
“L’Acord ha de treballar per comptar 
amb les veus de la societat civil”

···La Xarxa d’Acollida i 
Acompanyament per a 
persones immigrants 
a Barcelona fa 10 anys 
enguany. Com valoreu 
la seva trajectòria?
Crec que fer 10 anys ja és quel-
com positiu en si mateix. Jo 
que vinc d’una associació, el 
que veig és que el treball con-
junt pren més força, més im-
puls. Quan hi ha treball con-
junt, coordinat, i es compar-
teixen els reptes es pot par-
lar de xarxa. 

Alhora tenim uns objec-
tius molt importants: ni més 
ni menys que aconseguir que 
la població nouvinguda pu- 
gui arribar a ser tan partícip 
de la societat com qualsevol 
altre.Això requereix molts re-
cursos que no totes les enti-
tats tenen. I també s’hauria de 
treballar conjuntament per la 
valorització de la formació de 
les persones adultes migra-
des a les entitats i a les esco-
les d’adults. 

En aquest sentit, la Xarxa 
d’Acollida i totes les associaci-
ons que en formen part, por-
ten 10 anys unint molts esfor-
ços per donar a les persones 
nouvingudes una bona aco- 
llida en tots els sentits: for-
matius, legals, etc. Hi ha co-
ses per millorar, està clar, pe-
rò en general considero que 
s’han aconseguit sinergies 
que estan donant fruit. 
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Membre de la Comissió de Formació de la Coordinadora de la Llengua

··· Què és la Coordinado-
ra de la Llengua? 
Dins de la Xarxa d’Acollida i 
Acompanyament per a per-
sones immigrants a Barcelo-
na, hi ha dos grups de treball 
estables. 

Un d’ells, és la Coordinado-
ra de la Llengua que s’ocupa 
de tot el que fa referència a la 
formació en llengües, alfabe-

tització i coneixement de l’en-
torn de persones migrades. És 
a dir, tot el que té a veure amb 
l’acollida sociolingüística. 

D’altra banda, hi ha la XE-
SAJE, encarregada de temes 
d’estrangeria i assessorament 
jurídic. 

··· Concretament, qui-
nes accions realitza 
la coordinadora de la 
llengua?
És sobretot un espai de di-
àleg i de compartir bones 
pràctiques entre entitats. Pe-
rò a més a més: ens coordi- 
nem per tal d’optimitzar-ne 
els esforços, complementar 
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les ofertes, etc. Analitzem les 
necessitats formatives en ma-
tèria lingüística de les perso-
nes migrades. Fem tasques 
de creació i millora de mate-
rials pedagògics per a perso-
nes adultes migrades.

És un espai on ens actua-
litzem en temes de formació 
(busquem persones exper-
tes en els temes que ens in- 
teressen per venir-nos a for-
mar). Però també ens posem 
al dia en temes d’interès ge-
neral com, per exemple, te-
mes jurídics d’estrangeria que 
entren en relació amb els tí-
tols formatius. 

··· Què és la Comissió de 
Formació?
La Comissió de Formació és 
un grup que va sortir dins de 
la Coordinadora de la Llengua 
fa 6 anys per suplir una man-
ca que hi havia en la formació 
de voluntàries i voluntaris de 
les entitats que fan tasques 
d’alfabetització amb perso-
nes nouvingudes.  En l’actu-
alitat hi formen part les enti-
tats Probens, Eicascantic , Mi-
gra Studium i Servei Solidari. 

··· Què és la Comissió de 
Formació?
És bàsic, si no hi ha llengua, 
no et pots comunicar, si no 
et pots comunicar, tampoc et 
pots relacionar. Sense relaci-
onar-te no coneixes la gent i 

no participes de la societat ni 
aconsegueixes recursos. Po-
der parlar la llengua et dóna 
veu i autonomia, pots parti-
cipar en la societat. 

··· Què destacaries de les 
accions que dur a ter-
me la Xarxa?
Tenim un feedback molt bo. 
Les persones es poden formar 
i poden trobar un grup on po-
den relacionar-se i compartir 
impressions. Jo diria que som 
la primera acollida; és on es 
troben, per primer cop, per-
sones amb situacions sem-
blants en un mateix grup i 
això, quan arribes sol, s’agra-
eix molt. 

··· Quins creus que són 
els reptes de futur de 
la Xarxa d’Acollida i 
Acompanyament per 
a persones immigrants 
a Barcelona?
La Xarxa d’Acollida, hauria de 
lluitar per evitar la precarietat 
que es dóna de vegades a les 
entitats. És a dir, les associaci-
ons i fundacions que fan aco-
llida, les que reben de prime-
ra mà a les persones migra-
des, treballen amb molt pocs 
recursos. 

Avui dia, tot i el valor social 
que considero que pot apor-
tar, la formació de persones 
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migrades no “està de moda”, 
no està valorada des de cap 
lloc. Perquè les persones mi-
grades esdevinguin ciuta-
dans i ciutadanes de prime-
ra s’han de formar bé, han de 
dominar bé la nostra llengua. 
Aquest és el principal repte 
de la Xarxa d’Acollida. D’altra 
forma, estarem perpetuant la 
desigualtat social. 

··· I els de l’Acord Ciu-
tadà?
L’Acord Ciutadà ha de treba-
llar per seguir comptant amb 
les veus de la societat civil. Su-
poso que no ha estat gens fà-
cil iniciar un projecte conjunt 
d’aquesta envergadura. I ara 
que està en marxa, s’ha de po-
der mantenir per portar els 
objectius plantejats a bon fi.

···  Quin missatge vol-
dries compartir amb 
les entitats de l’Acord 
Ciutadà?
Ens hem de fer conèixer més 
les unes a les altres. Els nostres 
objectius de cohesió, convi-
vència, cooperació... són com-
partits, i treballar conjunta-
ment des de vessants dife-
rents és una estratègia molt 
potent. Però hem d’intensi-
ficar els nostres esforços en 
conèixer què fa l’altre per po-
der-hi comptar.

“Poder parlar la 
llengua et dóna 
veu i autonomia, et 
permet participar en 
la societat”

La Xarxa d’Acollida i Acompanyament per a persones immigrants a Barcelona es va 
crear el 2007 amb l’objectiu de treballar coordinadament per afavorir la igualtat 
d’oportunitats, la convivència i la cohesió social a Barcelona, a partir del suport i el tre-
ball conjunt amb les entitats membres, procurant una màxima cobertura territorial i de 
necessitats, així com una eficaç i eficient mobilització de recursos. 

La seva missió és garantir que les persones immigrades adquireixin progressivament 
els recursos socials necessaris per desenvolupar-se de manera autònoma i en igualtat 
d’oportunitats a Barcelona. 

En el sí de la xarxa funcionen dos grups de treball estables i amb activitat continuada:  
la XESAJE - Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic en Estrangeria, formada 
pel conjunt d’entitats del tercer sector que proporcionen assessorament jurídic profes-
sional a la ciutat de Barcelona, i la Coordinadora de la llengua, que agrupa associacions, 
entitats i institucions que treballen per a la integració lingüística de la població immi-
grada a la ciutat de Barcelona.


