establiment de forma normalitzada plans d’acollida i de gestió de la diversitat a les empreses.  

- Sensibilitzar i assessorar els delegats sindicals i agents per la igualtat, així com als empresaris i responsables de recursos humans sobre els 

beneficis que comporta per uns i per altres l’aplicació d’aquests plans. Elaborar materials de suport. 

 

e. Contribuir en la construcció d’una societat intercultural on es respecti i es reconegui la diversitat (entesa en un sentit ampli), així com els 

elements comuns i compartits que garanteixin la interacció i el coneixement mutu entre els ciutadans, com a via per a reforçar el sentiment de 

pertinença que és un fonament de la cohesió.  

-   Crear projectes de mediació intercultural. 

- Posar en marxa campanyes de sensibilització com ara: exposicions fotogràfiques, jornades, congressos i altres activitats que permetin 

generar la reflexió, la participació i diàleg entre els ciutadans. 

 

f. Promocionar el coneixement i ús de la llengua catalana entre les persones no catalanoparlants.  

- Fer campanyes i materials informatius sobre els recursos per a l’aprenentatge i els beneficis que comporta el coneixement del català.  

- Informar des dels punts d’atenció d’AMIC, els usuaris i usuàries que no parlen aquesta llengua, sobre els recursos existents en la ciutat i 

d’altres on realitzar aquesta formació. 
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g. Contribuir a millorar la cohesió social i la convivència. 

- Posar de manifest i lluitar contra tots aquells actes de contingut racista o xenòfob que posin en perill la convivència habitual entre els 

ciutadans i les ciutadanes.  

- Fer denúncia social entre la xarxa de contactes d’AMIC i davant als mitjans de comunicació sobre aquests fets.  

- Realitzar projectes per desmuntar rumors i estereotips entorn a la immigració (a través de tallers, campanyes a l’àmbit de l’empresa, entre 

altres). 

 

Amb qui col·laborem? 

Amb la Diputació de Lleida per a la prestació del Servei d’assessorament en estrangeria. 

 

Aquest servei d’atenció i assessorament jurídic en temes d’estrangeria té com a continguts bàsics el suport i assessorament individualitzat de qualitat en tot 

allò relacionat amb l’estatus legal d’estranger o estrangera, en temes com ara:  

- Les renovacions de targetes de residència i residència i treball  
- Les modificacions de targetes de residència i residència i treball 
- El reagrupament familiar 
- L’autorització per arrelament 
- L’adquisició de nacionalitat espanyola 
- Les autoritzacions inicials 
- Consultes de caire civil relacionades amb la condició de persona estrangera.  
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A més a més de la informació i assessorament, es dóna suport a la tramitació de tots aquells expedients administratius que, atenent a les circumstàncies 

concretes de cada cas i sempre que la normativa específica ho permeti, siguin aptes per a la per a la consecució o manteniment de la situació legal de 

l’interessada i, s’escau, de la seva família. En general, la tramitació compren la recollida de documentació necessària, repàs i seguiment de l’expedient.  

El servei inclou l’assessorament puntual als professionals de la institució on es treballa. D’una altra banda, aquest servei també mira de donar suport general a 

tot tipus de demandes de les persones immigrades, oferint la informació i les derivacions adients en cada cas, en temes com l’accés a serveis bàsics, formació, 

inserció laboral, problemes socials, habitatge, ... 
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Resum fets i xifres 2014 
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ANÀLISI SOCIODEMOGRÀFIC I LABORAL DELS USUARIS I USUARIES ATESES 

 

1. Resum del servei  

AMIC Total 

Total USUARIS 1.041 
Total  VISITES 1.355 
Total CONSULTES 1.919 
Total SERVEIS 3.466 

  

Visites 1,41 
Consultes 1,99 
 Serveis 3,60 
 

DADES PER OFICINA 

 

 

 

 

 

OFICINA % USUARIS Persones  Consultes  Visites  Serveis  
Les Borges Blanques 2,59% 27 38 28 72 

Lleida 41,31% 430 946 576 1746 

Sort 2,02% 21 51 23 98 

Tàrrega 54,08% 563 884 728 1550 

Total general 100,00%  1041 1919 1355 3466 

1,41
1,99

3,60

Visi
te

s

Consu
lte

s

Se
rv
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Mitjana d'activitat per persona atesa
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Durant l’any 2014 des de la xarxa d’AMIC a les comarques de Lleida s’han atès a 1.041 persones. Aquesta xifra és lleugerament superior a l’obtinguda al 2013, quan 

es van atendre a 964 usuaris/es a les comarques de Lleida, però és lleugerament inferior a l’obtinguda els anys 2012 i 2011. Així, l’any 2012 es van atendre 1.139 

usuaris/es i l’any 2011, se’n van atendre 1.180. Aquest any s’observa, doncs, un lleuger repunt en el nombre d’usuaris/es respecte l’any anterior que caldrà estudiar 

si es manté en anys posteriors. Per contextualitzar aquesta xifra de persones ateses cal tenir en compte diversos elements: . 

Un primer aspecte a tenir en compte és que, en les darrers anys, han disminuït els punts i el temps d’atenció a les comarques lleidatanes. Al 2014 es van realitzar 4 

sessions anuals de 3 hores de durada (al 2013 es van realitzar 3 sessions anuals de 3 hores de durada cadascuna), quan al 2012 el servei es realitzava 9 mesos l’any i 

tenia una durada de 4 hores presencials. També s’ha reduït el servei a la comarca de Les Garrigues, que va passar de 4 hores d’atenció al mes al 2012, a 3 hores al 

2013, el mateix temps d’atenció que al 2014. Les dificultats creixents a l’hora d’obtenir recursos econòmics per part de les administracions locals i comarcals que es 

puguin destinar a aquest àmbit han propiciat aquesta situació. 

També cal tenir en compte el canvi de cicle econòmic que estem vivint, que comporta que la conjuntura actual estigui molt marcada per les conseqüències de la crisi 

econòmica iniciada al 2008, que s’ha perllongat fins a l’actualitat. Aquesta situació ha provocat que arribessin menys persones estrangeres a Catalunya en el darrers 

anys i, conseqüentment, també a les comarques lleidatanes. En aquest sentit, aquesta situació també ha propiciat que algunes persones i les seves famílies es 

plantegessin retornar al país d’origen o bé emigrar a algun altre. 

Pel que fa a les visites realitzades per cada usuari/a, ha augmentat respecte a l’any passat, però ha disminuït respecte al 2012. Així, al 2014 se’n han comptabilitzat 

1.355, al 2013 se’n van registrar 1.234, i al 2.012 un total de 1.455 visites. La mitja de vistes per persona ha estat de 1,41 també ha augmentat respecte al 2013 (1,28) 

i ha disminuït respecte al 2012 (1,8). D’aquestes dades se’n pot extreure que el nombre de visites han augmentat respecte l’any passat perquè també han augmentat 

el nombre d’usuaris/es (i la situació inversa es dóna respecte al 2012) 

La mateixa situació es dóna en el nombre de consultes, 1.919, que han augmentat respecte l’any  2013 (1.748 consultes) i han disminuït respecte al 2012 (2.103 

consultes). En quan als serveis, han augmentat progressivament en els darrers a anys: al 2014 se’n han registrat 3.466, al 2013 han estat 3.073 i al 2012 van ser 

2.881. 

La mitja de consultes per persona ha augmentat respecte als 2 anys anteriors: al 2014 ha estat de 1,99 consultes per persona, davant les 1,81 consultes per persona 

de 2013 i les 1,85 consultes per persona al 2012. En canvi, la xifra de serveis per consulta ha disminuït respecte el darrer any i han augmentat respecte al 2012: al 

2014 han estat 3,60 serveis per consulta, al 2013 un total de 3,9 i al 2012 va ser de 2,53.  

En definitiva, l’augment del nombre d’usuaris/es ha suposat un augment en el nombre de consultes i de visites, així com també en la mitja de consultes 

realitzades per persona.  
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2. Comarques i municipis de residència 

 

COMARQUES  % Persones  

URGELL 49,28% 513 

SEGRIÀ 32,28% 336 

GARRIGUES 4,61% 48 

SEGARRA 3,65% 38 

PLA D'URGELL 3,07% 32 

PALLARS SOBIRÀ 2,98% 31 

LA NOGUERA 2,50% 26 

PALLARS JUSSÀ 0,58% 6 

NS/NC 0,38% 4 

VALLES OCCIDENTAL 0,19% 2 

ALT URGELL 0,19% 2 

VAL D'ARAN 0,10% 1 

ALT PENEDÈS 0,10% 1 

PRIORAT 0,10% 1 

Total 100%  1041 

 

 

 

 

En els darrers anys, les comarques del Segrià i l’Urgell,  han tingut cada cop més pes 

pel que fa al lloc de residència de les persones ateses. Així, al 2014 el 81,56% del 

total del nostres usuaris/es hi residien, al 2013 representaven el 81,44%, el 74,6% al 

2012, el 69% al 2011 i el 59,1% al 2010).  

En tercer terme, trobem les persones que resideixen a Les Garrigues amb un 4,61%, 

una xifra molt semblant a l’obtinguda al 2013, amb 4,36%. De fet, aquestes xifres 

s’han mantingut força estables en els darrers anys, amb l’excepció de l’any 2012 (al 

2012 les persones residents en aquesta comarca van representar el 8%, el 4,3% al 

2011 i el 4,4% al 2010). Tot seguit trobem les persones  que resideixen a la Segarra, 

amb un 3,65% (un 4,32% al 2013, un 3,3% al 2012 i un 3,9% al 2011)  

Tot seguit trobem els residents al Pla d’Urgell (3,07%) i al Pallars Sobirà 2,98%),  

Les persones ateses residents al Pla d’Urgell s’han mantingut força estables en els 

darrers 4 anys (al 2013 van representar un 2,49%, al 2012 un 3,2%, al 2011 un 3%) i 

han disminuït respecte al 2010, quan van representar un 4,9% (al 2010 s’oferia un 

servei d’atenció periòdic d’AMIC a la comarca, que es va deixar d’oferir a partir de 

2011). 
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MUNICIPIS DE RESIDÈNCIA % TOTAL 

TÀRREGA 44,86% 467 

LLEIDA 26,90% 280 

BORGES BLANQUES, LES 3,17% 33 

CERVERA 2,59% 27 

SORT 1,83% 19 

BELLPUIG D'URGELL 1,73% 18 

ALCARRÀS 1,06% 11 

GUISSONA 1,06% 11 

BALAGUER 0,96% 10 

TORNABOUS 0,96% 10 

MOLLERUSSA 0,96% 10 

VERDÚ 0,77% 8 

ANGLESOLA 0,77% 8 

SOSES 0,67% 7 

ALCOLETGE 0,67% 7 

JUNEDA 0,58% 6 

POBLA DE SEGUR, LA 0,48% 5 

GOLMÉS 0,48% 5 

SUNYER 0,48% 5 

ESTERRI D'ÀNEU 0,48% 5 

ALMACELLES 0,48% 5 

TORREFARRERA 0,38% 4 

BARBENS 0,38% 4 

PALAU D'ANGLESOLA, EL 0,38% 4 

GUINGUETA D'ÀNEU, LA 0,38% 4 

PONTS 0,38% 4 

TERMENS 0,29% 3 

ARBECA 0,29% 3 

TORRES DE SEGRE 0,29% 3 

GRANADELLA, LA 0,29% 3 

Pel que fa al Pallars Sobirà, el percentatge de persones ateses que hi residien ha 

augmentat lleugerament respecte al 2013 (quan va suposar un 2,49%), però ha 

disminuït força respecte als anys anteriors. Així, l 2012 va suposar un 5,3%, un 3,2% 

al 2011 i un 5,5% al 2010. Aquests fluctuacions estan relacionades amb el temps 

d’atenció de l’associació a la comarca. 

Remarcar, també que els usuaris/es de la Noguera han disminuït força respecte al 

2013. Al 2014 han suposat un 2,5% del total, quan al 2013  van representar un 

4,32%. Tanmateix, el percentatge obtingut aquest 2014 és força semblant al d’anys 

anteriors: al 2012 els residents a la Noguera van suposar el 2,9% i el 2,54% al 2011.  

Pel que fa als municipis de residència, destacar les capitals de comarca del Segrià i 

l’Urgell que, conjuntament, suposen el 71,76% del total dels nostres usuaris/es 

(representaven el 69,09% al 2013, el 60,4% al 2012, el 61,95% al 2011 el 50% al 

2010). Es tracta de poblacions amb una oficina d’AMIC des de fa més de 15 anys i 

amb uns percentatge importants de persones immigrades. A més cal tenir en 

compte la concentració dels serveis d’AMIC a Lleida i Tàrrega, la qual cosa 

afavoreix de manera decidida aquestes xifres.  

D’altra banda, remarcar l’augment progressiu d’usuaris/es residents a Tàrrega i 

també a la comarca de l’Urgell, que s’ha anat observant en els darrers anys. Aquest 

fet s’explicaria per la progressiva disminució del temps d’atenció de les entitats 

que ofereixen els seus serveis a persones estrangeres a Tàrrega, que s’ha vist 

reduït cada cop més. La situació de falta de recursos econòmics per mantenir 

aquest serveis ha fet que AMIC concentrés un major nombre d’usuaris/es de 

l’Urgell i de la seva capital. En aquest sentit, AMIC ha fet un esforç per mantenir el 

seus serveis a Tàrrega i, fins i tot, per augmentar-ne alguns (augment del temps 

destinat a l’elaboració de currículums). 
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CASTELLNOU DE SEANA 0,29% 3 

ALGUAIRE 0,29% 3 

TORREGROSSA 0,29% 3 

ÀGER 0,29% 3 

MAIALS 0,29% 3 

VILANOVA DE BELLPUIG 0,29% 3 

MENARGUENS 0,19% 2 

TORRELAMEU 0,19% 2 

ALBESA 0,19% 2 

ALPICAT 0,10% 1 

TERRASSA 0,10% 1 

ARQUILLÓS 0,10% 1 

BOSSOST 0,10% 1 

ALFARRÀS 0,10% 1 

TREMP 0,10% 1 

ALAMÚS, ELS 0,10% 1 

COLL DE NARGÓ 0,10% 1 

CARLOTA, LA 0,10% 1 

AITONA 0,10% 1 

PUIGVERD DE LLEIDA 0,10% 1 

BINEFAR 0,10% 1 

RIALB DE NOGUERA 0,10% 1 

ARTESA DE LLEIDA 0,10% 1 

VILAGRASSA 0,10% 1 

LLAVORSÍ 0,10% 1 

VILANOVA DE SEGRIÀ 0,10% 1 

BOBERA 0,10% 1 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 0,10% 1 

VALL DE CARDÓS 0,10% 1 

SERÒS 0,10% 1 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 0,10% 1 

Després de la poblacions de Lleida i Tàrrega, destaquen Les Borges Blanques, amb un 

3,71%  i Cervera, amb un 2,59% . Les persones ateses de la Borges Blanques s’han 

mantingut respecta al 2013 (3,11%), han disminuït respecte al 2012 (el 5,1% del 

total), però han augmentat respecte els anys 2011 i 2010 (el 2,1% al 2011 i el 2,3% al 

2010). Els i les residents a Cervera han disminuït lleugerament respecte al 2013 

(2,80% del total) i han augmentat respecte als anys 2012 (1,32% del total) i 2011 

(1,78%). 

Finalment, remarcar que al 2013 s’han atès molt reduït resident fora de les 

comarques de Lleida i un nombre gairebé inapreciable de persones residents fora de 

Catalunya. Aquest fet s’explica perquè aquest any la UGT no ha dut a terme el 

programa d’atenció a temporers durant la Campanya de la Fruita i, per tant, no ha 

necessitat el suport d’AMIC en aquest programa (que era l’origen majoritari 

d’aquests usuaris/es).  
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ALBAGES, L’ 0,10% 1 

BISBAL DE FALSET, LA 0,10% 1 

RIBERA D'URGELLET 0,10% 1 

ZARAGOZA 0,10% 1 

RUBÍ 0,10% 1 

SANT MARTÍ DE MALDÀ 0,10% 1 

VIELHA 0,10% 1 

GUINGUETA D'ANEU, LA 0,10% 1 

VILANOVA DE SEGRIÀ 0,10% 1 

ÀGER 0,10% 1 

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 0,10% 1 

SOSES 0,10% 1 

BENABARRE 0,10% 1 
Total general 100,00%  1041 
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3. Gènere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÈNERE USUARIS  
 

% 

Dona 665 63,88% 

Home 376 36,12% 

Total 1.041 100,00% 

 

 
Pel que fa al gènere, la majoria persones ateses per AMIC l’any 2014 han estat dones, amb el 63,88% del total, 

davant un 36,12% d’homes. Aquesta és una situació nova respecte els darrers 16 anys de treball amb persones 

nouvingudes, quan la majoria de persones ateses eren homes. De fet, els percentatge en quan al gènere 

pràcticament s’inverteixen respecte els anys immediatament anteriors. En aquest sentit, el percentatge d’homes 

dels darrers 3 anys ha estat el més reduït obtingut els darrers 5 anys: al 2013 es van atendre un 67,3% d’homes 

davant un 32,7% de dones, al 2012 es va atendre un 66% d’homes i un 34% de dones, al 2011 es va atendre 71,3% i 

un 28,7% de dones i al 2010 un 70,4% d’homes i un 29,6% de dones.  

Aquesta predominança de dones es repeteix en totes les oficines:  Sort (71,4%), Lleida (67,7%), Les Borges Blanques 

(62,7%)  i Tàrrega (63,1%). 

En definitiva, si fins al 2014 els homes utilitzen amb més freqüència els serveis d’AMIC, ja als anys 2013 i 2012 es 

podia entreveure una certa tendència a la igualació, fins que aquest 2014 les dones ateses han superat el nombre 

d’homes. Caldrà observar si aquesta tendència continua en els pròxims anys. 
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4. Nacionalitat 
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Destacar, en primer lloc, la gran varietat de les nacionalitats de les persones ateses, ja que aquest any, s’han comptabilitzat usuaris/es de més de 50 

països. Tanmateix, com en anys anteriors, el Marroc, amb el 26,03% dels usuaris/es atesos, destaca per damunt de la resta en totes les oficines. El 

percentatge de persones nacionals del Marroc és lleugerament inferior a l’obtingut al 2013 (28,11%), però lleugerament superior a l’obtingut en anys 

anteriors: al 2012 les persones d’aquest país van suposar el 25’2% del total, al 2011 el 25,3% i al 2010 el 21,6%. Tanmateix, els usuaris/es d’aquesta 

nacionalitat s’han mantingut entre el 21% i el 26% en es darrers 5 anys. 

També són destacables, en segon lloc, els usuaris i usuàries procedents del Senegal, amb l’11,14%. El percentatge de persones ateses d’aquesta 

nacionalitat també s’ha mantingut força estable en els darrers anys: al 2013 va suposar el 12,03%, el 10,2% al 2012, el 9,2% al 2011 i un 11% al 2010.   

A continuació trobem els nacionals d’Ucraïna, amb el 5%, xifra molt semblant a l’obtinguda l’any 2013 (5,39%), inferior a la de 2012 (el 6,8%)  i superior a la 

d’anys anteriors (el 3,8% al 2011 i sense usuaris d’aquest país al 2010). 

Tot seguit trobem els nacionals de 3 països amb percentatge molt semblants al voltant del 4%: Espanya, República Dominicana  i Colòmbia.  

Així, trobem els ciutadans/es de nacionalitat espanyola, amb el 4,71%, que ocupen el quart lloc. En els darrers anys el percentatge de ciutadans/es 

espanyols/es atesos s’ha mantingut força estable:  5,08% al 2013, el 4,3% al 2012, el 5,7% al 2011 i el 3,9% al 2010. Es tracta, majoritàriament, d’usuaris/es 

nascuts en països estrangers que han adquirit la nacionalitat espanyola o bé tenen la doble nacionalitat.  

El següent lloc l’ocupen els nacionals de la  República Dominicana, amb el 4,14%. Aquesta xifra és molt semblant a la de 2013 (4,46%) i superior a la d’anys 

anteriors (el 3,5% al 2012, el 3,22% al 2011 i el 2,3% al 2010). El sisè lloc és per als nacionals de Colòmbia amb 4,03% . Aquesta xifra no ha variat gaire 

respecte a la de 2013 (4,36%) ni tampoc respecte a la de 2012 (el 4,7%) al 2012, però és inferior a l’obtinguda els anys 2011 ( 5,1% ) i al 2010 (6,5%). 

Romania i Mali, amb el 3,55% del total d’usuaris/es, també ocupen un lloc destacat. La xifra obtinguda aquest any és semblant a la de 2013, quan va 

suposar el 3,84% en el cas dels 2 països. Pel que fa als ciutadans romanesos, el percentatge d’aquest any és inferior als obtingut en anys anteriors (el 4,2% 

al 2012, el 7,4% al 2011 i el 4,3% al 2010. L’augment de ciutadans d’aquets país experimentat al 2011 està relacionat amb  l’entrada en vigor de l’Ordre 

PRE/2072/2011, de 22 de juliol, (BOE del 23.07.2011), que establia la reactivació del període transitori pels ciutadans de Romania, la qual cosa feia 

necessària una autorització de treball en alguns casos (per les persones que volien treballar per compte d’altri i que no estesin treballant o bé inscrits al 

servei públic d’ocupació a data de 22 de juliol de 2011). La vigència d’aquest període transitori s’ha mantingut els anys 2012 i 2013. 

Pel que fa als ciutadans de Mali, han disminuït respecte a anys anteriors: van suposar el 5,8% al 2012, el 5,5% al 2011 i un 6% al 2010.  

Finalment, destacar que d’aquests 7 països analitzats, juntament amb el Marroc, és d’on provenen el 62,14% de les persones ateses (el 67,11% l’any 

2013). Si a aquests països hi afegim Bolívia (3,46%), la República de Guinea (3,36%) i Brasil (3,17%), trobem que els ciutadans i ciutadanes d’aquests 11 

països representen el 77,1% del total de persones ateses. 
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5. Edats 

 

EDAT % Persones  

Menys de 19 anys 0,48% 6 

De 19 anys a 24 anys 3,55% 41 

De 25 anys a 39 anys 51,77% 544 

De 40 anys a 64 anys 41,59% 438 

65 i més anys 0,86% 12 

Total general 100,00%  1041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguint la tendència dels darrers anys, el perfil majoritari de l’usuari/a d’AMIC és el d’una persona jove, entre 25 i 39 anys, i en plena edat laboral amb més de la 

meitat de persones ateses (el 51,77%). Aquestes dades són molt semblants a les obtingudes als anys 2013, 2012, 2011, 2010 i 2009, quan el 54,88%, 52,7%, el 

53,2%, el 55% i 54% , respectivament, del total d’usuaris es trobaven dins aquesta franja d’edat. 

En segon lloc, trobem el 41,59% de les persones ateses que tenen entre 40 i 64 anys. Aquesta xifra és superior a les obtingudes en anys anteriors, Així, al 2013  es 

trobaven en aquesta franja d’edat el 37,66% del total d’usuaris, al 2012 el 38,3%, al 2011 el 34,5% i l’any 2010, el 33%. També destacar que, el percentatge de la 

població atesa que es trobava dins aquesta franja d’edat ha augmentat força respecte a 2009, quan només una de cada quatre persones tenien entre 40 i 64 anys 

(valors semblants als de 2008).  

Destacar, també que, aquest 2014, segueix la tendència de la disminució progressiva d’usuaris de menys de 25 anys, que ha suposat el 4,03% del total (el 6,33% al 

2013, el 8,3% al 2012, el 9,2% al 2011, un 10%, un 11% al 2010 i un 14% als anys al 2009 i al 2008).  

En definitiva, amb les dades obtingudes, s’observa que la majoria d’usuaris/es atesos tenen entre 25 i 64 anys, amb el 93,36% del total, una tendència a l’augment 

dels usuaris d’entre 40 i 60 anys i la disminució de les persones immigrades més joves, és dir, un progressiu envelliment de la població immigrada atesa encara 

que es trobi en edat laboral. 

Finalment, destacar també la consolidació de la disminució del nombre de persones ateses amb 65 anys o més, iniciat al 2012. Així, aquest 2014 només suposen el 

0,8%, xifra molt semblant al 0,62% de 2013 i al 0,4% de 2012. Aquest valors s’allunyen dels obtinguts en anys anteriors: al 2011 van representar el 3% d’usuaris, 

l’1,6% de 2010 i el 8,5% del 2009. Al 2008, però, les persones de més de 65 anys no arribaven a l’1%. Davant aquesta variabilitat, caldrà analitzar les dades 

obtingudes en anys posteriors per tal d’intentar establir algun tipus de patró. 
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6. Temps d’estada a Catalunya 
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La majoria de les persones ateses durant el 2014, porten entre 5 i 10 anys a Catalunya, en concret, el 46,4% del total. Si es comparen les dades d’aquest 

any respecte als 4 anteriors es pot observar que és manté una tendència sostinguda a l’alça d’aquest col·lectiu, encara que en els darrers 2 anys s’ha 

produït un cert estancament. Aquest grup va representar el 46,16% al 2013, el 44,2% al 2012, el 41% al 2011 i el 42% al 2010. En canvi, els usuaris/es que 

porten aquest període de temps a casa nostra ha augmentat respecte al 2009, quan el 34% dels usuaris/es portava entre 5 i 10 anys a Catalunya.  

En segon lloc, trobem les persones que fa més de 10 anys que viuen a Catalunya, amb el 41,11%. Aquest any el percentatge d’aquest col·lectiu ha 

augmentat significativament respecte l’any passat (34,54%), encara que s’aprecia un augment constant d’aquest grup en el darrers anys: al 2012 va 

suposar el 21,9% del total, al 2011 el 24%, al 2010 un 18% i al 2009 el 16%.  

Així doncs, aquest any continua la tendència a atendre un major nombre de persones que porten entre 5 i 10 anys vivint a casa nostra, col·lectiu que 

continua creixent en els darrers anys, així com també una tendència a l’augment del col·lectiu que fa més de 10 anys que viuen a Catalunya (aquests 2 

grups suposen el 87,51% del total d’usuaris/es). Es tracta, doncs, de persones assentades a casa nostra i amb voluntat o bé necessitat de permanència, 

que van arribar en anys de bonança econòmica demandats pel mercat laboral i que han iniciat un projecte de vida al nostre país (reagrupament familiar, 

escolarització dels fills,,...). 

Tot seguit, trobem el col·lectiu de les persones que porten de 3 a 5 anys a Catalunya, amb el 6,44%. Aquest percentatge ha disminuït força respecte els 

anys anteriors: al 2013 aquest grup va suposar l’11,2%, al 2012 el 19,6%, al 2011 el 18%, al 2010 un 23% i al 2009 el 22%.  

Destacar, també, la disminució de les persones ateses que porten un any o menys a Catalunya (un 2,98%, si sumem els dos grups) respecte els anys 2013 

(4,25%), 2012 (4,6%), 2011 (el 9%) i els anys 2010 i al 2009 (amb el 5% en ambdós casos). La situació de crisi econòmica i la manca de perspectives de que 

millori en un futur immediat poden ser algun dels motius d’aquesta situació. 

En definitiva, un repàs global de conjunt de les dades, ens indiquen que han crescut els usuaris que porten més de 5 anys a casa nostra i que les persones 

que fa entre 3 i 5 anys que viuen a Catalunya han disminuït.  
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7. Coneixement de les llengües cooficials de Catalunya 
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8. Nivell acadèmic  

Com en anys anteriors, el nivell de coneixement de les persones 

ateses del català i del castellà és força diferent. En aquest sentit, es 

reflecteixen les diferències de domini i aprenentatge del castellà i 

català, amb un predomini evident de la primera.  

 

Pel que fa al català, un 65,9% de les persones ateses en te un 

coneixement bàsic. Aquest percentatge s’ha mantingut força 

estable en els darrers 3 anys i que ha anat augmentat 

paulatinament respecte als anys anteriors. Així, al 2013 va 

representar el 68,57% del total, al 2012 suposava el 62,7%, al 2011 

el 59%, al 2010 un 49% i al 2009 un 45%. Només un 15,75% dels 

usuaris té un nivell mitjà o alt de català, xifra semblant a l’obtinguda 

en anys anteriors (un 12,45% al 2013, un 15,7% al 2012, un 14% al 

2011, un 15% al 2010 i un 13% l’any 2009).  

 
D’altra banda, un 18,35% dels usuaris/es no entén la llengua catalana. Tanmateix, les dades dels darrers anys mostren que ha augmentat el coneixement de la 

llengua catalana de la població nouvinguda atesa. Així, al 2013 el 18,88% dels usuaris/es no entenia la llengua catalana, al 2012 un 21,5%, al 2011 el 26%, l’any 

2010 un 28%, el 2009, el 42%, el 2008, un 48% i el 2007 un 42,4%. El percentatge d’usuaris/es que fa més de 5 anys que viuen a Catalunya ateses aquest 2014 (i els 

darrers anys), així com els efectes de les polítiques d’ensenyament del català dels darrers anys, segurament que estan relacionades amb aquestes dades. 

 

Pel que fa al castellà, cal destacar que predominen el nivells de coneixement mitjà (53,12%) i alt (27,38%). El nivell de coneixement mitjà ha anat augmentat 

progressivament en els darrers anys. Així, 2013 el 57,26% de les persones ateses tenien un coneixement mitjà del castellà, al 2012 n’eren el 51,3% , al 2011 el 

47%, al 2010 el 42% i al 2009 el 36%. Pel que fa al nivell alt del castellà, la xifra és molt semblant respecte a l’any passat (el 25,93% al 2013). Tanmateix, s’observa 

una lleugera tendència a la baixa respecte a les dades obtingudes en anys anteriors (el 31,1% al 2012, el 32% en els anys 2011 i 2009 i el 33% a l‘any 2010).  

 

En el cas de les dades sobre el nivell alt del castellà, cal  tenir en compte que el fet que un 15,47% d’usuaris són d’origen llatinoamericà, i gairebé la totalitat, de 

parla castellana. 
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NIVELL ACADEMIC % Persones  
Bàsica 30,74% 320 

Secundària 28,72% 299 

Batxillerat 10,85% 113 

FP/Estudis tècnics 9,80% 102 

Estudis no formals 6,82% 71 

Universitaris: Graduats i Llicenciats 5,76% 60 

Sense estudis o estudis inacabats 3,65% 38 

Universitaris: Diplomatures   3,46% 36 

Universitaris: Postgraduats (màster, doctorat) 0,19% 2 

NS/NC  0,00% 0 

Total general 100,00% 1041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran majoria de persones ateses han cursat estudis primaris (30,74%) o 

bé secundaris (28,72%). Aquestes dades són semblants i s’han mantingut 

força estables respecte a les obtingudes en anys anteriors.  

En aquest sentit, es pot veure aquest tendència en els darrers 6 anys. Així, 

al 2013 el 31,43% de les persones ateses tenien estudis primaris i el 27,9% 

secundaris i al 2012, el 30,1% del usuaris/es tenien estudis primaris i el 

30,5% secundaris.  El mateix succeeix en anys anteriors: al 2011, les 

persones amb estudis secundaris van representat el 35,2% del total i les 

que tenien estudis primaris el 31,1% i al 2010, el 35,8% del nostres 

usuaris/es tenien estudis primaris i el 33,7% estudis secundaris. Finalment, 

al 2009 el 37% dels usuaris/es atesos tenien estudis secundaris i el 33% 

estudis primaris.  

Els segueixen, a força distància, les persones que han realitzat estudis de batxillerat, amb el 10,85% (el 8,61% al 2013 i el 5,71% al 2012), formació professional, 

amb el 9,8% (el 10,58% al 2013, el 10,2% al 2012, el 10,9% al 2011, l’11% al 2010 i el 8% l’any 2009) i els que tenen estudis universitaris, amb el 9,41% (el 10,17% 

al 2013, l’11,8% al 2012, un 11,6% al 2011, poc més del 10% al 2010 i gairebé el 12% l’any 2009). Així, doncs, el 19,21% de les persones ateses tenen estudis 

professionals o universitaris (el 20,75% al 2013, el 21,9% al 2012, el 22,5% al 2011, el 22% al 2010 i el 19,6% l’any 2009). En l’altre extrem trobem les persones 

que no tenen estudis o no han finalitzat l’etapa de formació bàsica, amb un 3,65% (un 4,88 al 2013, un 4,6% al 2012, el 6,4% al 2011 i també al 2010 i un 8% l’any 

2009). 

Finalment, destacar el 6,82% (el 6,33% al 2013, el 6,9% al 2012 i el 4,6% al 2011) de persones que tenen estudis no formals, que també s’ha mantingut força 

estable en els darrers anys. Es tracta de persones que no tenien estudis o bé no havien finalitzat la formació bàsica al país d’origen i que han realitzat algun tipus 

de formació al país d’acollida (d’idiomes, formació ocupacional,...). 

Les dades obtingudes desmunten la idea d’una població immigrada sense cap tipus de formació: s’atén persones amb diversos nivells d’estudis, encara que la 

gran majoria tenen estudis primaris o bé secundaris. 
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9. Homologació i/o convalidació d’estudis 

 

No homologats; 

84,34%

Ha estudiat a 

Espanya; 

13,83%

Homologats; 

1,25%

En Tràmit; 

0,28%

 
 

 

 

 

 

 

ANALISI ADMINISTRATIU 

En consonància amb les dades analitzades en l’apartat anterior, trobem 

que la immensa majoria de les persones ateses que han estudiat als 

països d’origen no han iniciat el tràmit de l’homologació dels seus 

estudis (el 84,34%), tal i com succeïa en anys anteriors: el 86% al 2013, el 

85,8% al 2012, el 89,3% al 2011, el 93% al 2010 i el 92% al 2009. Un dels 

motius d’aquesta situació pot ser el desconeixement del procediment o 

també per la complexitat i la lentitud del procés, especialment pel que 

fa als estudis universitaris. 

 

En aquest sentit, si tenim en compte que el 30,06% de les persones ateses 

ha cursat, batxillerat, formació professional o bé estudis universitaris, ens 

trobem en situacions de desaprofitament productiu i de desequilibri 

entre la formació adquirida i el estatus professional. És evident, doncs, 

que aquestes persones, si treballen, en la majoria dels casos ocupen llocs 

de treball que estan per sota del seu nivell formatiu.  

D’altra banda, el lent i farragós procés que s’ha de seguir per homologar els estudis, fa complicat que les persones immigrades vulguin iniciar-lo, tal i com 

demostra l’1,25% de persones ateses que tenen els estudis homologats (el 2,18% al 2013, l’1,9% al 2012 i el 0,8% al 2011) o bé el 0’28% que estan realitzant 

aquest tramitant (el 0,35% al 2013, l’1,2% al 2012 i l’1,6% al 2011). A més, una de les dificultats en aquests processos és de documentació del país d’origen que 

es necessària presentar a l’administració competent (la Generalitat o l’Estat, segons el cas) que, en molts casos, encareix i dificulta aquest procés. 

Per donar suport als processos d’homologació i convalidació d’estudis, tant universitaris com no universitaris, al mes de febrer d’aquest de2011 es va iniciar un 

servei  d’informació, orientació i suport a les oficines de Lleida i Tàrrega, que ha continuat durant aquest 2012. Aquest servei ha fet augmentar les consultes 

sobre aquest processos, tal i com s’analitzarà més endavant. 

Així, des de l’any 2011, des d’AMIC s’està desenvolupant un projecte per informar i assessorar a la població immigrada sobre la idoneïtat de tramitar 

l’homologació dels estudis, tant perquè permet donar passos per plasmar el perfil professional real de les persones estrangeres, ja sigui per continuar la 

formació acadèmica al nostre país (accés a la formació reglada, a l’oferta de formació ocupacional,...) o bé per obrir portes cap al món laboral. 
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10.  Situació administrativa i documental  

 

40,40%

13,20%

19,00%

6,30%

10,70%

5,00%

2,10%

2,50%

2,60%

1,14%

0,73%

Llarga durada 

Sense autorització

Residència i treball temporal  

Per arrelament 

DNI

Familiar de comunitari

Règim comunitari

Llarga durada UE 

Irregularitat sobrevinguda

Per reagrupament familiar 

No lucrativa 

Situació documental 
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En quan a la situació administrativa i documental, d’aquest 2014 hi trobem 1 grup que destaca per damunt de la resta: els que tenen un residència de llarga 

durada, amb el 40,4%. Aquesta situació es detecta en tota la xarxa d’oficines. Les persones ateses amb tipus d’autorització ha anat augmentant en els darrers 3 

anys anteriors, ja que al 2013 representaven el 34,96% i el 2012 suposaven el 22,12%. Es fa evident, doncs, el creixement del col·lectiu de persones ateses que 

es troben vivint des de fa anys a casa nostra, que estan assentats i que, a pesar d’això, utilitzen els nostres serveis.  

Tot seguit trobem les persones que no tenen cap tipus d’autorització, amb el 13,2%. Les persones sense autorització ateses han disminuït respecte als anys 

2013 (15,25%), 2012 (18,2%) i 2011 (14,5%), però han augmentat respecte als anys2010 (20%) i 2009 (19,2%). En els darrers anys, aquest percentatge s’ha 

mantingut entre el 15% i el 20%, des de l’any 2006 fins al 2013, amb l’excepció d’aquest 2014 i dels anys 2011 i 2006 que estava per sota del 15% (el 

14,05%en aquets darrer cas). Tanmateix, en anys anteriors, el nombre d’aquest grup d’usuaris/es suposaven xifres superiors al 20% (al 2005 un 30,52% i al 2004 

un 27%, per citar-ne alguns exemples). Dins aquest grup, destacar les persones amb irregularitat sobrevinguda, amb el 2,6%, és dir, que tenien una autorització, 

però que no l’han pogut conservar per no complir les exigències legals (falta de recursos econòmics, en la majoria dels casos). Aquest percentatge és força 

semblant a l’obtingut l’any 2013 (2,07%) i ha augmentat respecte al 2012, quan aquest grup va representar el 0,97% del total. Caldrà analitzar aquesta dada en 

els propers anys, per saber si es manté estable o sofreix variacions importants. 

Així doncs, a pesar de la disminució de la població nouvinguda que s’ha establert al territori català observada en els darrers anys, les persones ateses en 

situació irregular s’han mantingut força estables des de 2007, per sobre el 13% del total dels usuaris/es.  

En tercer terme, trobem els estrangers amb autorització de residència i treball temporal, amb el 19%. Aquest percentatge ha augmentat lleugerament 

respecte al 2013 (17,32%) i ha disminuït sensiblement respecte l’any 2012, quan aquest col·lectiu va suposar el 26,1% del total.  

També destacar les persones ateses que disposen d’una residència per circumstàncies excepcionals per arrelament social, amb l’6,3% Es tracta, sobre tot, de 

persones amb un mínim de 3 anys de residència a Espanya, mitjans econòmics (contracte de treball,...) i familiars amb autorització o bé un cert arrelament al 

territori. Aquest percentatge ha disminuït força respecte als anys 2013 (11,31%) i 2012 (11,68%) i, en canvi, s’acosta a l’obtingut l’any 2011, quan es trobaven en 

aquesta situació el 6,8% del total d’usuaris/es. 

 

Finalment, fer notar, d’una banda,  la disminució progressiva del col·lectiu de les persones ateses de la Unió Europea, amb el 2,1% (al 2013 va suposar el 5,39% i 

al 2012 el 6,6% i el 8,5% de 2011)  i, de l’altra,  una certa estabilitat en l’atenció als seus familiars, amb el 5% aquest 2014 (el 5,81% al 2013, el 5,1% al 2012i el 

4,5% al 2011). Tanmateix, en global, s’ha produït una disminució si sumem els 2 col·lectius (7,15% al 2014) respecte a la anys anteriors (al 2013 van suposar 

l’11,2% del total, al 2012 un 10,7% en total, al 2011 un 13%, al 2010 el 9%, un 11% al 2009 i un 24% al 2008).  
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11.  Situació laboral 

 

SITUACIO LABORAL %  Persones  

Aturat  inscrit a l SOC/SEPE 40,92% 426 

Treballa amb contracte 30,74% 320 

No treballa (sense autorització) 10,18% 106 

Treballa sense contracte 4,42% 46 

Aturat no inscrit al SOC/SEPE 10,18% 106 

Menor/Pensionista/AR/Estudiant 1,15% 12 

Autònom/Empresari 2,31% 24 

NS/NC  0,10% 1 

Total general 100,00%  1041 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Durant l’any 2014, el 62,43% de les persones ateses no treballava. Aquest 

any s’ha produït un augment d’aquest col·lectiu respecte al 2013, quan un 

59,95% de total es trobava en aquesta situació. Es trenca, doncs, la 

tendència al descens d’aquest col·lectiu iniciat al 2012 (al 2012 el 68,39% 

del usuaris/es atesos/es es trobava en aquesta situació, al 2011 el 76%, al 

2010 el 73% i al 2009 el 72%). 

Així doncs, les xifres d’aquest 2014 s’acosten a les de 2012 i també a les 

obtingudes als anys 2008 i 2007, quan el nombre de persones ateses que 

no treballaven suposaven un 55% i un 56%, respectivament.  

De les persones ateses que no treballen, la gran majoria estan en situació d’atur, encara que la seva situació documental els permet treballar, el 51,1% i, també, 

la major part es troben inscrits en el SEPE/SOC com a demandants d’ocupació (40,92%). El total de persones en atur ateses ha augmentat respecte al 2013 (45,64%) 

i s’acosta molt a la xifra obtinguda al 2012 (51,9%). D’altra banda, ha disminuït força respecte a l’any 2011 (quan va suposar el 62,1%) i més lleugerament respecte 

al 2010 (quan el 53,1% dels nostres usuaris/es es trobaven en aquesta situació). 

Així doncs, les persones immigrades continua sent un dels col·lectius a qui més afecta la situació de crisi econòmica i financera actual. Aquesta situació pot 

comportar la pèrdua de l’autorització per residir i treballar, abocant a la persona estrangera a una situació d’irregularitat sobrevinguda. En aquest sentit, les 

persones immigrades sense feina són un dels col·lectius que més necessiten assessorament i orientació per mantenir-se en situació administrativa regular. 

D’altra banda, també trobem un 10,18% de persones que no treballen perquè estan en situació irregular. Aquesta xifra ha anat disminuït en els darrers anys. Així, 

és inferior al 12,34% de 2013, al 15,1% obtingut al 2012 i al 19,6% de 2011, així com també al 17% d’usuaris/es es trobaven en aquest situació anys 2009 i al 2010.  

Destacar, també, que un 30,74% dels usuaris/es treballa amb contracte, una xifra molt semblant a l’obtinguda l’any 2013 (30,81%). Tanmateix, aquest percentatge 

ha augmentat respecte els 4 anys anteriors. Així, al 2012, va suposar el 25,5% del total, al 2011 el 19,6%, al 2010 un 23% i al 2009 més d’un 21%. Tanmateix, ha 

disminuït si comparem les dades d’aquest any amb les de 2008 (inici de la crisi econòmica actual), quan gairebé el 37% de les persones ateses treballaven amb 

contracte. 
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12.  Sector laboral 

28,72%

7,95%

8,72%

8,97%

4,87%

9,49%

4,62%

7,69%

3,33%

3,33%

8,97%

0,77%

Agricultura/Ramaderia

Servei domèstic

Indústria al imentació 

Hostaleria

Indústria 

Construcció

Serveis de cura a les persones

Comerç

Indústria siderometal·lúrgica 

Serveis

Neteja

Transport
Per sector laboral

 

Finalment, també fer notar que el 4,42% de les persones ateses treballen sense contracte. Aquesta situació afecta tant a persones que tenen autorització com 

a persones que no en tenen, que es veuen abocades a aquesta situació per tal de sobreviure. Aquest percentatge ha disminuït força respecte a l’any passat (el 

7,57% al 2013) i s’acosta als dels anys anteriors: el 4,5% al 2012,  al 2011 el 3,1% i a l’any 2010 el 3,5% i al 2009 el 4,68%. Fer notar també, la xifra obtinguda al 

2008, quan el 7,16% dels usuaris es trobaven en aquest situació.  

Aquestes dades mostren que l’economia submergida sembla que és una constant en el mercat laboral de les comarques lleidatanes, afectant especialment la 

població immigrada. 
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ANÀLISI FAMILIAR I DE CONVIVÈNCIA  

 

13. Situació d’habitatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quan al sector laboral, la majoria d’usuaris d’AMIC que treballen ho fan en el sector agrícola o ramader, amb el 28,72%. Aquest any els usuaris/es que 

treballen en aquest sector han experimentat una augment notable, ja que al 2013 van representar un 12,55% i un 9,75% al 2012. La predominança d’aquest 

sector es deu  a que l’agricultura i la ramaderia és un del motors econòmics de l’economia de les comarques de Lleida. 

En segon lloc trobem les persones que treballen en el sector de la indústria, amb el 16,92% i, especialment, els que treballen a la indústria de l’alimentació, amb 

el 7,95% i, seguidament, el servei domèstic i de cura a les persones, amb el  12,57%. En aquest sentit, cal tenir en compte l’envelliment de la població de les 

comarques de Lleida com un dels factors explicatius (fet generalitzat  a Catalunya).  

A més distància trobem les persones que treballen en la construcció, amb el 9,49%, l’hoteleria i la neteja, amb 8,97% en ambdós casos i el comerç, amb el 7,69% . 

L’accés a l’habitatge  digne és una de les principals preocupacions de la població immigrada. Però tan mateix que passa amb les condicions laborals, les 

característiques d’habitatge poden estar impregnades de problemes que deriven a situacions de marginació i exclusió residencial, especialment en els 

primers períodes de l’estància en el país d’acollida i, en contexts de crisi econòmica com el que estem vivint.  

El règim d’habitatge entre els estrangers atesos és predominantment el de lloguer, amb el 90,29%, i només el 6,05% tenen un habitatge de propietat. 

L’opció del llogues està vinculada amb els ingressos baixos i el treball precari que afecta a aquest població. En aquest sentit, el tipus de tinença varia en les 

seves característiques en funció dels recursos econòmics i, també, els recursos socials i familiars de la persona immigrada (així, un usuari pot accedir a un 

lloguer amb la família, amb amics, amb desconeguts, etc.).  

El percentatges obtinguts aquest any de les persones que viuen de lloguer és molt semblant al registrat al 2013, quan el 90,46% de les persones ateses vivien 

en règim de lloguer, i lleugerament superior respecte a l’obtingut en anys anteriors (al 2012 el 84,1% dels usuaris/es vivien de lloguer, al 2011 el 87%, al 2010 

el 84% i al 2009 un 81%). El percentatge de les persones ateses que tenien algun habitatge en propietat és molt semblant a l’obtingut al 2013 (el 5,6%) i força 

inferior al dels anys 2012, (8,4%), 2011 (8% ) i els anys 2010 i 2009 (10%). 
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SITUACIO D'HABITAGE %  USUARIS 

Lloguer titular/viu en família 38,14% 397 

Lloguer no titular/pis compartit 20,46% 213 

Lloguer no titular/viu en família 19,60% 204 

Lloguer titular/viu sol 7,97% 83 

Propietat/Viu amb la família 6,05% 63 

Lloguer titular/pis compartit 3,07% 32 

Casa empresari/Interna 2,79% 29 

Lloguer/Viu amb la família 0,48% 5 

Cessió d'amics 0,48% 5 

Lloguer/pis compartit 0,38% 4 

Alberg 0,19% 2 

Lloguer no titular/viu sol 0,19% 2 

Sense habitatge 0,10% 1 

Cessió de la família 0,10% 1 

Total general 100,00%  1041 

 

 

 

 

 

 

Destacar, també,altres modalitats de convivència. Així, d’una banda, trobem el 

2,79% de persones que viuen on el lloc de treball (el 6,95% al 2013, el 3,9% al 

2012, l’1,3% al 2011 i 2% al 2010): es tracta de persones internes que treballen 

en el servei domèstic i la cura de persones o bé en habitatges cedits pels 

empresaris que els contracten, com pot passar en el cas de treballs agrícoles.  

D’altra banda, hi ha persones a qui els han cedit un habitatge o una habitació 

familiars o amics, perquè no poden pagar les despeses que suposa un pis de 

lloguer, amb el 0,58% (un 041% al 2013, un 2,19% al 2012 i un 1,5%al 2011). 

Les condicions d’allotjament d’aquestes persones, previsiblement, anirà 

millorant a mesura que s’aferma el seu projecte migratori i es vagi produint un 

procés d’integració laboral, legal i econòmica. 

Pel que fa al lloguer, el 58,22% dels nostres usuaris/es viu en un habitatge de 

lloguer amb la seva família. En aquest sentit, en els darrers anys s’ha 

experimentat una tendència a l’augment d’aquest col·lectiu d’usuaris/es: al 

2013 van representar el 53,32%  al 2012 el 46,8%, al 2011 el 46,6%, al 2010 un 

42,5% i semblant al de 2009, amb un 37,09%.  Destaca especialment el grup de 

persones que són titulars d’habitatge de lloguer i que viuen amb la seva família 

(38,14%), la qual pot ser la nuclear (pares, parella i fills) o bé extensa ( cosins, 

tiets,...). 
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ANÀLISI DEL SERVEI 

14. Tipologia de consultes 

 

 

14.Tipologia de consultes 

 

 

La tipologia de consultes rebudes és força variada, fruit de la complexitat de la situació administrativa i sòciolaboral de cada persones atesa. Tanmateix, de les 

1.919 consultes ateses durant el 2014, les més habituals han girat al voltant de 6 qüestions principals: l’obtenció de la nacionalitat, les renovacions 

d’autoritzacions, les relacionades amb els familiars de ciutadans de la UE, les ajudes econòmiques i prestacions socials, l’obtenció d’una autorització de 

residència mitjançant el procediment d’arrelament social i el procediment de reagrupament familiar.  

Tanmateix, a aquestes consultes realitzades pels usuaris/es, cal sumar-hi les realitzades per diferents professionals que treballen en l’àmbit de la immigració, 

com poder ser tècnics d’immigració i treballadors/es socials, entre altres. Aquestes consultes es realitzen presencialment, per correu electrònic i/o per telèfon. 

De les consultes registrades, en primer lloc trobem les consultes relacionades amb de la nacionalitat (obtenció, plantejament de recurs davant la denegació,...) 

aquest any han representat el 10,21% del total. Aquest percentatge és molt semblant a l’obtingut a l’any 2013 (11,21%) i és el segon any seguit que aquesta 

consulta ocupa el primer lloc en la tipologia de les consultes ateses. En aquest sentit, aquesta consulta ha anat augmentant en els darrers 2 anys (al 2012 

representava el 6,5%, al 2011 suposava el 6%, al 2010, el 4,8% i al 2009 el 7% del total). Tanmateix, es tracta d’una consulta que s’ha mantingut entre les més 

habituals en els darrers anys i el gran percentatge de persones amb més de 5 anys d’estada a casa nostra ateses, analitzat amb anterioritat, fa preveure que 

sigui una consulta en augment en els propers anys.  

La renovació de les autoritzacions de residència es troba en segon lloc, amb un 9,74% de les consultes ateses. Aquesta consulta ha augmentat respecte a l’any 

2013, quan va ocupar el quart lloc, amb el 7,27% del total i també respecte als anys 2012 (amb el 8,46%) i 2011 (amb el 7,17%), però s’acosta al 9% de 2011 i al 

10% de 2009. El percentatge d’aquest any ha disminuït, però, respecte al dels anys 2010 (12,2%) i al 2008 (16%). Les consultes sobre aquesta qüestió estan 

relacionades amb els requisits per renovar les autoritzacions de residència i treball o bé les autoritzacions de residència (temporals o de llarga durada). En 

aquest sentit, una de les preocupacions dels usuaris/es d’AMIC és la manca d’una feina estable i, per tant, de la impossibilitat de reunir els requisits de cotització 

i alta en la Seguretat Social que exigeix la legislació vigent per renovar moltes de les autoritzacions.  

En tercer lloc, trobem les consultes relacionades amb els familiars de ciutadans de la UE, amb el 7,61%. Aquest percentatge ha augmentat respecte al 2013 

(6,46% ) i també respecte els anys anteriors: al 2012 va representar un 5,1% i al 2011, quan van suposar el 6%. Tanmateix, però, ha augmentat molt respecte al 

2010, quan va representar només el 2,6%. Aquestes consultes les realitzen, majoritàriament, dels familiars de ciutadans que han obtingut la nacionalitat 

espanyola per residència i estan vinculades amb el reagrupament familiar de comunitaris, als matrimonis i a la constitució de parelles mixtes  
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10,21%

9,74%

7,61%

6,93%

6,93%

6,10%

5,11%

5,11%

4,48%

3,13%

3,02%

2,87%

2,34%

1,82%

1,82%

1,72%

1,41%

1,35%

1,25%

1,20%

1,15%

1,15%

Nacionalitat

Renovacions

Familiars comunitari

Prestacions econòmiques/Ajudes socials

ARCE arrelament

Reagrupament familiar

Elaboració de curriculum

Modificació

Residència l larga durada

Consulta laboral

Consulta jurídico-civi l (matrimonis, adopcions ...)

Residència l larga durada UE

Informes Generalitat

Recerca de feina eines (com trobar feina)

Consulta sanitària

Visat turista (invitació)

Treballar/Estudiar en UE

Recerca de feina recursos (on trobar feina)

Servei Domèstic

Autorització de residència de menors a Espanya

Altres

Homologació no universitària

Consultes més destacades
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El quart lloc l’ocupen les consultes sobre prestacions econòmiques i ajudes socials, i sobre les autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals 

mitjançant arrelament social, amb el 6,93% en ambdós casos.  

Pel que fa a les consultes relacionades amb ajuts econòmics i socials, el percentatge ha augmentat respecte al 2013, quan va suposar el 5,61% del total.  

L’augment és més considerable si analitzem les dades dels anys anteriors: al 2012  va suposar el 3,38%  i al 2011 el 4%. Les situacions de vulnerabilitat social 

i econòmica que, sovint, afecten a aquest col·lectiu poden estar relacionades amb l’augment d’aquest tipus de consultes. 

Pel que fa ales les autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals mitjançant arrelament social, es tracta d’un procediment mitjançant els 

qual els nouvinguts que no compten amb cap tipus d’autorització, tenen una estada demostrable a Espanya de com a mínim tres anys a Espanya, així com 

mitjans econòmics i demostren el seu arrelament, poden regularitzar la seva situació administrativa. El percentatge d’aquest any ha disminuït respecte als 

anys anteriors, ja que al 2013 suposa el 8,47% del total, al 2012 un 9,6%, al 2011 (el mateix percentatge que l’any 2007), un 11% i el 14% als 1010, 2009 i al 

2008. Tanmateix, les dades obtingudes aquest any es continuen mantenint per sobre de les obtingudes els anys 2006 (el 5,5%) i el 2005 (el 5,2%). Aquest fet 

podria estar relacionat amb la frenada en l’arribada de població estrangera dels últims anys, que pot haver fet disminuir aquest tipus de consulta. 

Tot seguit trobem les consultes relacionades amb el reagrupament familiar, amb el 6,1%. El percentatge obtingut aquest any és superior a l’obtingut en 

anys anteriors, que rondaven al voltant del 4% del total: el 4,46% al 2013, el 4,09% al 2012 i el 4% al de 2011. Aquesta consulta ha augmentat aquest any i 

s’ha situat en les xifres de 2010, quan va suposar el 6% del total, però encara està lluny dels valors dels anys 2009 (el 10%), 2008 i 2007 (el percentatge 

d’aquest tipus de consulta estava al voltant un 9% en ambdós casos). Els requisits necessaris per realitzar un reagrupament familiar (una autorització de 

residència i treball renovada, uns mitjans de vida suficients per al manteniment de la unitat familiar i un habitatge adequat) són difícils d’aconseguir degut a 

la conjuntura econòmica actual, però la voluntat de viure en família augmenta a mesura que augmentat el temps d’estada i l’assentament en el país de 

destí. 

Tot seguit, trobem una sèrie de consultes que es troben entre el 4% i el 6% de total.  

En aquest sentit, destaquen l’elaboració de currículums i les modificacions, amb el 5,11% en ambdós casos. En quan a l’elaboració de currículums, es 

tracta d’un servei que s’ofereix a l’oficina situada a Tàrrega, arrel d’una necessitat detectada a la comarca per AMIC, ja que no hi ha cap altra entitat que 

ofereixi aquest servei. Aquest any el percentatge ha augmentat força respecte al 2013, quan va suposar el 3,32% i també respecte al 2012, quan va 

representar un 2,85%. El global de les consultes relacionades amb suport a la recerca de feina, inclòs l’elaboració del currículum (8,28%), aquest any és 

molt semblant a l’obtingut en anys anteriors: va suposar el 7,27% al 2013, 7,8% al 2012, el 8% al 2011 i el 7,7% al 2010.  
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15. Tipologia de serveis oferts per consulta 

 

 

 

Pel que fa a les modificacions d’autorització, el percentatge d’aquest any ha disminuït força respecte als anys 2013 (10,3%), 2012 (10,6%) i 2011 (6%) i més 

encara respecte als anys anteriors (al 2010 va representar el 3,7% del total i al 2009 un 2%). La majoria d’aquestes consultes estan relacionades amb la 

modificació de les autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals, majoritàriament d’arrelament social, a residència i treball per compte aliè. 

Destacar, també les consultes relacionades amb la residència de llarga durada (4,48%), que es manté força estable respecte als anys 2013 (3,78%) i 2012 

(4,3%), però ha disminuït respecte a 2011 (6%) i també respecte al 2010 (7,8%). Tanmateix, ha augmentat força respecte al 2009 (quan només suposaven el 

2%). L’augment detectat al 2010 estaria relacionat amb la regularització de 2005 que, 5 anys després, al 2010, va suposar l’obtenció la residència de llarga 

durada per un nombre considerable de persones. Tanmateix, és de preveure que les consultes sobre aquest tipus d’autorització es mantinguis estables o bé 

augmentin en el futur, en consonància amb l’augment de les persones ateses amb més de 5 anys i més de 10 anys de residència a cada nostra, ja analitzada 

amb anterioritat. 

Finalment, fer notar la disminució de les consultes relacionades amb l’homologació d’estudis estrangers respecte als anys anteriors. Així, aquest 2014, 

només van suposar un 1,67% (un 1,15% l’homologació universitària i un 0,52% l’homologació universitària) quan al 2013 va representar un 3,54% (un 2,17% 

les no universitàries i un 1,37% les universitàries), al 2012 un 3,9% si sumem les relacionades amb homologacions universitàries 1,4%  i les no universitàries 

2,5% i al 2011 un 5% (un 2% l’homologació universitària i un 3% l’homologació no universitària ). Les xifres d’aquest any s’acosten a les de 2010, quan 

aquestes consulta no arribava ni a l’1% del total. El motiu podria ser el desplaçament d’aquesta consulta per altre relacionades amb necessitats més 

peremptòries, com podria ser trobar eina i/o mantenir la situació administrativa regular. 

Recordar que AMIC va iniciar al febrer de 2011 un servei específic sobre homologació i convalidació d’estudis a les oficines de Lleida i Tàrrega, que s’ha 

continuat oferint aquest any. 

La informació i l’orientació és, un any més, el servei més habitual realitzat pels assessors/es d’AMIC a la xarxa d’oficines de les comarques de Lleida, amb 

el 37,68% del total dels serveis realitzats. Tot i això, aquest servei ha anat disminuint en els darrers anys (el 40,05% al 2013, el 54% al 2012, el 45% al 

2011, el 50%al 2010 i el 60% als anys 2009 i 2008). Per tant, encara que aquest servei s’ha mantingut com el principal en els darrers anys, també podem 

observar una tendència creixent a la diversificació dels serveis realitzats.  
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SERVEIS % Total  
Informació/Orientació 37,68% 1306 

Lliurament de documentació 15,93% 552 

Revisió de documentació 9,29% 322 

Gestió telemàtica 7,88% 273 

Omplir Sol·licitud/taxes 6,17% 214 

Gestió telefònica 4,50% 156 

Suport a d’inserció laboral 3,75% 130 

Sol·licitud de cita 3,29% 114 

Consulta d’expedient 2,94% 102 

Seguiment 2,80% 97 

Cerca d’informació i recursos a la xarxa 2,14% 74 

Informació laboral bàsica 1,44% 50 

Enviament correus electrònics 0,78% 27 

Inscripcions telemàtiques a centres 0,63% 22 

Escrits 0,55% 19 

Recursos administratius 0,14% 5 

Enviament de fax 0,06% 2 

Recursos contenciosos 0,03% 1 

Total general 100,00% 3466 

 

 

En segon i tercer lloc trobem les tasques relacionades amb els 

tràmits administratius: el lliurament de documentació 

(principalment informativa), amb el 15,93%, la revisió de 

documentació, amb el 9,29%, les gestions telemàtiques, amb el 

7,88% i omplir sol·licituds i taxes, amb el 6,17%. Aquestes tasques 

són indispensables per a facilitar la feina a les administracions i 

evitar el perllongament de la tramitació, o fins i tot, la denegació 

dels expedients presentats.   

El lliurament de documentació ha augmentat força en els darrers 2 

anys (al 2013 va representar el 12,82%), en contrast amb 

percentatges molt més baixos en anys anteriors: al 2012 només va 

suposar el 3,37% del total, al 2011 el 5% i el 4% al 2010. En canvi, la 

revisió de documentació s’ha mantingut més estable en els darrers 

anys: al 2013 va representar el 10,71%, al 2012 va suposar el 8,2%, el 

2011 representava poc més del 7%, al 2010 el 10% i al 2009 el 6%.  

Un altre tràmit a destacar són les gestions telemàtiques, amb el 

7,88%. Aquest servei ha augmentat respecte l’any 2013 (5,56%)  i 

més encara respecte al 2012, quan va suposar només el 2,01% del 

total. En aquest sentit, AMIC aposta per la utilització dels mitjans 

telemàtics com un dels serveis, cada cop més importants, en la 

gestió de les consultes dels usuaris/es (peticions de cites, informació 

o documentació a les administracions a través d’internet, 

principalment).  
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16.Derivacions  

 

 

 

 

 

 

En canvi, el suport a l’hora d’omplir sol·licituds i taxes s’ha mantingut força estable respecte l’any 2013 (va representar el 6,9%), però ha disminuït força 

respecte els anys anteriors: al 2012 va representar el 9,4%, al 2011 va suposar el 17% i al 2010 el 12,3%. En canvi ha augmentat força respecte al 2009, 

quan només van suposar el 4%. Aquest servei inclou, omplir i imprimir sol·licituds i les taxes relacionades amb cada tipus de tràmit, les quals cal pagar 

abans de la presentació d’un expedient a l’Oficina Única d’Estrangeria o bé l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat, i està directament relacionat amb el nombre de sol·licituds (renovacions, modificacions,...) presentades pels usuaris. 

Finalment, les gestions telefòniques, amb el 4,5%, que han augmentat respecte els anys anteriors (el 3,38% al 2013 i el 2,22% al 2012) i el suport a la 

inserció laboral, amb el 3,75% i la sol·licitud de cita a l’oficina Única d’Estrangeria de Lleida, majoritàriament, amb el 3,29% .  

Pel que fa la servei de suport a la inserció laboral, 3,75% al 2014, s’ha mantingut força estable els darrers 3 anys (va suposar el 3,38% al 2013 i el 3% al 

2012 ) però ha disminuït respecte els anys anteriors: al 2011 va representar el 5%, al 2010 gairebé el 6% i al 2009 el 13% (aquest darrer any es va dur a 

terme el projecte “Amb una AMIC a la feina”, de foment de la inserció laboral). En quan a la sol·licitud de cita, ha augmentat respecte al 2013 (2,93%) i 

també respecte al 2012 (3,26%). 

Finalment destacar les consultes d’expedient a les webs oficials habilitades (2,94%), que s’ha mantingut força estable respecte al 2013 (3,51%), però han 

disminuït respecte al 2012 (4,4%) i també respecte al 2011 (4%).  

De les derivacions realitzades, destaca, en primer lloc, les realitzades a les administracions locals, ajuntaments i consells comarcals (9,71% ). Aquestes 

derivacions estan vinculades, d’una banda, amb els informes que realitza la Generalitat, però la sol·licitud dels quals cal presentar-la als respectius 

ajuntaments o ajuntaments comarcals (excepte a la ciutat de Lleida, on es presenten a l’oficina de Benestar Social i Família). D’altra banda, també estan 

relacionades amb els serveis que presta als ciutadans aquestes administracions de proximitat (empadronament, serveis d’inserció laboral,....) o amb les 

consultes realitzades pels nostres usuaris/es sobre ajuts i prestacions econòmiques diverses. Aquest tipus de derivacions han disminuït una mica 

respecte al 2013 (11,66%), però en els darrers 2 anys ha augmentat molt respecte als anys anteriors: al 2012 van suposar el 5,6%, al 2011 aquesta 

derivació només va suposar el 3% del total i al 2010, va representar un 2,8%.  
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17.Procedència 

 

En segon lloc trobem les derivacions realitzades a registres oficials i a les administracions dels països d’origen que legalitzen documents, amb el 7,45% en 

ambdós casos. 

 

Pel que fa a les derivacions als registres oficials, han augmentat progressivament en els darrers anys. Així, al 2013 van suposar el 5,44%, al 2012 el 3,3%, al 

2011 el 4%, al 2010 el 2% i al 2009 només l’1%. Aquest tipus de derivacions són necessàries quan els tràmits a presentar davant les administracions 

corresponents, habitualment l’Oficina Única d’Estrangeria o bé el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, es poden realitzar mitjançant un 

registre administratiu i no requereixen cita prèvia.  

 

Pel que fa a les derivacions a les administracions dels països d’origen que legalitzen documents, han augmentat respecte al 2013, quan van suposar el 

6,38%. Aquest tràmit és imprescindible per tots dels procediments d’estrangeria que requereixen documentació del país d’origen (certificats de naixement o 

de matrimoni, antecedents penals,....), així com també en les sol·licituds de nacionalitat o en els matrimonis. 

 

Tot seguit trobem les derivacions l’Oficina Única d’Estrangeria de Lleida i/o a la Subdelegació del govern, amb el 7,28%. Aquestes derivacions estan 

relacionades , majoritàriament, amb la presentació d’expedients, ja que a pesar de que és possible la presentació a través de registres oficials en alguns 

casos, en altres es fa necessari la compareixença personal davant de l’OUE. Aquest tipus de derivacions ha augmentat  respecte al 2012 (5,59%) i, més 

encara si ho comparem amb les dades obtingudes al 2012, quan només van suposar l’1,36%. 

La majoria de les persones ateses aquest any, el 72,5% ha arribat mitjançant dues vies: iniciativa pròpia i les recomanacions d’amics i compatriotes.  

Un nombre important d’usuaris, un 41,59% han arribat a alguna de les oficines de la xarxa d’AMIC a les comarques de Lleida per iniciativa pròpia. 

Majoritàriament, es tracta de persones ja havien estat ateses en algun punt de la xarxa d’oficines d’AMIC en anys anteriors o que s’han informat de 

l’existència d’aquest servei per mitjans propis. Aquest percentatge ha disminuït lleugerament respecta als darrers 2 anys: al 2013  va suposar el 44,5% i 

al 2012 el 46,9% i s’acosta al registrat al 2011 (el 41%). Tanmateix ha augmentat respecte als anys  2010 (el 38,5%)  i 2009 (el 35%) i superior a l’obtingut 

al 2008 (el 44%). En aquest sentit, amb uns percentatges entre el 35% i el 45% del total en els darrers anys d’aquesta via de procedència, s’observa la 

consolidació del coneixement d’AMIC per part de la població nouvinguda de les comarques de Lleida, que acudeixen directament a les nostres oficines 

sense necessitat de cap derivació prèvia. 
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El consell d’amics i compatriotes, amb el 31,02% del total, també ocupa un lloc destacat pel que fa a les vies d’arribada. Aquest fet posa de relleu que les 

xarxa social més propera a la persona, és un dels elements clau en el procés d’integració i de coneixement de recursos. Aquest any, s’observa una 

tendència l’augment d’aquesta via d’arribada si comparem les dades obtingudes amb les d’anys anteriors: al 2013 va representar el 23,86%, al 2012 va 

suposar el 25,2%, al 2011 el 28,7% , al 2010, el 30,5% i al 2009, els compatriotes i amics van suposar un 29%. 

 

En tercer lloc trobem l’arribada al servei a través de familiars, amb el 7,68%, una altre element de suport per a les persones nouvingudes. Aquesta via 

d’arribada s’ha mantingut força estable respecte a l’any passat (al 2013 va suposar el 7,37%), però ha disminuït respecte anys anteriors: al 2012 va 

representar el 10,7%, al 2011 i el 9,7% i al 2010 el 9,4% (a excepció del 2009, quan va representar un 7,5%).  

 

En quart lloc troben les derivacions realitzades des dels SSTT de la Generalitat a Lleida, amb el 7,20%. En aquest sentit, són freqüents les derivacions des de 

l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) dels serveis territorials d’Empresa i Ocupació a Lleida per tal de donar suport a les persones estrangeres que han de 

realitzar algun tràmit relacionat amb les autoritzacions inicials de treball o les modificacions, les quals són competència d’aquesta administració. Les 

derivacions realitzades pels diversos serveis de la Generalitat de Catalunya han disminuït respecte a l’any anterior (al 2013 van representar el 9,02%), però 

han anat augmentat força si ho comparem amb les dades anteriors al 2013: al 2012 van suposar el 3,15% i al 2011 el 3,7%. L’augment encara és més 

considerable respecte a les dades obtingudes al 2010, quan només va representar l’1’25%. 

 

Les derivacions de les administracions locals, els ajuntaments i consells comarcals, al 2014 van suposar el 4,03%, xifra molt semblant al 4,05% de 2013. 

Aquest tipus de derivacions, però, ha augmentat respecte al 2012 (el 3,2%) i ha disminuït respecte al 2011 (5%) i, més encara, respecte al 2010 (13,5%). La 

disminució de punts d’atenció d’AMIC vinculats a aquestes administracions, ja analitzada amb anterioritat, pot estar relacionada amb aquestes dades, 

especialment pel que fa a les derivacions de les administracions que coneixen el nostre servei (deriven els usuaris/es a les oficines d’AMIC que estan en 

funcionament).  

 

Finalment, destacar també la procedència des d’ONGs i associacions, amb 3,93%, percentatge superior a l’obtingut en anys anteriors (el 2,39% al 2013, el 

2% al 2012 i el 3% al 2011), que podria respondre al treball en xarxa que s’està duent a terme a les comarques de Lleida en l’àmbit de la immigració. 
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18. Informes de participació social i activitats realitzades 
 

1.- COORDINACIÓ i COL·LABORACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ 
 

- Durant tot l’any:  Diverses accions de coordinació amb tècnics d’immigració, agents d’acollida, treballadors socials i/o educadors socials dels consells 
comarcals del Pallars Sobirà i Les Garrigues, així com dels ajuntaments de Tàrrega i Lleida. La coordinació s’ha establert presencialment, 
telefònicament o telemàticament i ha servit per aclarir dubtes o bé per tractar casos d’usuaris que han estat atesos tant pels serveis de l’ajuntament/ 
consell comarcal com per AMIC. 

 
- 4 de març:  Assistència a la presentació de l’”Estudi de Prospecció de Treball a les Comarques de l’Urgell i la Segarra” 2012-2013, realitzat per l’Àrea de 

Promoció Econòmica de l’ajuntament de Tàrrega.  
 

- 13 de maig: Realització de la sessió formativa “Accés a l’assistència sanitària a Catalunya. El sistema educatiu català”, realitzada al Centre Cívic de les 

Borges Blanques. La sessió fou organitzada pel Consell Comarcal de les Garrigues i estava destinada a dones marroquines i voluntàries catalanes del 

grup de conversa del programa ” Voluntariat per la llengua”, del Departament de Cultura,  existent a la població. 

 

- 23 de juliol: Signatura del nou conveni entre AMIC i la Diputació de Lleida per realitzar el servei a la xarxa d’oficines d’AMIC existents a les comarques 
lleidatanes.  

 
- Octubre: Reunió amb una de les orientadores del programa La Segona Oportunitat (L2O) per tal d’establir els mecanismes de derivació dels seus 

usuaris. Aquest programa forma part del Pla Local d’Ocupació, Formació i Emprenedoria Juvenil de l’ajuntament de Lleida. L20 s’adreça a persones 
joves d’entre 16 i 20 anys que requereixen una orientació educativa per tal de retornar a la formació reglada o complementària i millorar, d’aquesta 
manera, la seva ocupabilitat. 

 
- 11 de novembre: Realització de la sessió formativa “ El sistema educatiu català”, realitzada al Centre Cívic Juneda. La sessió fou organitzada pels 

Serveis Socials del Consell Comarcal de les Garrigues i estava destinada a dones marroquines que percebien prestacions econòmiques. 

 
- 9 de desembre: Realització de la sessió formativa “El sistema sanitari català.”, realitzada al Centre Cívic Juneda. La sessió fou organitzada pels Serveis 

Socials del Consell Comarcal de les Garrigues i estava destinada a dones marroquines que percebien prestacions econòmiques.  
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2.- COORDINACIÓ i COL·LABORACIÓ AMB ASSOCIACIONS I ENTITATS 

- 6 de març: Reunió de coordinació amb l’orientadora laboral d’ASPID a Tàrrega amb l’objectiu d’establir mecanismes per a possibles derivacions. 
 
- Maig: Col·laboració en la difusió de la manifestació de suport a les 200 nenes segrestades a Nigèria per Boko Haram organitzada per Nigerian 

Association. Asociación para la solidaridad  e integración nigeriana. 
 

 

 
3.- COORDINACIÓ INTERNA 

 
- Durant tot l’any: Realització de reunions de coordinació, mensuals sempre que ha estat possible, entre l’equip de AMIC a Lleida . 
 
- Durant tot l’any: Assistència a les ROA (reunió de tota la xarxa d’oficines d’AMIC) tant informatives com de treball convocades durant l’any.  

 
 

4.- COL·LABORACIÓ AMB LA UGT 
 

-  Durant tot l’any: Participació en la difusió de materials, campanyes i actes i els organitzats per la UGT. 
 
- Durant tot l’any: Col·laboració amb l’IDFO en la difusió dels cursos de formació que organitza 

 
- 1 maig: Participació en els actes organitzats per la U.G.T Terres de Lleida per celebrar la festa del treball. 

 
- Tot l’any: Informació i derivació d’usuaris des de la seu d’UGT de Tàrrega als diferents serveis que aquest presta a la seu de Lleida (cursos, gabinet 

jurídic,...). 
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5.-  PARTICIPACIÓ EN  MOSTRES, FIRES I ALTRES ACTES  

- 22 de març: Participació mitjançant un estant de la fira FesTàrregaSolidària, la fira d’entitats de Tàrrega, organitzada per l’associació Agrat. 
Anteriorment, el 5 de març , es va celebrar una reunió de la comissió organitzadora, per tal d’explicar-ne el funcionament. 

 
- 18 d’octubre: Participació mitjançant un estant informatiu al “Solidàrium”, 11a. Fira d’Entitats Solidàries de Lleida i 13a. Mostra al carrer d’informació 

i documentació per al Desenvolupament, mitjançant un estant conjunt d’AMIC i la Fundació Sindicalistes Solidaris de la UGT. El Solidàrium d’aquest 
any està dedicat a gènere i salut, els objectius del mil·lenni n. 4, 5 i 6:. La Fira ha estat organitzada per l’ajuntament de Lleida, l’oficina de Cooperació i 
Solidaritat de la UdL i la Coordinador d’ONGs i altres moviments solidaris de Lleida. 

 

 

6.-  ACTES ORGANITZATS i PROJECTES DESENVOLUPATS PER AMIC 

- Durant tot l’any:  Continuació de la difusió de la campanya “Fes-te AMIC del Català”, iniciada el 23 d’abril de 2012, que te com a objectiu de 
promoure la llengua catalana entre les persones no catalanoparlants. Aquesta campanya compta amb el suport del Departament de Cultura i la 
col·laboració del Servei Lingüístic de la UGT. A través d’un tríptic i un bloc (https://sites.google.com/site/festeamicdelcatala/) s’ofereix informació 
acurada de recursos per aprendre i practicar el català tant de forma presencial com a distància. També s’informa de recursos lingüístics que es poden 
trobar en línia -com són els materials d’acolliment lingüístic elaborats per la Generalitat de Catalunya- i algunes raons per motivar la població 
immigrada sobre la importància de l’aprenentatge del català. 

 

7.- FORMACIÓ 

- 20 Maig: Assistència a  la jornada informativa sobre els serveis que ofereix el SARU i l’Associació Atlàntida en matèria d’homologació i convalidació 
d’estudis, organitzada per la direcció General d’Immigració. 

 
- 14 de novembre: Assistència a la formació “ Serveis públics d’ajuda al retorn de catalans i persones immigrades als seus països d’origen”, organitzada 

per Benestar Social i Família i realitzada pel SARU. 
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- 18 de novembre: Assistència a la formació “De la norma a la realitat.1a. Jornada en l’àmbit del treball sexual”, organitzada pels SSTT del govern de la 
Generalitat a Lleida, la delegació del Govern de l’Estat a Lleida, AMIC-UGT, CITE-CCOO, associació Antisida de Lleida i l’ajuntament de Lleida. Aquesta 
jornada és una iniciativa de la comissió de Treball Sexual de l’ajuntament de Lleida, de la qual forma part AMIC. 

 
- 28 de novembre: Assistència a la formació “Mobilitat internacional. L’emigració des de Catalunya”, organitzada per Benestar Social i Família de la 

Generalitat de Catalunya. L’objectiu de la jornada era capacitat a professionals de diversos àmbits en l’abordatge de noves realitat emigratòries. En 
aquesta jornada AMIC també va participar com a ponent de la taula rodona “Serveis d’informació per a la mobilitat internacional des de Catalunya.”   

 

8.- ALTRES ACTIVITATS  

- Abril: Entrevista amb 3 estudiants d’Educació Social de la UDL que havien de realitzar un treball per una assignatura del Grau. Se’ls ha informat de 
diversos projectes duts a terme per AMIC. 

 
- 25 d’abril: Assistència a la 8a. Fira de Formació Professional i Treball, organitzada per l’ajuntament de Lleida, la Fira de Lleida i la Generalitat de 

Catalunya a la ciutat de Lleida. L’objectiu de la fira es proporcionar informació sobre les possibilitats formatives a les comarques de Lleida. 
 

- Maig: Difusió del Taller de Videoart i Autoretrat, una activitat educativa  dins del marc d’activitats de l’Obra Social “la Caixa” al Caixafòrum de la ciutat 
de Lleida. El taller posa en contacte col·lectius en risc d’exclusió social amb l’art, a través d’una proposta concreta: la realització per part de cada 
participant d’un autoretrat a  través del mitjà artístic del Videoart. El taller es realitzarà de maig a juliol de 2014 
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CAMPANYA PEL FOMENT DE L’APRENENTATGE I ÚS DE LA LLENGUA CATALANA 

Tenint en compta l’assentament de població de diversos orígens que ha significat canvis en el panorama lingüístic de Catalunya, es fa 

indispensable l’ús d’una llengua que vehiculi la comunicació entre tots i totes membres de la cultura pública comuna. En aquest sentit, entre 

tots hem de potenciar la dimensió cohesionadora que ofereix l’ús públic de la llengua pròpia de Catalunya: el català. I perquè aquesta es 

consolidi, és imprescindible que des dels diversos agents de la societat féssim esforços d’adaptació a la nova realitat. 

Guía de recursos per a l’aprenentatge de la llengua catalana 

 

Continuem treballant amb la campanya “Fes-te AMIC del 

català!”, que vam impulsar l’any passat amb la col·laboració 

del Servei Lingüístic de la UGT i amb el suport del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Entre els nostres usuaris fem difusió de la Guia de recursos 

per a l’aprenentatge de la llengua catalana. Material editat 

en paper i on-line.  

http://amicdelcatala.wix.com/festeamicdelcatala 
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CAMPANYA –SUPORT PEL 

TANCAMENT DEL CIE  

La UGT de Catalunya i AMIC vam participar en 

aquesta campanya que va impulsar SOS Racisme 

amb el suport  d’un moviment de pressió ciutadana 

per tancar el Centre d’Internament d’Estrangers de 

Barcelona. 

 

No entenem ni acceptem l’existència de llocs on es 

poden retenir, fins a dos mesos, persones que no 

han comès cap delicte, sinó tan sols una falta 

administrativa, i fer-ho amb menys garanties que 

en una presó. El CIE és un espai totalment opac, al 

qual les organitzacions i institucions que vetllen 

pels Drets humans no poden accedir ni exercir cap 

control, on els abusos i les agressions a les 

persones retingudes són freqüents, i on no es 

garanteix el dret a la tutela judicial per tal de poder 

denunciar aquestes situacions. Els CIE són 

incompatibles amb els drets humans i amb la 

igualtat de les persones, i són totalment 

impensables en un nou model de país. 
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CAMPANYA PEL DRET A VOT DE LES PERSONES ESTRANGERES 

 

https://amicdretalvot.wordpress.com/ 

 

Per a l’associació AMIC – UGT de Catalunya la integració de 
les persones immigrades a l’esfera política continua sent 
un repte i per això, creiem necessari continuar impulsant 
aquesta campanya. 

La participació política, i en concret l’exercici del dret a 

vot, representa una oportunitat per a les persones 

estrangeres per demostrar la seva voluntat democràtica i 

d’implicació en l’esdevenir del nostre país, que també és el 

seu. 

En aquest bloc podreu trobar les accions desenvolupades 

de la campanya inscripció al cens electoral (vídeo, cartells, 

posicionaments d’AMIC...) 
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OFICINES A LLEIDA  

Lleida 

Avinguda Catalunya, 2. Seu de la UGT de Lleida.  

Telèfon: 973270801;.e-mail: lleida@associacioamic.cat   

Horari d'atenció: Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 14h   

 

Les Borges Blanques 

Avinguda Francesc Macià, s/n,Consell Comarcal.  

Telèfon: 973142658;.e-mail: borgesblanques@associacioamic.cat   

Horari d'atenció: Un dimarts al mes de 10 a 13h  

   

Sort 

C/ del Mig, 9  

Telèfon: 973620107  

Horari d'atenció: Divendres de 10 a 13h  (amb cita prèvia) 

   

Tàrrega 

Alonso Martínez, 4.  Plànol  

Telèfon: 973270801;.e-mail: tarrega@associacioamic.cat   

Horari d'atenció: Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14h  

   


