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1. Introducció
La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, a través de
la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat, va posar en marxa l'elaboració de l'Estratègia Valenciana
de Migracions.
Amb l'objectiu de desenvolupar una Estratègia consensuada entre tots els sectors que treballen en este
àmbit, es va dissenyar i es va iniciar un ampli procés participatiu per a definir un full de ruta compartit,
que fóra capaç de donar resposta a un repte clau de la societat, com és la política migratòria.
El desenvolupament d'este procés participatiu s'ha estructurat en cinc fases, donant-se per finalitzades
en el moment del tancament d'este document les tres primeres: disseny, jornada inicial de treball; i
trobades en les Oficines de Pangea i rondes de sessions.
Gràfic 1. Pla de Treball d’elaboració de l’Estratègia Valenciana de Migracions

Font: Elaboració pròpia.

Com es va acordar en el pla de treball, s'han realitzat 5 sessions, 4 presencials i una última sessió online
(per les exigències de l'estat d'alarma sanitària decretat a Espanya) en les que han participat un total
de 197 persones.
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Taula 1. Cronograma detallat de les sessions presencials aprovades a l’inici del projecte
LLOC DE CELEBRACIÓ
València (Espai Jove VLC)

SESSIÓ

DATA I HORA

Trobada Oficines Pangea
Sessió 1. Informativa i de contextualització

Requena (Centre de
Joventut de Requena)

Trobada Oficines Pangea

Castelló (Menador Espai
Cultural)

Trobada Oficines Pangea

Elx (Centre de Congressos)

Sessió 1. Informativa i de contextualització
Sessió 1. Informativa i de contextualització
Trobada Oficines Pangea
Sessió 1. Informativa i de contextualització
Trobada Oficines Pangea

Altea

Sessió 1. Informativa i de contextualització

PERSONES
ASSISTENTES

26 de febrer
3 de març
4 de març
10 de març
9 de juny

Total

31
60
11
15
15
29
24
12
197

Font: Elaboració pròpia.

En les sessions celebrades en les oficines Pangea es van treballar els aspectes següents:
•

Bloc 1. Funcions i tasques.

•

Bloc 2. Potencial.

•

Bloc 3. Propostes de millora.

Per la seua banda, en les sessions obertes es va seguir el següent orde del dia:
•

Bloc 1. Valoració de les variables de l'estudi, llenguatge emprat i dades aclaridores.

•

Bloc 2. Percepció de la comunitat estrangera, valoració de la seua inclusió i auge del discurs
xenòfob.

•

Bloc 3. Treball amb l’Administració.

•

Bloc 4. Altres aportacions.

També, com a part del procés participatiu, en els mesos de febrer i març de 2020 es va realitzar una
enquesta inicial, (Qüestionari 0) a la que van respondre 39 persones representants de diverses entitats
(en l'Annex 3 s'inclou el qüestionari amb les qüestions preguntes).
Posteriorment es va elaborar un qüestionari complementari sobre estes temàtiques (Qüestionari 1)
que va estar actiu entre els mesos de juny a agost de 2020 (en l'Annex 4 s'inclou el qüestionari de
preguntes). El nombre de persones que van respondre a aquest qüestionari ha sigut de 35, de les quals
7 també havien contestat el Qüestionari 0.
Per tant, el nombre total de persones que han participat via online ha sigut 67.
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Gràfic 2. Participació en el procés de participatiu online
Qüestionari 0;
32

Qüestionari 1;
28
Qüestionaris 0
y 1; 7

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

2. Perfil de les persones participants
En total, en la primera ronda del procés participatiu han participat 264 persones de diverses
entitats, especialment de les vinculades a les migracions, seguides d’altres associacions socials (en
l'annex 1 es pot consultar el llistat d'entitats participants de les sessions i en les dos enquestes realitzades
en esta part del procés participatiu).
En el grup d’ “altres” s'han inclòs: població en general i persones que no s'identifiquen com a pertanyents
o representant de cap entitat.
La pluralitat d'entitats participants ha assegurat la representativitat de la diversitat d’interessos,
necessitats, expectatives i opinions dels agents clau de les polítiques migratòries a la Comunitat
Valenciana.
Gràfic 3. Distribució de la participació per tipus d’entitat
Entitat social
vinculada a les
migracions; 61; 23%

Oficines Pangea; 47;
18%

Altres; 17; 6%

Altres entitats
socials; 47; 18%

Persona migrant; 4;
2%

Administració
pública; 88; 33%

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

Entre les persones que van respondre a les enquestes, el 55% han participat en alguna de les
sessions de treball presencials (14 persones que han contestat el Qüestionari 0 i 23 persones que han
contestat el Qüestionari 1).
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3. Conclusió de les Trobades Oficines Pangea
Bloc 1. Funcions i tasques
De les sessions de treball amb les oficines Pangea s'obté el següent llistat de funcions i tasques, que es
poden agrupar en: atenció directa i assessorament, coordinació amb altres institucions públiques, plans
i programes, formació i orientació, i sensibilització i activitats d'inclusió.
Taula 2. Funcions i tasques de les Oficines Pangea
Funcions

Tasques
Atenció, assessorament, informació, acolliment, inclusió i refugi en general a la persona
migrant.
Assessorament jurídic especialitzat com a objectiu fonamental en els serveis a prestar a les
persones migrants. Actualment, es presta en molts casos per treballadores socials que no
són expertes i poden perjudicar les usuàries. És una necessitat bàsica per regularitzar la
situació dels i les migrants.

Atenció directa i
assessorament

Acompanyament perquè la persona migrant se senta integrada.
Treball amb menors no acompanyats i que es troben amb famílies extenses.
Redacció d'informes d'arrelament social, de disponibilitat d'habitatge, de retorn voluntari,
etc.
Sol·licitud de cites i/o documentació a la policia nacional i oficina d'estrangeria.
Punt de traducció.
Tramitació de nacionalitat de sol·licitud de prestacions.
Programa pilot per a víctimes d'odi.

Coordinació amb

Coordinació i treball amb altres serveis socials.

altres
institucions
públiques, plans

Coordinació de projectes de barris inclusius.

i programes

Impuls de plans, com, per exemple, el Pla de convivència municipal, l'Estratègia d'inclusió
del poble gitano, el Pla d'integració i convivència o Projectes de convivència “espai obert”.
Treball en instituts i col·legis per a la resolució de conflictes i per a la prevenció d'aquests
als centres educatius. (programa “histories de vida”; intercanvi d'experiències de joves de
l'institut amb persones majors del centre de dia).
Elaboració d'itineraris o plans municipals de migració o convivència intercultural.
Cursos d'idiomes i alfabetització de les persones migrants.
Preparació per a l'examen de nacionalitat.

Formació i

Tallers i assessorament en la recerca de treball.

orientació

Formació de personal tècnic dels municipis per conèixer competències per a l'atenció de
la persona migrant.
Programes d'alfabetització digital, no solament per a migrants.
Campanyes de sensibilització i educació tant a la població migrant com a local.

Sensibilització i
activitats
d'integració

Projectes de convivència en el municipi.
Creació d'espais de diàleg.
Tallers i actuacions a l'àrea de dona i violència de gènere. Ha augmentat la violència de
gènere en migrants joves de segona generació.
Tasques de mediació i sensibilització.
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Funcions

Tasques
Organització i visibilització del dia de la tolerància, o altres actuacions com a jornades
interculturals.
Dinamització del teixit associatiu i la inclusió en ell de la comunitat migrant. Intentar que
s'integren als espais ja establerts i consolidats en el municipi.
Escoles d'acolliment.
Servei de portes obertes.
Dinamització de taules de treball, consells municipals o grups de trobada d'associacions,
organitzacions o entitats que treballen amb les persones migrants.
Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

Bloc 2. Potencial
En aquest bloc es van treballar les fortaleses i potencialitats de la xarxa d'oficines Pangea, arribant a
les següents conclusions:
Taula 3. Potencial de les Oficines Pangea
Potencial

Detall
Primer contacte de la població migrant amb l'Administració.

Connexió per a la
població migrant
i l'Administració

Proximitat amb les persones usuàries. És el servei públic més pròxim que tenen els i les
migrants.
És un servei gratuït.
Creació d'espais perquè la gent puga integrar-se.
Difusió amb què compten les oficines entre la població migrant i la capacitat d'arribar a elles.

Espais de
convivència,
reconeixement i
inclusió

Generen major convivència.
Valoració i reconeixement per part de les persones migrants cap a l'assessorament i atenció
que es presta en les oficines. La persona migrant se sent reconeguda quan acudeix a les
oficines.
Permeten equilibri, equitat territorial, i també presencia en la zona rural.

Implicació del

L'equip de l'oficina i les relacions professionals establides a nivell informal (sense mitjans

personal de les
oficines

proporcionats per entitats públiques).
Personal tècnic de les oficines, la seua voluntarietat.
Desenvolupar correctament la “xarxa” de les oficines Pangea i aconseguir una major

Millorar la
coordinació

coordinació i treball conjunt entre totes elles i compartir més informació.
Reprendre el treball comunitari, no tant el individualitzat.
Descentralització i treball conjunt amb serveis socials per a poder donar un millor servei i
ajuda.
Sensibilització. Donar-li la volta a la idea que es té de la migració, visibilitzar l'impacte positiu
de la migració al nostre país.

Reforçar altres

Treballar més l'educació en els col·legis.

línies de treball

Cohesió social, més que assessorament en tràmits administratius: inclusió i acolliment.
La sensibilització es queda apartada a causa de la falta de temps per l'alta dedicació a la
informació i l'assessorament.
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Potencial

Detall
Dur a terme polítiques amb un major impacte en la societat i que es materialitze en recursos
per a l'atenció de la població migrant.
Destinar mitjans a l'atenció de la població migrant en situació d'extrema vulnerabilitat i de
dones soles amb descendència.
Treballar la conscienciació (acció comunitària) per transformar la percepció de la ciutadania
respecte a les persones migrants.
Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

Bloc 3. Propostes de millora
En el tercer bloc es van treballar propostes de millora del funcionament i atenció de la xarxa d'oficines
Pangea. A continuació, es resumeixen les àrees de millora proposades:
Taula 4. Propostes de millora de les Oficines Pangea
Potencial

Detall
Millorar l'assessorament jurídic.

Figura externa d'assessorament jurídic a les oficines,

informació i resolució de dubtes.
L'Administració ha de prestar un servei jurídic de qualitat gratuït. Actualment, les oficines
Millora del servei

Pangea recorren en molts casos a ONG que presten aquest servei, quan hauria de prestar-se

d'assessorament

per part de la pròpia Administració.

jurídic

Facilitar l'accés a la part jurídica de totes les oficines (a través de personal o de mitjans que
permeten consultes per part de les oficines). La falta de formació o mitjans de consulta es
reflecteix en un temor per part del personal, perquè tramiten i assessoren des dels seus
coneixements, tractant-se del futur i la situació de les persones migrants.
Establir un canal de comunicació entre totes les oficines Pangea que servisca com a fòrum
d'intercanvi d'experiències, compartir i donar visibilitat a les bones pràctiques, per resoldre
dubtes i per facilitar la formació del personal tècnic.
Enfortir la xarxa Pangea amb més activitats comuns al llarg de tot el territori. Celebració de
“dies de” i xicotetes accions comuns a totes les oficines del territori que potencien la unió de
la xarxa.

Millorar la
coordinació i
comunicació
(interna i
externa)

Necessitat d'unir correctament les oficines Pangea a nivell autonòmic, creant una base de
dades comunes i millorar la comunicació entre aquestes; aconseguint una major
transversalitat. Es proposa aconseguir, també, definir un protocol i unes línies d'actuació
comuns.
Facilitar i assegurar la coordinació entre departaments, com els serveis de mediació amb els
responsables (en aspectes de sanitat i educació) per facilitar, per exemple, l'escolarització de
persones migrants.
Necessitat de millorar la interlocució amb les delegacions de govern, els serveis d'estrangeria
i altres serveis socials.
Xarxa transversal, integració del treball de les oficines Pangea en totes les àrees de
l'Administració, habilitar xarxes i fluxos de comunicació.
Millorar els canals de comunicació amb estrangeria (per poder realitzar aportacions
telemàtiques i que no supose un cost per aquestes) i amb la policia nacional (dificultat
d’establir canals de comunicació) i registre civil.
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Potencial

Detall
Millorar la comunicació entre les oficines i la Generalitat, en concret, per a l'obtenció
d'informació de primera mà i per millorar certs tràmits, com l'empadronament.
Establir línia directa de treball continu entre les oficines i Conselleria i oficialitzar les xarxes de
comunicació ja existents per l'interès de les persones professionals.
Establir pautes, uniformes per a tots els ajuntaments per part de la Conselleria. Establir i
definir el catàleg de serveis que es presten en l'oficina, i que no estiguen a la disposició de la
voluntat política.
Pangea
Directrius per millorar el treball en les oficines Pangea . És essencial un document marc que
unifique a totes les oficines.
Informar de les modificacions de legislació i tràmits a les oficines, “no poden assabentar-se
dels canvis a través de les persones usuàries”.
Establir protocols per afrontar nous reptes o casos.

Suport
institucional i
normes comuns
de treball

Unificar el límit d'intervenció de totes les oficines. Establir competències, perquè Pangea no
assumisca tasques d'habitatge, sanitat, atenció dona, etc.
Replantejar el funcionament, desenvolupament i necessitat de les escoles d'acolliment. Que
el personal de les escoles que no siga voluntari, i assumir-lo per part de Conselleria. Establir
i unificar l'assistència a les escoles d'acolliment; gran necessitat d'unificar-ho.
Dotar a les oficines de més personal específic i personal estable, que no depenga d'una
contractació precària. Dificultats per contractar. Especificar als programes quina part del
finançament es destina al personal.
Plantejar l'existència d'Oficines de referència per donar cobertura a poblacions més xicotetes,
encara que no tinguen tant volum de migrants.
Proporcionar assessorament o formació en refugi i asil, i en els quals es vagen identificant

Formació

necessitats per part del personal.

contínua i
capacitació

Majors coneixements del personal en estrangeria i idiomes.
Assegurar i garantir que les eines, els cursos i jornades que s'organitzen, arriben a les
persones professionals.
Necessari invertir en crear xarxes eficients de les oficines Pangea i millorar la comunicació

Inversió en
mitjos TIC

entre elles. Que existisca un portal o canal de comunicació directe per poder compartir
experiències i coneixements. Actualment, es tenen grups de WhatsApp, però no hi ha un
canal oficial.
Millorar o modificar la plataforma “Al fresc”, perquè s'ha quedat obsoleta i cap oficina fa ús
d’ella. No és àgil per establir un canal de comunicació, però sí que per a la consulta de
documents i informació.
Establir un sistema per demanar cita, perquè atenen a un nombre molt elevat de persones
usuàries

Millora de
processos i
ferramentes de
treball

Mapes de recursos que localitzen tots els llocs que són útils per a les persones migrants.
Proporcionar eines pràctiques per treballar amb les persones usuàries, per fer un seguiment
de les persones que acudeixen al servei. L'eina actual no és una base de dades operatives, ni
permet fer un seguiment de les persones.
Reforçar la figura de medicació intercultural dins de les oficines Pangea.
Conèixer la percepció de les persones migrants respecte als recursos que es posen a la seua
disposició a través de les oficines Pangea.
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Potencial

Detall
Plantejar escenaris on s'habiliti el diàleg i que les persones migrants siguen proactives per
proposar i fer arribar les necessitats.
Actualitzar els plans d'acolliment als ajuntaments, permetent així que les oficines d'atenció
donen el millor servei possible.

Major
reconeixement i

Que es diferencien dins dels pressupostos de la Generalitat per donar-los visibilitat.

visibilitat de la
xarxa

Crear un voluntariat a través de la xarxa Pangea.
Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

4. Conclusió de les primeres sessions i enquestes del procés participatiu
A continuació, es presenten les conclusions de la primera fase del procés participatiu segons els temes
tractats:

Bloc 1. Valoració de les variables de l'estudi, llenguatge emprat i dades aclaridors
En aquest apartat es resumeixen les aportacions realitzades sobre el diagnòstic de partida realitzat
per l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València per a l'elaboració de l'Estratègia
Valenciana de Migracions.
Respecte a l'enfocament de l'estudi realitzat, la major part de les persones que han contestat el
qüestionari opina que l'enfocament i l'abast és adequat. Les persones que consideren que l'enfocament
solament és moderadament adequat justifiquen la seua resposta en la identificació d'aspectes que no
han estat tractats amb suficient profunditat, des del seu punt de vista.
Gràfic 4. Opinió sobre l'enfocament general de l'Estudi i el seu abast (nº respostes vàlides: 33)
75,8%

21,2%
3,0%

Adequat

Moderat

Insuficient

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.
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Pel que fa a l'adequació del llenguatge utilitzat, l'opinió generalitzada és també positiva, sent la raó
exposada amb major freqüència per les persones que ho consideren adequat, però millorable que
resulta massa tècnic per a les persones migrants, que són les persones destinatàries finals.
Gràfic 5. Opinió sobre si el llenguatge utilitzat és apropiat per a la comprensió de les problemes / oportunitats de les
persones migrants (nº respostes vàlides: 34)
79,4%

20,6%
0,0%
Adequat

Adequat però millorable

No adequat

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

La majoria de les persones que han respost a l'enquesta consideren que, en general, no es compta amb
la informació adequada per valorar la situació actual de les persones migrants, sobretot per la
desactualització de dades sobre aspectes clau.
Gràfic 6. Opinió sobre si les dades proporcionades són adequades per valorar la situació de les persones migrants (nº
respostes vàlides: 66)
45,5%

39,4%

15,2%

Si

No

Parcialment

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions

De forma qualitativa, del diagnòstic realitzat s'extreuen les següents àrees de millora, segons les
opinions de les persones assistents a les diferents sessions:
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Taula 5. Resum aportacions sobre el diagnòstic

Feblesa d'alguns
aspectes/dades del
diagnòstic , que a més
proporcionen una foto
estàtica , però la realitat i les
necessitats han canviat

o

Algunes dades no estan actualitzades i des del 2017 s'han produït canvis

o

que poden tenir rellevància.
Tindre en compte les dades que es manegen en les oficines Pangea i que
es recullen en les seues memòries anuals, més actualitzades i responen

o

millor a la realitat del territori que les dades estadístiques de l'INE, per
exemple: les dades de migrants en situació administrativa irregular.
La informació és estàtica, i la foto fa perdre informació sobre les persones,

o

les seues vides i els seus drets com a ciutadanes.
Les dades de representació d'ONG no estan actualitzades ni són
aclaridores. La dada de com es financen no és real i l'afirmació que és un

o

col·lectiu poc reivindicatiu tampoc s'ajusta a la realitat.
L'estudi de participació de les persones migrants caldria actualitzar-ho (hi
ha estudis més recents).

o

No s'ha d'incloure a les víctimes de violència de gènere a l'apartat de salut,
no són malaltes.

o

Incloure les barreres administratives amb que es troben les persones
migrants (per exemple, en els consolats triguen un any a emetre un
passaport, el que dificulta la possibilitat d'aconseguir un contracte de
treball).

No té en compte les

o

Diferenciar entre origen o nacionalitat estrangera.

o

Distingir entre migrant pertanyent a la UE i l'extracomunitari i estructurar el
diagnòstic sobre la base d'aquesta divisió.

o

Diferenciar les persones que estan en situació d'asil, ja que els impactes i les
formes d'afrontar la situació són molt diferents (en educació, sanitat, etc. ).

o

Població migrant amb una situació administrativa irregular (la població que
està sol·licitant asil, si se li denega, no entra en les estadístiques com a part
de la població migrant), que no té accés a recursos i moltes vegades
solament poden obtenir resposta d'ONGs per cobrir les seues necessitats

diferents realitats dins de
la població migrant

o

bàsiques, ja que no tenen accés ni als serveis socials per no estar
empadronades.
Situació dels migrants menors d'edat que vénen sols. Dificultats en el procés
d’inclusió, especialment quan arriben a la majoria d'edat i no poden quedarse als centres d'acolliment.

o

A l’analitzar la variable d'educació, s'hauria d'estudiar per què no s'accedeix
a estudis, no solament el percentatge de migrants sense estudis.

o

No es reflecteix el cas d’estudiants en situació irregular. Moltes de les dades
d'abandó escolar es deuen al fet que, en ser irregulars, no poden seguir
amb els seus estudis.

o

No hi ha alfabetització. Un dels elements a considerar podria ser el nivell

Febleses en el diagnòstic

d'alfabetització de les persones migrants, ja que és un aspecte clau per

d'educació/formació

poder treballar amb elles, i a partir de la seua alfabetització poder
incorporar-se al mercat laboral o donar a conèixer el seu potencial a la
societat.
o

Tenir en compte que les dades estadístiques d'escolarització de la segona
generació, ja que la nacionalitat és espanyola i per tant no entren en les
estadístiques d'estudiants migrants.
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o

Per poder treballar la interculturalitat dels centres escolars cal conèixer
dades sobre la quotidianitat de la joventut. En les dades que faciliten els

o

centres escolars no es detecta com a migrant la segona generació
(xiquets/es amb nacionalitat espanyola, però amb ascendents migrants).
Situació que sofreixen aquelles persones migrants en situació administrativa
irregular, que, una vegada acaba l'ensenyament obligatori no poden seguir
amb els seus estudis per la seua situació jurídica (no els hi permet accedir a
batxillerat, mòduls formatius, especialment problemàtic, perquè no poden
fer les pràctiques en empreses o estudis superiors. Això es tradueix en un
factor d'exclusió important. Des de l'Administració s'hauria de regular
aquesta situació perquè l'educació és un element d'inclusió fonamental.

Necessitat d'incloure
l'anàlisi de les causes i
motius de la migració

o

Identificar les causes de per què aquestes persones migrants venen al nostre

o
o

territori per comprendre millor el fenomen migratori.
S'haurien d'incloure les motivacions de la migració de les persones.
S'hauria de posar el focus a analitzar quins són els obstacles que no
permeten a les persones migrants tindre una vida digna en el lloc
d'acolliment.

o

Mostrar el perquè de la falta de participació, no solament les causes sinó
també els factors que desencadenen aquestes causes.

o

Definir primer què s'entén per exclusió perquè queden fora factors
importants i considerar uns altres que no ho són per totes les persones
migrants . Moltes vegades l'exclusió va lligada a la situació econòmica de

o

la persona migrant.
Considerar la relació entre la situació jurídica de la persona (si és o no
irregular) i l'exclusió que sofreix.

o

Incloure com a factor d'exclusió la dificultat d'accés a l'habitatge: quasi
inexistent parc d'habitatge social, o la impossibilitat d'accedir a un lloguer
pel fet de ser irregular i no poder signar un contracte de lloguer.

Incloure una adequada
definició d'exclusió i els
factors d'exclusió

o
o
o

A això s'afegeix la dificultat que si no tinc un contracte de lloguer, no puc
accedir a les ajudes per a aquesta fi.
Quan es tracta la variable de múltiple exclusió, no s'ha considerat el factor
de pertànyer al col·lectiu LGTBI.
Com a factor d'exclusió, no s'ha estudiat en quin grau existeix
autoorganització dels migrants en associacions i representació en àmbits
sindicals o altres sectors de la societat.

o

Falta de convalidació de la formació de les persones migrants. Per tant, les
persones migrants, encara que estiguen formades han d'accedir al treball
no qualificat i, per tant, precari.

No s'analitza la
discriminació de la

o

laboral, els prejudicis que hi ha per origen racial o ètnic, religió, lloc de

població migrant en

procedència, etc.

l'àmbit laboral
Aprofundir l'anàlisi de les
febleses del sistema
d'atenció sanitària
Poca rellevància donada a la
discriminació per causa
religiosa

Reflectir la discriminació de les persones migrants quan accedeixen al món

o

Falta analitzar la bretxa entre el dret universal teòric que ha de ser atès i la
realitat.

o

Es tracta com a factors d'exclusió la múltiple discriminació, però hem de
donar-li més importància a la discriminació per causa religiosa.
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Invisibilització del

o

mestissatge

No es té informació, no s'esmenta i no apareix en les estratègies i/o
documents.

o

La tracta de persones o en situació de prostitució.

Incloure en l'anàlisi la tracta

o

Aspectes del jurídic/civil.

de persones o en situació
de prostitució

o

La falta de serveis jurídics públics que provoca que hi hagi persones
migrants que recorren a serveis privats, que de vegades formen part de
màfies.

No s'inclou l'anàlisi de

o

No es tenen en compte com a variable d'estudi la qualitat de vida de les
persones migrants. Per exemple, el dret a l'oci. S'hauria de considerar no
solament variables conceptuals sinó també operacionals. Sense qualitat de
vida no es pot dir que una persona està integrada.

laqualitat de vida de les
persones migrants
o
Incloure en l'anàlisi la
situació de les persones
amb discapacitat

o

Una variable important és el dret d'accessibilitat (sense ell, no s'aprofiten les
competències i el dret a ser productius de les persones migrants amb
discapacitat).
Ha de quedar clara l'existència de migrants amb discapacitat, ja que la seua
situació és particular. Evitar termes pejoratius a l'hora de referir-se a aquest
col·lectiu.

Ressaltar el treball i la

o

importància de la
interculturalitat

Afegir el treball intercultural fet fins ara a la Comunitat Valenciana, quines
línies de treball s'han seguit (les oficines Pangea poden proporcionar
aquesta informació).

o

Tasques que realitzen dins de la societat per també reivindicar i visibilitzar
el seu paper.

o

Persones extutelades, com o en quina mesura són ciutadanes de ple dret
dins de la societat.

o

Nivell de participació de les persones migrants en la vida política (partits,

No s'analitza què aporten
les persones migrants a la

governs, etc. ). Possibilitar mitjans perquè les associacions i entitats puguen
reivindicar-se, no hi ha una falta de caràcter reivindicatiu, sinó de mitjans

societat valenciana
o

per poder reivindicar-se i mostrar les seues exigències.
Participació de la població treballadora migrant en la vida sindical i altres
col·lectius per reivindicar els seus drets laborals.

o

Tipus de treball i condicions, per exemple, la majoria de les dones migrants
accedeixen a treballs d'atenció altres persones, treballs precaris, quasi
esclaus.

Millorar el
llenguatge/vocabulari

o
o

Hauria de ser un llenguatge més simplificat i assequible.
Està escrit per no migrants explicant com és la seua situació , quan hauria
d'estar dirigit a les persones migrants.

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.
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Bloc 2. Percepció de la comunitat estrangera, inclusió de la comunitat estrangera i auge
del discurs xenòfob
En aquest apartat s'analitzen les aportacions realitzades sobre la percepció sobre la comunitat
estrangera, inclusió de la comunitat estrangera i auge del discurs xenòfob.
Una poc més de la meitat de les persones que han respost a l'enquesta consideren que la situació de
les persones migrants ha empitjorat a la regió en els últims anys i menys d'una quarta part creu que la
situació ha millorat.
Gràfic 7. Valoració sobre la situació actual de les persones migrants a la regió (nº respostes vàlides: 39)
51,3%
23,1%

25,6%

Millorat

Mantingut

Empitjorat

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

Respecte al nivell d’inclusió de la població migrant en la societat de la Comunitat Valenciana, les opinions
tampoc són molt positives, únicament al voltant d'una desena part de les persones que han contestat al
qüestionari consideren que la inclusió és adequada, mentre que quasi la meitat consideren que la
inclusió és insuficient.
Gràfic 8. Opinió sobre el nivell d’inclusió social de les persones migrants (nº respostes vàlides: 31)

41,9%

48,4%

9,7%

Adequat

Moderat

Insuficient

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

Respecte a la repercussió en la vida diària de les persones d'origen estranger que està provocant l'auge
del discurs xenòfob, en general, es considera que està tenint un efecte molt negatiu sobre la població
migrant i el seu nivell d’inclusió social a la regió.
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Gràfic 9. Opinió sobre la repercussió en la vida diària de les persones d’origen estranger l’auge del discurs xenòfob
(nº respostes vàlides: 33)
78,8%

Si, molt negatiu

12,1%

9,1%

Si, però no de forma
intensa

No, no és rellevant

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

De forma qualitativa, s’identifiquen els següents aspectes relatius a la percepció sobre les persones
migrants:
Taula 6. Resum aportacions sobre percepció de les persones migrants
o

La població migrant és heterogènia i per tant la resposta és diferent
depenent dels grups als que es faça referència. Hi ha població molt
integrada i altra que no, que es troba en exclusió total.

Diferències en la percepció
sobre inclusió en funció de

o

L’origen racial o ètnic, religió o lloc de procedència i la situació econòmica
influeix en la percepció que es té del migrant. Açò també influeix a l'hora
de relacionar-se.

o

Difereix en funció de la procedència, per exemple, en les persones
estrangeres que vénen d’Erasmus se'ls considera persones iguals a elles,
mentre que a les persones migrants irregulars se'ls exclou.

l’origen racial o ètnic, religió,
lloc de procedència

o

Terme “preferència nacional” molt arrelat, diferències entre ciutadans de
1a i ciutadans de 2a, la mà d'obra. És alarmant que açò continue existint
en molts entorns, com, per exemple, el laboral.

o

Des de l'Administració també es fomenta la distinció migrant- estranger.
Fins que no es veja que la societat ha canviat i és diversa i treballem des
d'esta premissa, sempre estarà esta diferenciació.

o

Quan es parla de la percepció de la comunitat estrangera, és important

o

aclarir de quina comunitat estrangera estem parlant: no es percep igual
una persona amb origen en Anglaterra, Itàlia o el Magreb.
Les persones estrangeres amb una situació econòmica estable que no
acudeixen als serveis socials els percebem més integrats. No obstant això,
hi ha moltes comunitats, per exemple, de països com Holanda o Alemanya
que viuen aïllades, però açò no ho percebem com un problema, mentre
que sí ho fem amb les comunitats procedents de, per exemple, Romania.

Influència de la situació
econòmica o procedència

o

La percepció que es té és que les persones que venen, per exemple, de

sobre la percepció de la

l’Europa de l’est són migrants, mentre que si venen d’Europa occidental

població migrant

són estrangeres. Açò està més relacionat amb la situació econòmica, que
amb la inclusió. Va lligat que siga una comunitat que es veja com una
amenaça o no.
o

La percepció va relacionada amb la competència social o econòmica que
suposa eixa comunitat: si té accés a treball, ajudes o certs serveis.

o

La percepció social és diferent en funció de la nacionalitat de la persona
migrant.

o

La situació econòmica és molt important en la percepció de la inclusió.
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o

La situació econòmica és fonamental a l'hora de determinar com es
percep la persona migrant: és o no una amenaça? És important fer
pedagogia social de forma distinta en cada cas perquè la percepció és
distinta.

o

Un altre factor que influeix en la inclusió de les persones migrants és la
manera en què se'ls presta serveis. S'associen els serveis socialsa persones
en risc d'exclusió social, quan les persones migrants que utilitzen els
serveis socials moltes vegades és perquè les ajuden en algun tràmit

Estigmes i rols preassignats

administratiu. En aquest sentit, l'Administració és responsable de llevar
l'estigma: trencar l'associació migrant-pobre i menor estranger no
acompanyat-delinqüent.
o

o

La representació mediàtica de les persones migrants no afavoreix que es
tinga una bona percepció d'elles. No apareixen en rols de valor (com en
l’àmbit mèdic o educatiu, persones que aporten a la societat) sinó que no
«s’integren».
Hi ha una percepció que la població migrant representa una amenaça: per
exemple, els comentaris molt estesos sobre que “es queden amb totes les
ajudes”.

o

percentatge de migrants respecte al total és baix i no obstant això es creu
que són massa.

Falta d’informació i
sensibilització sobre la
població migrant

Desinformació: es pensa que són més de les que realment són: el

o

Les persones migrants estan deshumanitzaes per la ciutadania en general.
No comprenen la problemàtica. No les interessen ni es posen en el seu
lloc.

o

La percepció és que les persones migrants estan molt «integrades» en la

o

societat.
Hi ha la concepció que “Elles” (les persones migrants) han d'integrar-se en
el nostre territori, “entra, però t'acomodes al que tenim ací”, però l'actitud

Percepció positiva sobre
inclusió de les persones
migrants

i la relació no ha de ser així.
o
Altres possibles vies
d’inclusió

S'hauria d'incloure com una variable a estudiar el fet de que les persones
migrants tinguen vot, ja que, si no ho tenen, la classe política no les
considera una prioritat.

o

La inclusió de la persona migrant no depèn únicament d'ella, sinó també

o

de la societat valenciana i de la resta de nacionalitats.
S'hauria de passar de la “inter” a la transculturalitat: valorar les aportacions
de totes per a crear alguna cosa nova.

Situacions de dobles i triples

o

discriminacions

etc.).
o

acompanyades

Els mitjans tenen un paper important en la integració de les persones
menors d’edat no acompanyades, ja que moltes vegades transmeten el

Percepció negativa sobre la
situació de les persones
menors d’edat no

Cada vegada se sumen més discriminacions (migrants, col·lectiu LGTBI,

missatge que són delinqüents. No es mostra la difícil situació que estan

o

travessant.
La mala situació dels centres d'acollida de persones menors d’edat no
acompanyades provoca que se'ls veja com a delinqüents perquè
s'escapen, ja que les condicions dels centres són, de vegades, pèssimes.
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o

Hi ha un auge del discurs xenòfob important que afecta el dia a dia de les
persones migrants: més dificultats en l'accés a l’habitatge o al mercat

o

laboral, tracte distint en l'escola o la universitat, etc. S'ha tornat molt fàcil
propagar discursos racistes.
S'ha legitimat el discurs xenòfob ja que hi ha una ideologia validada per
partits polítics xenòfobs. Caldria contemplar aquest fenomen de forma
estratègica, ja que la ideologia xenòfoba estiga ben vista afecta
l'acceptació de segons quines polítiques.

Augment de la xenofòbia i
racisme
o

Hi ha un racisme latent amb què es pot treballar per a aconseguir
l'acceptació de la persona migrant i un racisme manifest o ideològic, que
és el verdader problema i barrera per a la inclusió.

o

En les xarxes socials el discurs de l'odi s'està normalitzant. Cal treballar
molt contra la ignorància. Diria que la societat valenciana és racista.

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

Bloc 3. Treball amb l'Administració i valoració de les mesures de la Generalitat
El tercer bloc tractat en les sessions participatives, i en els qüestionaris, es va centrar en el treball de
l'Administració pública i les possibles mesures a adoptar per la Generalitat.
La majoria de les persones que han participat en l'enquesta considera que l'Administració Pública ha
d'intervenir, encara que una part important considera que aquesta intervenció ha de dirigir-se solament
a les persones amb la situació regularitzada.
Gràfic 10. Opinió sobre la percepció de la ciutadania sobre la necessitat d'intervenció de la Comunitat Valenciana en
aquest àmbit (nº respostes vàlides: 39)

35,9%

41,0%

23,1%

Necessari intervindre

Intervindre només situació
regularitzada

No necessari intervindre

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

La valoració sobre les mesures dutes a terme pel Govern en aquest àmbit és en general positiva, encara
que 3 de cada 5 persones que han contestat l'enquesta consideren que les mesures són adequades,
però insuficients per afrontar la situació actual de les persones migrants a la Comunitat Valenciana.
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Gràfic 11. Valoració de les mesures dutes a terme pel Govern en aquest àmbit (nº respostes vàlides: 27)
59,3%
29,6%
11,1%

Adequades, però insuficients

Adequades i suficients

Inadequades

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

D'altra banda, la principal feblesa identificada en relació a les polítiques desenvolupades és la
discontinuïtat i la falta de voluntat política, relacionat també amb la falta d'un enfocament integral per
abordar la situació de les persones migrants.
Gràfic 12. Febleses de les polítiques desenvolupades fins al moment (nº respostes vàlides: 38)
34,2%

31,6%

15,8%
7,9%

2,6%
Baixa participació Discontinuïtat en
teixit associatiu les polítiques i falta
de voluntat política

7,9%

Enfocament no Escassa coordinació Escassa dotació de
integral de la
entre els agents
medis humans i
situació de les
responsables
financers
persones migrants

Totes

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

Les opinions extretes en les sessions sobre aquest tema se sintetitzen de la manera següent:
Taula 7.. Resum aportacions sobre el treball amb l'Administració i mesures de la Generalitat
o

Difusió a totes les administracions i a tots els actors implicats.

o

Coordinació amb altres plans i estratègies desenvolupades o en procés
d'elaboració.

o
Treball en xarxa
entre els agents clau
i millora de la
coordinació

Confluència en els municipis d'aplicació de l'Estratègia València de Migració i dels
Plans Locals Municipals en els quals molts municipis han treballat en els últims anys.

o

Treballar en xarxa i de manera coordinada amb l'Administració en tots els nivells i
de forma horitzontal.
Necessitat d'una millor coordinació entre entitats amb l'objectiu d'evitar

o

intervencions reiteratives i aconseguir un millor aprofitament dels recursos en
benefici de les persones usuàries.
Les competències no estan molt definides i hi ha tràmits o gestions que acaben

o

fent-se en les oficines, perquè els organismes no ho tramiten quan realment són
ells els que haurien de fer-ho (temes d'escolarització, tramitació d'informes, etc.).
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o

Molt positiu és que des de Conselleria es tinga la intenció i voluntat de conèixer la
realitat a l'hora de definir les estratègies, però aquestes s'han de materialitzar i

o
Dotació dels
recursos necessaris

o

concretar les mesures amb la dotació pressupostària corresponent.
Proporcionar mitjans des de les administracions (dotar de pressupost) que
possibiliten els avanços.
L'Administració hauria de poder cobrir les seues necessitats sense carregar la
responsabilitat sobre les ONGs. El tercer sector està responent a coses que queden
fora del seu àmbit. Des de l'Administració s'haurien d'establir convenis amb les
ONGs per ajudar en el finançament d'aquests serveis o bé prestar-los la pròpia
Administració.

o

Incorporar la perspectiva de la població infantil i adolescent migrant.

o

Atenció especial a la situació que pateixen les persones menors d’edat no
acompanyades quan aconsegueixen la majoria d'edat. No reben formació als
centres d'acolliment, no disposen de recursos, ni habilitats socials, ni una xarxa
social que les sustente. Amb aquest perfil és molt difícil donar resposta a la seua

Àrees de treball

o

inclusió.
Millora de les condicions dels centres i aprofitar l'estada per donar-los formació.

prioritàries:

Els pisos tutelats també són un recurs fonamental. Hi ha adolescents que arriben

persones menores
d’edat no
acompanyades

als centres quan solament els falten 3 mesos per a la majoria d'edat i no hi ha temps
per treballar.
Molts centres d'acolliment estan massificats, el que fa molt difícil realitzar una

o

atenció personalitzada de cada cas. L'Administració hauria de facilitar que puguen

o

tindre una vida normal.
Atenció a joves extutelats i que no tenen cap tipus d'ajuda i se'ls ha de donar
visibilitat. Recursos d'emancipació que des dels centres de menors ja es treballa
perquè quan isquen ja tinguen una formació, informació, i consciència de les
possibilitats que tenen quan isquen.

Àrees de treball
prioritàries:
educació

Àrees de treball
prioritàries:
sensibilització

o

Gestió de la diversitat en l'àmbit educatiu. La normativa i el treball educatiu no van

o

de la mà.
Establir un itinerari de formació més coherent en el qual la població migrant més
jove puga tindre continuïtat.

o

Campanyes de sensibilització contra el discurs d’odi.

o

S'haurien de fomentar projectes comuns per afavorir el coneixement de l'altre i
trencar estigmes i prejudicis.

o

No s'ha de treballar en la integració sinó en la convivència. No hi ha inclusió,
encara que haja integració.
Convivim diferents cultures, però no ens
interrelacionem. Mai s’ix del rol de migrant.

Àrees de treball
prioritàries:

o

formació del

Formació específica de personal de Pangea que puguen actuar com a agents del
canvi amb la coordinació dels altres professionals i entitats.

personal tècnic
Àrees de treball
prioritàries: millora
empleabilitat i
possibilitats
d'inserció laboral

o

Millora de la situació de la població migrant facilitant l'accés al mercat laboral, ja
que, una vegada conclouen els temps d'estada en els recursos, ja siguen centres
d'acolliment o habitatges,

la majoria segueixen en el procés d'inclusió en

condicions molt difícils.
Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.
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Bloc 4. Altres aportacions
En aquest apartat s'inclouen aspectes no recollits en els anteriors i que estan relacionats amb les
expectatives del procés participatiu:
Taula 8. Resum d'altres aportacions: expectatives del procés participatiu
o

Ser verdaderament escoltades, respectades i valorades.

o
o
o

Millorar la situació dels migrants a la Comunitat Valenciana.
Enriquirà l'Estratègia.
Cercar solucions conjuntes per afrontar la problemàtica associada.

o

Que s’aconsegueixen exercir polítiques que puguen dotar amb els mitjans
necessaris a les Oficines Pangea i a la resta de les entitats relacionades amb les

o
o
Positiu sobre les
millores de les

o

Baixa confiança en
el procés
participatiu

Que el treball realitzat tinga impacte a mig-llarg termini en una Estratègia de treball
dotada de recursos econòmics i humans.
Que concloga amb propostes que permeten avançar en el desenvolupament
efectiu dels drets, principis i valors en els quals s'emmarca la política valenciana de
migracions.

polítiques
migratòries

persones migrants.
Que es puga avançar en la línia d'aconseguir la major inclusió de la població
migrant amb la resta de la població de la Comunitat Valenciana.

o

Donar resposta a les necessitats relacionades amb les necessitats de la

o

regularització i l'augment dels diferents recursos que afecten aquesta població.
Recollida d'informació que permeta traçar un full de ruta en les polítiques que es
poden desenvolupar en la nostra Comunitat.

o

Expectatives molt altes en l'àmbit d'aconseguir un respatller i lideratge per part de
la GVA a les oficines d'atenció a migrants.

o
o

Que permeta una major coordinació entre l’Administració i agents socials.
Les expectatives són bones sempre que s'escolten a tots els agents implicats i es
diguen les conclusions a les quals s'ha arribat.

o

Que sigla un full de ruta realista i es doten dels mitjans necessaris per a la seua
implantació a fi que es garanteixen els drets fonamentals de les persones migrants.

o

Tot quedarà en paper mullat.

o

L'experiència m'ha demostrat que se solen quedar solament en idees, poques es
porten a la pràctica.

o
o

Bones expectatives teòriques, a veure com es desenvolupen en un futur.
Gran projecte, solament necessita una continuïtat, amb la voluntat necessària per
part dels responsables del seu desenvolupament.

Poques expectatives

o

Escasses, perquè en 20 anys a Espanya els canvis són sempre a pitjor.

o

Desconec si hi ha una partida pressupostària i suficient personal en GVA per
desenvolupar aquesta Estratègia.

o

La proposta inicialment em va semblar necessària, però en acudir a l'esdeveniment
em vaig quedar decebuda per les preguntes que es van realitzar, així com la
metodologia que s'ha de seguir.

Necessitat d'anàlisi
comparat i
participació de
persones migrants

o

Seria interessant que participaren persones migrants en aquesta Estratègia i es
compte amb especialistes d'altres països que han tingut èxit i/o fracàs en les seues
estratègies, no hem de caure en errors de països veïns.
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o

Que hi haja participació de les persones migrants en l'elaboració de l'Estratègia
Valenciana de Migracions. Seria important saber quantes persones migrants
treballen directament en la formulació de l'Estratègia.

Millora de les eines
de treball per a
l'elaboració de
polítiques

o
o

Generar una eina de treball integral entre els diferents agents intervinents.
Esperem que servisca com una eina que puga articular als diferents actors que

o

intervenen en el treball amb el col·lectiu de persones migrants.
Més coordinació si es convida a tots els agents socials a participar, si no, seguirem
igual.

o

Aquest procés té un gran potencial, perquè pretén reunir persones i entitats
implicades en la realitat de les migracions amb una gran voluntat de donar passos
en la millora d'aquesta.

o

Que siga una eina altament positiva per al treball continuat amb la població
estrangera i la ciutadania en general.

o

Millorar la divulgació d'informació millorant la interculturalitat, la igualtat, i al

migratòries

Millora de la
informació i lluita

mateix temps, trencar amb estereotips negatius.

contra estereotips

Crear xarxes de
treball

o

Exposar temes en comú i poder treballar-los en la mateixa línia.

o
o

Poder millorar i trobar recursos creant xarxes.
Poder compartir, conèixer i generar xarxes i informació i millorar la coordinació

o

amb estrangeria per agilitzar tràmits i poder donar resposta a necessitats concretes.
Més possibilitats de formació i estar més connectades unes amb unes altres.
Animar organitzadors i ponents a concretar amb les organitzacions socials i
aprofitar les seues actuacions característiques. També conèixer-nos més.

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.

Principals reptes de la política migratòria
De tots els apartats analitzats es destaquen els següents reptes:
Taula 9. Resum de reptes

Regularització

o

Regularització situació administrativa (Llei d'Estrangeria).

o

Dificultat per a regularització, risc d'internament i expulsió.

o

Dificultats a l'hora de regularitzar la seua situació, dificultats en la tramitació dels
expedients de protecció internacional.

o

Retards en tràmits burocràtics. Incoherència entre lleis: Sol·licituds d'asil que
col·lapsen el sistema, i moltes persones no tenen ni l'entrevista feta després d'un

situació
administrativa

Inserció laboral

any d'espera, això no els beneficia per accedir als drets socials,

habitatge i

ocupació. Incongruències en documentació que sol·liciten.
o

Deficients recursos en les oficines d'estrangeria.

o
o
o

Excés de burocràcia, desinformació sobre recursos.
Dificultats en la regularització de documentació.
Desconeixement de processos de legalitat.

o
o

Ocupació digna (no treball precari).
Dificultats d'inserció al mercat laboral.

o
o

Dificultats per poder exercir una tasca professional en igualtat d'oportunitats.
Accés a l'ocupació sense discriminació.
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o

L'accés a un perfil digne per al treball hauria de ser més proactiu quant a
informació, acompanyament i reconeixement (per a molts migrants amb formació
universitària i ampli currículum es fa impossible integrar-se en el seu perfil, molts

o
o

Accés a l'habitatge
digne

Inclusió i arrelament
i exercicis dels drets
de la ciutadania

se'ls avalua en formació primària o sense formació).
Baix perfil professional.
Lluita contra la discriminació laboral.

o

Deterioració en les condicions d'accés al mercat laboral i rebuig moltes vegades de
la població autòctona (situacions de discriminació).

o

Dificultats en la regularització residencial.

o
o

Lluita contra “l'alquilofòbia”.
Dificultats d'accés a l'habitatge i per cobrir necessitats bàsiques.

o

Falta de pisos d'emancipació.

o

Accés a drets fonamentals (sanitat, educació, habitatge, ocupació, etc. ).

o
o

Obtenció NIE per a l’arrelament social-familiar.
Treball, arrelament en la societat d'acolliment.

o
o
o

Escassa relació amb la població valenciana.
Més inclusió en la societat i en la vida política per part de les persones migrants.
Falta de representació de les persones migrants en les institucions públiques.

o

Problemes d'accés a diferents recursos: habitatge, sanitari, sociolaboral,
formatius, etc.
Arrelament que els permeta residir i treballar al nostre país, a causa de les

o

restriccions de la Llei d'estrangeria (necessitat de contracte de treball d'un any per
a l’arrelament).
o

Reconeixement de drets polítics, socials i culturals.

Falta de recursos per

o

Deficiència de recursos per a l'acolliment, coneixement de l'entorn i adaptació.

a l'acolliment,
assessorament i
inclusió

o
o
o

Falta de recursos d'assessorament i inclusió sociolaboral.
Adaptació a l'entorn.
Polítiques migratòries cada vegada més restrictives.

o

Xenofòbia, racisme, fake news feixistes.

o

Lluita contra l'augment del discurs d'odi,

o

segregació educativa.
Auge dels moviments d'extrema dreta, que com principal conseqüència té la

Lluita contra la

les nul·les polítiques d'inclusió,

la

creació de forts estereotips i prejudicis cap al col·lectiu.

xenofòbia i discurs
d'odi

o
o

Ajudes que generen xenofòbia.
S'ha legitimat el discurs d'odi a la persona migrant i xenòfob. No s'està fent un
discurs adequat per contrarestar-ho.

o

Els mitjans no afavoreixen gens, el discurs d'odi està calant en els joves.

o

Rebuig social, faules i mites, vulnerabilitat afegida per els/les més joves, falta de
suport a extutelats/des. . .

Barreres del
llenguatge

o

Falta de comunicació per desconeixement de l'idioma.

o

Idioma, cultural, escàs coneixement del llenguatge laboral i social i les seues
competències personals i professionals.

Inclusió a través de
l'esport, activitat
física, oci i temps

o

inclusió i

perspectiva de desenvolupament humà.

o

lliure, els fills/filles
de migrants

La pràctica esportiva com a eina de desenvolupament psicosocial,

En etapes vacacionals els fills/filles de migrants tenen desavantatges en les formes
d'ocupació del temps lliure, ja que no poden accedir per la seua situació econòmica
a campaments temàtics (esportius, culturals, ciències) pels seus alts costos de cara
a la majoria de les famílies migrants.

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.
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Annex 1. Llistat d'entitats participants per tipologia
Nombre

Entitat

Tipus d’Entitat

1

A.C Discapacidad Cero

Entitat del tercer sector

2

Associació “El Cerezo”

Entitat del tercer sector

3

Associació Mira España (AME)

Entitat del tercer sector

4

Associació OMV

Entitat del tercer sector

5

Associació Valenciana de Solidaridad con África (AVSA)

Entitat del tercer sector

6

Càritas diocesana Oriola-Alacant

Entitat del tercer sector

7

Càritas Interparroquial de Gandia

Entitat del tercer sector

8

Establiment de Caritat i Beneficència Santos Patronos

Entitat del tercer sector

9

Fundació Cepaim

Entitat del tercer sector

10

Fundació Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT)

Entitat del tercer sector

11

Fundació María Auxiliadora

Entitat del tercer sector

12

Fundació “Save the Children”

Entitat del tercer sector

13

Organització “Movimiento contra la intolerància”

Entitat del tercer sector

14

Obra social Luisa de Marillac

Entitat del tercer sector

15

ONG Accem Valencia

Entitat del tercer sector

16

Serveis Socials Sant Joan de Déu

Entitat del tercer sector

17

Secretariado Diocesano de Migración de Orihuela (ASTI-Alicante)

Entitat del tercer sector

18

UNICEF Comunitat Valenciana

Entitat del tercer sector

19

Valencia Acull

Entitat del tercer sector

20

Universitat de València

Entitat docent

21

Direcció General d’Inclusió Educativa. Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport

Entitat pública

22

Generalitat Valenciana

Entitat pública

23

Serveis socials de l’Ajuntament d’Oropesa del Mar

Entitat pública

24

Serveis Socials Dènia

Entitat pública

25

Ajuntament d’Alfàs del Pi

Pangea

26

Ajuntament d’Alacant

Pangea

27

Ajuntament d’Aspe

Pangea

28

Ajuntament d’Elx

Pangea

29

Ajuntament de Foios

Pangea

30

Ajuntament de Gandia

Pangea

31

Ajuntament de Guardamar del Segura

Pangea

32

Ajuntament de Nules

Pangea

33

Ajuntament d’Oriola

Pangea

34

Ajuntament de Paterna

Pangea

35

Ajuntament de Requena

Pangea

36

Ajuntament de Santa Pola

Pangea

37

Ajuntament de Torrebaja

Pangea

38

Mancomunitat Camp de Túria

Pangea

39

Mancomunitat Comarcal Els Ports

Pangea

40

Mancomunitat de municipis de la Safor

Pangea

41

Mancomunitat la Canal de Navarrés

Pangea

42
Comissiones Obreres País Valencia
O ENTIDDAD TIPOLOGÍA

Sindicat
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Annex 2. Llistat d'entitats participants per sessió:
Lloc de Celebració

Entitat

Tipus d’Entitat

València
València

Fundació Iniciativa Solidaria Ángel Tomás

Entitat social vinculada a les migracions

Benimaclet

Discapacidad Cero (2)

Altres entitats socials

Alzira
València
València
València
València
València
València
València
Torrente
València
València
València
València
València
València
València
València
Gandia
València
València
Paterna
València
Chella
València
Cullera
València
València
València
Paterna
València

Mancomunitat Ribera Alta
Fundació Agricultors Solidaris
Persona física
MPDL
IMECO – Institut de Mediació i Conciliació
Valencia Acull (4)
Confederació sindical de CCOOPV
AESCO (2)
Fundació María Auxiliadora
Centre Cultural Islàmic València
JOVESOLIDES
PSPV-PSOE
Serveis Socials Sant Joan de Deu València
Fundació APIP-ACAM
CUMBRE Burkina
Associació ‘’Estrella del Norte’’
Associació Intercultural Candombe (3)
Mancomunitat de municipis de la Safor
Serveis jesuïtes migrants
Associació Rumiñahui
JOVESOLIDES
CEAR – Comissió ajuda al refugiat
Mancomunitat la Canal de Navarrés
Creu Roja Espanyola (3)
Ajuntament Cullera
Comissió Española ajuda al refugiat
AME
Accem (2)
Ajuntament de Paterna
Associació “Por ti mujer”
Organització “Movimiento contra la
intolerància”
Centre Social Parròquia S .Josemaría
Associació joves musulmans (2)
Direcció General d’Igualtat en la Diversitat (5)
Generalitat Valenciana
Fundació CEPAIM (2)
Fundació Save the Children
Associació Casa Argelia
Associació Hispano-Siria
YMCA
Creu Roja Espanyola
SOEPIC
Fòrum Alternatiu de l’Immigració en el País
Valencià
DIAGRAMA

Administració pública
Altres entitats socials
Persona migrant
Entitat social vinculada a les migracions
Altres entitats socials
Entitat social vinculada a les migracions
Altres entitats socials
AESCO
Altres entitats socials
Entitat social vinculada a les migracions
Entitat social vinculada a les migracions
Altres entitats socials
Altres entitats socials
Altres entitats socials
Entitat social vinculada a les migracions
Altres entitats socials
Entitat social vinculada a les migracions
Administració pública
Entitat social vinculada a les migracions
Entitat social vinculada a les migracions
Altres entitats socials
Entitat social vinculada a les migracions
Administració pública
Altres entitats socials
Administració pública
Entitat social vinculada a les migracions
AME
Entitat social vinculada a les migracions
Administració pública
Altres entitats socials

València
València
València
València
València
València
València
València
València
València
Castellón
València
València
Torrente

Entitat social vinculada a les migracions
Altres entitats socials
Entitat social vinculada a les migracions
Administració pública
Administració pública
Altres entitats socials
Altres entitats socials
Entitat social vinculada a les migracions
Entitat social vinculada a les migracions
Alter
Altres entitats socials
Entitat social vinculada a les migracions
Entitat social vinculada a les migracions
Altres entitats socials

Trobada Oficines Pangea Valencia

Polinya de Xúquer
València
València
Foios

Tècnic d'immigració – mediadora
intercultural
Tècnic d'oficina Pangea
Tècnic delegat Fundació Agricultors Solidaris
Presidenta
Tècnica oficina Pangea

València

Treballadora social – àrea d'intervenció social

Altres entitats socials

València

Estudiant en pràctiques de treball social

Altres

Benaguacil

Entitat social vinculada a les migracions
Oficina Pangea
Altres entitats socials
Altres entitats socials
Oficina Pangea
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Mancomunitat de municipis
de la Safor
València
Mancomunitat la Canal de
Navarrés
Cullera
Ontinyent

Tècnic oficina Pangea

Oficina Pangea

President associació Hermano Mayor 3.0

Altres entitats socials

Tècnic/assessor jurídic Pangea

Oficina Pangea

Mediador intercultural
Treballadora social

Altres
Altres

València

Junta directiva València Acull

Entitat social vinculada a les migracions

Castello de Rugat

Coordinador serveis socials municipals

Administració pública

Riba-roja de Túria

Treballadora social

Altres

Paterna
Servei d’atención a persones
migrants i convivència social
Servei d’atención a persones
migrants i convivència social
Direcció General d’Igualtat en
la Diversitat
Mancomunitat de la Ribera
Alta
Mancomunitat Camp de Túria

Tècnic

Administració pública

Tècnica de la DG d'Igualtat en la Diversitat (3)

Administració pública

Cap de secció d'Igualtat de tracte i no
discriminació

Entitat social vinculada a les migracions

Becaria (3)

Administració pública

Coordinadora oficina Pangea

Oficina Pangea

AEDL

Administració pública

Paterna

Cooperació social

Altres

Gandia
Riba-roja de Túria

Treballadora social (2)
Estudiant de pràctiques

Altres
Altres

Fundació Diagrama

Director

Entitat social vinculada a les migracions

Direcció General d’Igualtat en
la Diversitat

Secretari Direcció General

Administració pública

Requena
Requena

Tècnica de serveis socials

Administració pública

Requena

Regidor de serveis socials

Administració pública

Utiel

Tinent d'Alcalde i Regidor de serveis socials

Administració pública

Foia de Bunyol

Educadora social

Administració pública

Requena

Tècnic oficina Pangea

Oficina Pangea

Utiel

Coordinadora serveis socials

Administració pública

València

DGID – Tècnic de programes socials

Administració pública

Requena

Tècnica de serveis socials

Administració pública

Requena

Regidor de serveis socials

Administració pública

Utiel

Tinent d'Alcalde i Regidor de serveis socials

Administració pública

Foia de Bunyol

Educadora social

Administració pública
Castelló

Castelló

Mediadora Intercultural

Administració pública

Mancomunidat Baix Maestrat

Coordinadora serveis socials

Administració pública

Santa Magdalena de Polpís

Treballadora social Pangea

Oficina Pangea

Peníscola

Mediadora intercultural Pangea

Oficina Pangea

Mancomunidat Baix Maestrat

Assessor jurídic Pangea

Oficina Pangea

Castelló

Membre del col·legi oficial de Treball Social

Altres

València

Tècnica en servei d'atenció de persones
migrants

Administració pública

Castelló

Vocal associació Universitat Jaume I

Altres

Castelló

Directora Provincial d'intervenció social de
Creu Vermella Espanyola

Altres entitats socials

Responsable provincial d'Accem Castelló

Entitat social vinculada a les migracions

Castelló
Castelló
Castelló

Tècnica del programa d'acolliment integral
d'immigració Creu Roja Espanyola (2)
Coordinadora autonòmica del programa de
refugiats Creu Roja Espanyola

Altres entitats socials
Altres entitats socials

Castelló

Tècnic Ilêwasi

Altres entitats socials

Castelló

Voluntària Ilêwasi

Altres entitats socials
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Trobada Oficines Pangea Castelló
Castelló

Mediadora intercultural

Oficina Pangea

Vinaròs

Responsable tècnica/mediadora social
Pangea

Oficina Pangea

Alcalá de Xivert

Mediadora intercultural Pangea

Oficina Pangea

Orpesa

Tècnic

Oficina Pangea

Mancomunitat Baix Maestrat

Coordinadora de serveis socials i treballadora
social

Administració pública

Santa Magdalena de Polpís

Treballadora social oficina Pangea

Oficina Pangea

Almassora

Treballador social Pangea

Oficina Pangea

La Vall d'Uixó

Tècnica oficina Pangea

Oficina Pangea

Benicarló

Tècnica oficina Pangea

Oficina Pangea

Peníscola

Mediadora intercultural

Altres

Mancomunitat Baix Maestrat

Assessor jurídic Pangea

Oficina Pangea

Mancomunitat Comarcal els
Ports

Coordinadora de serveis socials

Administració pública

Nules

Tècnica oficina Pangea

Oficina Pangea

València
València

Tècnic de la Direcció general d'Igualtat en la
Diversitat
Cap se secció de la Direcció general
d'Igualtat en la Diversitat
Elx

Administració pública
Administració pública

Mancomunitat Sota Segura

Treballadora social

Administració pública

Oriola

Coordinadora ‘’Vega Baixa Acull’’

Entitat social vinculada a les migracions

Pilar d'Horanda

Mediador intercultural Ajuntament

Administració pública

Mancomunitat La Vega

Treballadora social (2)

Administració pública

Guardamar del Segura

Treballadora social

Administració pública

Elx

Tècnic superior d'integració social
Ajuntament Elx

Administració pública

Elx

Tècnic superior Pangea

Oficina Pangea

Villena

Mediador intercultural Pangea

Oficina Pangea

Oriola

Cap servei immigració

Administració pública

Oriola

Tècnic oficina Pangea

Oficina Pangea

Elx

Director tècnic Fundació Elx Acull

Entitat social vinculada a les migracions

Crevillent

Treballadora social

Administració pública

Formentera del Segura

Coordinador

Administració pública

Rojals

Treballadora social

Administració pública

Alacant

Cap del Departament d'Immigració
Ajuntament Alacant

Administració pública

Alacant

Treballadora social Creu Roja Espanyola

Altres entitats socials

Dolores

Assessora jurídica Ajuntament Dolores

Administració pública

Oriola

Referent territori mobilitat urbana

Altres

Alacant

Tècnica en Regidoria d'Immigració,
Cooperació i Voluntariat

Administració pública

Alacant

Ajuntament d’Alacant

Administració pública

Alacant

Mediadora intercultural Pangea

Oficina Pangea

Alacant

ASTI Alacant

Entitat social vinculada a les migracions

Elx

Adreça tècnica fundació ‘’Elx Acull’’

Entitat social vinculada a les migracions

Elx

Treballadora social Càrites

Altres entitats socials

Elx

Advocat Creu Roja

Altres entitats socials

Torrevella

Regidor

Administració pública

Torrevella

Tècnica

Altres

Villena

Subdirectora Centre d’acolliment de menors
‘’Les Virtuts’’

Altres entitats socials
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Trobada Oficines Pangea Elx
Novelda

Treballadora social

Altres

Elx

Cap secció responsable Pangea

Oficina Pangea

Elx

Tècnic superior

Oficina Pangea

Comunitat Vega

Treballadora social

Administració pública

Pilar de la Foradada

Mediador intercultural

Altres

Mancomunitat La Vega

Directora oficina Pangea

Oficina Pangea

Mancomunitat La Vega

Treballadora social

Administració pública

Guardamar del Segura

Treballadora social

Administració pública

Elx

Tècnica superior d'integració social

Administració pública

Elx

Tècnic superior

Administració pública

Oriola

Treballador social i cap servei d'immigració

Administració pública

Oriola

Psicòloga

Administració pública

Villena

Mediador intercultural

Administració pública

Crevillent

Treballadora social

Administració pública

Torrevella

Tècnic

Administració pública

Torrevella

Regidora

Administració pública

Los Montesinos

Mediador intercultural

Administració pública

Formentera del Segura

Coordinador

Administració pública

Rojals

Treballadora social

Administració pública

Alacant
Alacant

Cap del Departament d'Immigració
Ajuntament Alacant
Tècnic en Regidoria d'Immigració,
Cooperació i Voluntariat Ajuntament
d’Alacant

Administració pública
Administració pública

Alacant

Mediadora intercultural

Administració pública

Villena

Subdirectora Centre d’acolliment de menors
‘’Les Virtuts’’

Altres entitats socials

Elda

Director CAM Elda

Altres entitats socials
Altea

Alfàs del Pi

Treballadora social coordinadora

Administració pública

Benidorm

Tècnic

Administració pública

Xàbia

Tècnica d'interculturalitat

Administració pública

Denia

Treballadora social

Administració pública

Xàtiva

Tècnic

Administració pública

La Nucia

Coordinadora de Benestar Social

Administració pública

València
València

Tècnic de la Direcció general d'Igualtat en la
Diversitat
Coordinador en la Direcció general d'Igualtat
en la Diversitat

Administració pública
Administració pública

Gandia

Treballadora social

Administració pública

Oliva

Tècnica

Administració pública

La Safor

Tècnica

Administració pública

Paterna

Tècnic

Administració pública
Qüestionari

València

Persona física

Persona migrant

Gandia

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Oficina Pangea

València

CIM Burkina

Altres entitats socials

València

Jovesolides

Entitat social vinculada a les migracions

València

SOEPIC

Entitat social vinculada a les migracions

Gandia

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Oficina Pangea

Polinya de Xuquer

Ajuntament Polinya de Xuquer

Oficina Pangea

Alacant

Cruz Roja Comunitat Valenciana

Entitat social vinculada a les migracions
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Valle de Clarejar

Institució

Oficina Pangea

València

AME

Entitat social vinculada a les migracions

Torre Baja

Ajuntament de Torre Baja

Oficina Pangea

Alacant

Accem

Entitat social vinculada a les migracions

València

Accem

Entitat social vinculada a les migracions

Altea

Fundació Salut i Comunitat

Persona migrant

Picassent

Fundació Antonio Moreno

Altres entitats socials

Aldaia

Associació “Ciudad de la Esperanza”

Entitat social vinculada a les migracions

Rojals

Ajuntament de Rojals

Administració pública

Alfàs del Pi

Ajuntament d'Alfàs del Pi

Oficina Pangea

Picassent

Fundació Antonio Moreno - VE Vallivana

Altres entitats socials

València

Direcció general d'infància i Adolescència

Administració pública

València

Fundació Iniciativa Solidària Angel Tomás

Entitat social vinculada a les migracions

València

SOMLLAR (Menasjeros de Paz CV)

Altres entitats socials

València

Fundació Ángel Tomás

Entitat social vinculada a les migracions

Gandia

Ajuntament Gandia

Oficina Pangea

València

Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás
(FISAT)

Entitat social vinculada a les migracions

València

Serveis Socials Sant Joan de Deu

Altres entitats socials

Castelló de la Plana

Associació Cultural Esportiva ''Deportelife''

Altres entitats socials

Alcoi

Ajuntament d'Alcoi

Administració pública

Utiel

Ajuntament d'Utiel

Oficina Pangea

Foios

Ajuntament de Foios

Oficina Pangea

Mancomunitat Foia de Bunyol
- Xiva

Serveis Socials

Oficina Pangea
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Annex 2. Qüestionari inicial
Indique per favor la tipologia d'agents
•
•
•
•
•
•
•
•

Teixit associatiu vinculat a les migracions
Un altre teixit associatiu
Administració pública gestora de polítiques de migració
Recerca/anàlisi en migracions
Mitjans de comunicació/difusió
Administració pública
Persona migrant
Altres persones amb interès en el tema

1.

Ha participat presencialment en alguna de les sessions celebrades?

2.

Com a entitat involucrada/afectada pel desenvolupament de l'Estratègia Valenciana de Migracions,
com valora, en general, la situació a la regió de les persones migrants?
a. Ha millorat la situació de les persones migrants
b. S'ha mantingut estable en els últims anys
c. Han empitjorat les condicions sociolaborals de les persones migrants

3. Quins són, des del seu punt de vista, els principals problemes/reptes als quals s'enfronten les
persones migrants?
Indique almenys 3
4.

Quines són les febleses que detecta en les polítiques desenvolupades fins al moment?
(multirresposta)
a. Escassa coordinació entre agents responsables
b. Escassa dotació de mitjans humans i financers
c. Baixa participació del teixit associatiu
d. Enfocament no integral de la situació de les persones migrants
i. Discontinuïtat en les polítiques i falta de voluntat política
f. Un altre (indicar com)

5. Creu que la societat, en general, compta amb la informació adequada per valorar la situació de les
persones migrants?
a. Si, la ciutadania està degudament formada i informada
b. En part, solament es comenten situacions excepcionals (bones i dolentes)
c. No, hi ha moltes faules que desinformen
6.

Com valora la percepció de la ciutadania, en general, sobre la intervenció del la Generalitat
Valenciana en aquest tema?
a. Hi ha consciència sobre la necessitat intervenir per assegurar el compliment dels drets de les
persones migrants
b. Que s'ha d'intervenir, però solament amb les persones que tenen la seua situació regularitzada
c. Que no s'hauria d'intervenir per no ser un tema prioritari, perquè hi ha altres problemes més
importants

7. Quines expectatives té sobre aquest procés participatiu d'elaboració de l'Estratègia Valenciana de
Migracions?
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Annex 3. Qüestionari 1
Indique per favor la tipologia d'agents:
•
•

Teixit associatiu vinculat a les migracions
Un altre teixit associatiu

•

Administració pública gestora de polítiques de migració

•

Recerca/anàlisi en migracions

•
•

Mitjans de comunicació/difusió
Administració pública

•

Persona migrant

•

Altres persones amb interès en el tema

1. Ha participat presencialment en alguna de les sessions celebrades?
2. Com valoreu l'enfocament de l'estudi? Considereu que falta per abordar alguna variable?
3. Considereu que el llenguatge utilitzat és apropiat per a la comprensió dels problemes / oportunitats
de les persones migrants?
4. Són les dades proporcionades suficients aclaridors/actualitzats per analitzar la situació de les
persones migrants?
5. Quina percepció creeu que existeix de la comunitat estrangera a la Comunitat Valenciana? Es percep
suficientment integrada?
6.

Com valoreu les mesures dutes a terme pel Govern? Quin impacte heu pogut notar en la seua
aplicació?

7.

Considereu que l'auge del discurs xenòfob ha tingut alguna repercussió en la vida diària de les
persones d'origen estranger?
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