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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 

aquest àmbit, es va dissenyar i iniciar un ampli procés participatiu per a definir un full de ruta compartida, 

que fóra capaç de donar resposta a un repte clau de la societat, com és la política migratòria. 

El desenvolupament d’aquest procés participatiu s'ha estructurat en cinc fases, donant-se per 

finalitzades en el moment del tancament d’aquest document les tres primeres: disseny, jornada inicial 

de treball; i trobades en les Oficines de Pangea i sessions de treball.  

Gràfic 1. Pla de Treball d’elaboració de l’Estratègia Valenciana de Migracions 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

L'estat d'alarma sanitària decretat a Espanya1 ha derivat en canvis en la metodologia de treball 

proposada inicialment, acordant-se amb la Direcció General la suspensió de les sessions presencials 

programades.  

Així, el procés participatiu iniciat amb les sessions de trobades d'Oficines Pangea i les sessions inicials 

presencials en cinc municipis s'han completat amb sessions telemàtiques amb entitats representatives 

de col·lectius implicats i amb la posada en marxa i dinamització del fòrum de participació en la Web de 

l'Estratègia Valenciana de Migracions (http://migracionsgva.es). 

 
1Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19." 
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La realització de les sessions de trobades d'Oficines Pangea i la dinamització de les sessions inicials 

presencials realitzades en la primera fase de treball del procés participatiu ha permès identificar entitats 

i associacions amb diverses realitats, que representen a la societat valenciana en general i a distints 

col·lectius implicats en particular.  

De forma consensuada amb la Direcció General, s'ha realitzat una selecció d’aquestes entitats, amb les 

que s'ha treballat de forma telemàtica al llarg del mes de juliol. Concretament s'han organitzat 5 sessions 

telemàtiques centrades en aspectes específics de l'Estratègia (objectius i línies d'actuació), aconseguint 

la implicació de 26 entitats, i participant en les sessions un total de 33 persones. 

Taula 1. Cronograma detallat de les sessions telemàtiques celebrades 

Perfil d’entitat Data Persones 
assistents 

Entitats docents – Universitats  16 de juliol 7 
Entitats del tercer sector – Migrants  15 de juliol 6 
Entitats del tercer sector – Mediació 14 de juliol 5 
Entitats del tercer sector – Refugi  9 de juliol 8 
Pangea 21 de juliol 7 

TOTAL 33 
Fuente: Elaboració pròpia. 

En les sessions es van utilitzar preguntes per a orientar el debat, adaptades al perfil de les entitats 

participants en cada sessió sobre els aspectes següents:  

• Objectiu “Assegurar l'accés a serveis públics.  

• Objectiu “Drets Humans i acollida”.  

També en aquesta segona fase del procés participatiu s'ha posat en marxa una plataforma online per a 

la participació, en la que s'ha dissenyat el qüestionari evolutiu previst, iniciat en la primera fase del 

procés. 

Continuant amb l'enquesta evolutiva plantejada en la proposta de treball, al llarg del mes de juliol (entre 

el 6 de juliol i el 2 d'agost de 2020) es va realitzar una enquesta sobre els objectius de l'Estratègia 

Valenciana de Migracions (Qüestionari 2) a la que van respondre 30 persones representants de diverses 

entitats (en l'Annex 3 s'inclouen les preguntes). 

Es va elaborar un qüestionari complementari sobre les línies d'acció de l'Estratègia Valenciana de 

Migracions (Qüestionari 3) que va estar actiu també en el mes de juliol fins al 2 d’agost de 2020 (en 

l'Annex 4 s'inclouen les preguntes) . El nombre de persones que van respondre a aquest qüestionari ha 

sigut de 9, totes elles van contestar també el qüestionari 2. 
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Per tant, el nombre total de persones que van participar via online ha sigut de 30. 

Gràfic 2. Participació en el procés d’enquestació online  

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

 

2. Perfil de les persones participants   
En total, en la segona part del procés participatiu han participat 60 entitats, amb especial 

representativitat del tercer sector, seguides d'oficines Pangea (en l'annex 1 es pot consultar el llistat 

d'entitats participants de les sessions telemàtiques i en les dues enquestes realitzades en aquesta part 

del procés participatiu). Pràcticament la meitat de les entitats participants en el procés, han sigut agents 

socials, tenint en la seua gran majoria vinculació amb les persones migrants. 

La pluralitat d'entitats participants ha assegurat la representativitat dels diversos interessos, expectatives 

i opinions dels agents clau de les polítiques migratòries a la Comunitat Valenciana. 

Gràfic 3. Distribució de la participació per tipus d’entitat  

 

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

Cuestionario 2; 21

Cuestionarios 2 y 
3; 9

Entitat del tercer 
sector; 29; 49%

Pangea; 20; 34% Entitat docent; 4; 
7%

Entitat pública; 
4; 7%

Sindicat; 2; 3%
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Entre les persones que van respondre a les enquestes, el 80,5% han participat en alguna de les 

sessions de treball presencials celebrades en la primera fase del procés participatiu (21 persones que 

han contestat el Qüestionari 2 i 6 persones que han contestat als dos Qüestionaris). 

3. Conclusions de la segona fase del procés participatiu 

A continuació, es presenten les conclusions de la segona fase del procés participatiu per a cadascun dels 

blocs temàtics tractats: 

•  Bloc 1. Valoracions generals sobre objectius i reptes de l'Estratègia Valenciana de Migracions. 

•  Bloc 2. Valoracions sobre els Objectius “Assegurar l'accés a serveis públics” i “Drets Humans i 

Acollida”. 

•  Bloc 3. Valoracions sobre l'Objectiu “Convivència i interculturalitat”. 

•  Bloc 4. Valoracions sobre l'Objectiu “Participació i inclusió”. 

En aquesta fase del procés participatiu s'ha treballat sobre l'esquema d'objectius definit per a l'Estratègia 

Valenciana de Migracions, que es recull a continuació. 

 

Gràfic 4. Esquema d'objectius de l'Estratègia 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Bloc 1. Objectius i reptes de l'Estratègia Valenciana de Migracions 

En aquest apartat es resumeixen les aportacions realitzades en relació amb l'adequació dels objectius 

definits per a l'Estratègia Valenciana de Migracions pel que fa als reptes i necessitats identificades, així 

com les valoracions que les persones participants en el procés, han realitzat sobre l'enfocament i claredat 

dels objectius de l'Estratègia.  

Respecte a l'adequació dels objectius definits als reptes i necessitats identificats en el diagnòstic, la 

major part de les persones que han contestat el Qüestionari 2, opina que els objectius de l'Estratègia 

responen adequadament als reptes i necessitats. Per la seua banda, les persones que consideren que 

l'adequació és parcial justifiquen la seua resposta en la necessitat d'incloure objectius específics, per 

exemple, vinculats amb les dones migrants o amb els i les joves migrants, així com incloure de forma 

transversal la perspectiva de gènere. S'assenyala també la importància d'assegurar la coherència dels 

objectius amb els de les estratègies d'intervenció en altres nivells de l'administració pública (central, 

provincial o local).  

 

Gràfic 5. Opinió general sobre els objectius de l'Estratègia (nº respostes vàlides:  31) 

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

 

S'ha sol·licitat opinió a les persones que han participat en el procés sobre el grau en què l'Estratègia 

recull les àrees estratègiques clau. Més del 70% de les persones que han contestat el Qüestionari 2, 

afirma que existeixen àrees que han quedat fora de l'Estratègia o no estan adequadament representades 

en ella. 

  

67,7%

19,4%

6,5% 6,5%

Sí, responen a 
reptes/necessitats

Responen parcialment 
a reptes/necessitats

No responen a 
reptes/necessitats

NS/NC
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Gràfic 6. Opinió sobre representativitat d'àrees estratègiques (nº respostes vàlides:  31) 

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

 

De forma qualitativa s'han identificat elements que, d'acord amb l'opinió de les persones que han 

participat en el procés participatiu d’enquestes, haurien de contemplar-se amb major profunditat o de 

forma específica en el plantejament d'objectius de l'Estratègia. 

Taula 2. Resum aportacions sobre àrees estratègiques no representades 

Coordinació amb altres 
administracions 

o Tindre en compte a tots els actors que participen: coordinació amb oficines 
d'estrangeria, legislació d'estrangeria, contractes de treball requerits a la 
població estrangera per poder regularitzar-se,  oficines de policia nacional 
per a l'obtenció de targetes de residència,  oficines de demanda d'asil,  
sanitat pública,  legislació de fronteres. 

o Contemplar l'objectiu d'estabilitat d'ocupació de personal en les oficines 
Pangea i matisar el funcionament d'aquestes oficines. 

o Incorporar i/o diferenciar les competències (responsabilitats) locals i 
autonòmiques. 

o Establir un pont de coordinació en matèria d'estrangeria amb l'Estat 
Espanyol, per  poder presentar des dels ajuntaments els expedients en 
l'àmbit de l'estrangeria. 

o Apostar pel canvi polític,  ja que les administracions regionals tenen en 
l’àmbit de les migracions té un límit establert per la política estatal. 

Accés a habitatge 

o Contemplar accions per a l’accés a l'habitatge (en propietat i en lloguer) i 
contractes de treball. 

o Considerar els recursos d'allotjament, que constitueixen una necessitat 
urgent no contemplada. 

Inversió associada  o Visibilitzar la inversió econòmica que acompanya a l'Estratègia. 

Formació, Educació i 
Sensibilització 

o Contemplar en els objectius la formació als professionals i persones que 
informen i/o presten serveis d'atenció a la població migrant. 

o Incloure un apartat educatiu i de sensibilització per visibilitzar la panoràmica 
actual i fomentar el reforç cap a una societat basada en la interculturalitat. 

o Recollir de forma clara el paper del sistema educatiu en l'Estratègia. 
o Impulsar la participació de la població migrant en el procés de disseny de 

l'Estratègia. 

Objectius específics 
o Inclusió en la línia d'actuació de convivència i interculturalitat d'un objectiu 

vinculat a persones menors d’edat no acompanyades. 

29,0%
35,5% 35,5%

Àrees estratègiques 
adequades

Algun àrea queda fora Algun àrea no representada 
adequadament
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o Definició de sub-objectius o línies de treball que concreten,  per a cada 
objectiu,  els resultats desitjats per les persones menors d’edat no 
acompanyades específicament,  en tota la diversitat de les seues 
circumstàncies,  ja que necessiten un abordatge específic. 

o Inclusió d'un objectiu vinculat a dones migrants com a persones 
especialment vulnerables. 

o Discriminació d'objectius per grups/zona geogràfica/sectors econòmics. 
o Objectius específics més clars o relacionats amb l’objectiu de participació 

(participació política i foment de la participació de la població d’origen i 
contextos socioculturals diferents).  

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

 

Pel que fa al grau de concreció de l'Estratègia, pràcticament la meitat de les persones que han 

contestat el qüestionari sobre els objectius consideren que es tracta d'un pla d'actuació suficientment 

concret per inspirar una acció de govern realista i eficaç. 

Gràfic 7. Opinió sobre la concreció de l'Estratègia (nº respostes vàlides:  31) 

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

 

Les persones que consideren que l'Estratègia no està suficientment concretitzada basen la seua opinió 

fonamentalment en què, des del seu punt de vista,  es tracta d'un pla de caràcter generalista, en el qual 

es recullen línies generals d'actuació que hauran de concretar-se en actuacions detallades. Algunes 

d'elles estimen també que el fet que l'Estratègia no recull els recursos necessaris pel seu 

desenvolupament, i açò és un element que li resta concreció. 

Els objectius definits per a l'Estratègia permeten conèixer clarament quins són els propòsits de l'acció 

pública en matèria de migracions, d'acord amb l'opinió majoritària de les persones que han respost al 

Qüestionari 2, ja que defineixen un marc general d'actuació. 

  

48,4% 48,4%

3,2%

Sí, és un pla concret No està suficientment concretitzat NS/NC
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Gràfic 8. Opinió sobre claredat dels objectius (nº respostes vàlides:  31) 

 

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

 

Pel que fa als reptes als quals ha de respondre l'Estratègia Valenciana de Migracions, totes les persones 

que han contestat el Qüestionari 3 consideren que la realitat sociodemogràfica de la Comunitat 

Valenciana planteja reptes a integrar en l'Estratègia.  

S'han recollit aportacions de caràcter qualitatiu relatives a l'enfocament que ha de tenir l'Estratègia per 

abordar aquests reptes, que es resumeixen en la següent taula: 

 

Taula 3. Resum aportacions sobre enfocament d'Estratègia davant reptes sociodemogràfics 

Incrementar les 
competències locals 

o Dotar de major pes a l’àmbit local i a aquelles entitats que treballen al 
territori i tenen més accés a la població migrant. 

Incrementar la dotació de 
recursos 

o Major dotació econòmica i de personal. 
o Dotació addicional dirigida a cobrir determinades necessitats,  per exemple,  

en l'àmbit de menors o en territoris de l'interior. 

Millorar la distribució de 
recursos 

o Adequar el sistema per prestar una atenció i uns serveis diferenciats en 
funció de les necessitats i realitats de la població de cada territori. 

o Dotar de recursos humans especialitzats i recursos materials tenint en 
compte el país de procedència de la població migrada i les seues 
característiques culturals. 

o Garantir la igualtat en l'accés als serveis en tot el territori. 

Major concreció en els 
objectius 

o Concretar els objectius genèrics segons les característiques i les necessitats 
específiques dels territoris i de les característiques de la població segons la 
a nacionalitat,  gènere,  edats,  etc. 

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

 

Finalment, de forma qualitativa s'identifiquen les següents àrees de necessitats i reptes a considerar a 

l'hora de definir els objectius de l'Estratègia, segons les opinions de les persones assistents a les diferents 

sessions telemàtiques celebrades. 

  

63,3%

23,3%
13,3%

Adequada Moderada Reduïda
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Taula 4. Resum aportacions sobre reptes i necessitats a considerar en l'Estratègia 

Procés d'acolliment,  
mediació i assessorament 

o Reducció de tràmits burocràtics. 
o Actuacions en educació: sensibilització i educació en igualtat, atenció a les 

persones menors d’edat no acompanyats, educació en la interculturalitat sana 
i en el respecte. 

o Sistema d'acollida i refugi: garantir l'especialització en els serveis per a atendre 
amb qualitat les sol·licituds de protecció internacional, augmentar la capacitat 
del sistema de sol·licituds d'asil i la seua flexibilitat, garantir el treball 
col·laboratiu entre entitats i l'Administració i la comunicació contínua, garantir 
la transició entre el període del programa (serveis molt especialitzats) i la 
immersió a altres serveis generalistes, agilització dels tràmits d'homologació 
de titulacions, de padró, etc., garantir tots els serveis complementaris i 
transversals del programa (ex. psicològic, jurídic, etc.). 

o Pla d'acollida: protocol d'actuació de totes les parts (entitats socials i 
administracions públiques), acompanyat de difusió i interiorització per part 
de les administracions públiques.  

o Incloure personal migrant com a persones que orienten i informen altres 
migrants.  

Accés als serveis i 
prestacions públiques 

o Simplificar l'accés als serveis d'estrangeria.  
o Millorar l'accessibilitat a la bossa d'ocupació.  
o Discriminació positiva per a certs col·lectius migrants que ho necessiten.  
o Dret d'accés a serveis per a la regularització, imprescindible per a poder 

desenvolupar-se en la societat i tindre accés a ocupació, habitatge, etc. 
o Vincular el procés de sol·licitud d'acolliment al treball en l'àrea de migració.  
o Coordinació de serveis socials amb les entitats del tercer sector.  
o Adaptació de serveis d'ocupació - labora a les necessitats de les persones que 

acudeixen al sistema. 
o Millora de la qualitat i l'accés de l'administració a informació estadística sobre 

població migrant demandant d'asil.  
o Treball transversal de la migració dins de l'administració, reduir la 

sectorització.  
o Millora de la preparació del personal públic respecte al tema de les 

migracions, un millor coneixement dels Drets Fonamentals de les persones 
amb què treballen per a facilitar l'accés als recursos. 

Lluita contra el racisme i la 
xenofòbia 

o Promoure una educació en la diversitat, la igualtat i la interculturalitat, en 
universitats i centres educatius de tots els nivells, a través de plans específics 
per a actuar en els centres educatius per a tractar el tema del racisme i la 
discriminació (tallers per a les AMPAS, alumnat, professorat).  

o Formació, també al personal públic, en matèria intercultural i drets humans 
de les persones. 

Actuacions d’impacte 

o Violència de gènere: assegurar i garantir serveis de prevenció, protecció, 
persecució i accés a serveis per a les dones en situació administrativa irregular.  

o Donar continuïtat i suport a un fòrum consultiu territorial de migració actiu i 
informal, per garantir que la participació arribe a totes les persones migrants 
i implicades en el disseny d'estratègies i polítiques al llarg de tot el territori. 

Font:  Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions.  
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Bloc 2. Objectius “Assegurar l’accés a serveis públics” i “Drets Humans i Acollida” 

En aquest apartat es resumeixen les aportacions realitzades en els focus group telemàtics sobre els 

objectius de l'Estratègia Valenciana de Migracions “Assegurar l'accés als serveis públics” i “Drets Humans 

i Acollida”. 

Respecte a l'objectiu relatiu a l'accés als serveis públics, s'han identificat de forma qualitativa els 

següents elements a considerar en la definició de les metes a aconseguir, segons l'opinió de les persones 

participants en les sessions. 

Taula 5. Resum aportacions sobre objectius en matèria d’accés a serveis públics  

Garantir accés 
normalitzat a 
serveis i 
prestacions 

o Millora de la qualitat i l'accés de l'administració a informació estadística sobre població 
migrant demandant d'asil.  

o Adaptació de serveis d'Ocupació - Labora a les necessitats de les persones que 
acudeixen al sistema.  

o Millora de la coordinació de serveis socials amb les entitats del tercer sector.  
o Potenciació de la formació contínua al personal públic en matèria de diversitat i 

multiculturalitat.  
o Vinculació del procés de sol·licitud d'acollida al treball en l'àrea de migració.  
o Simplificació de tràmits per a l'accés als serveis d'estrangeria.  
o Establiment de línies directrius clares i comuns per a l'accés al padró de les persones 

migrants, per part de les entitats locals. 

Reforç dels 
serveis de 
mediació 

o Implicació de la població migrant en els programes, que els convertisquen en 
protagonistes de la defensa de les seues reivindicacions i drets en general i dels seus 
drets laborals, en particular.  

o Posada en marxa d'un servei integral a la població migrant en col·laboració amb altres 
actors, incloent atenció en matèria d'assessoria jurídica laboral.  

o Treball conjunt de l'administració pública amb entitats privades, trencant barreres i 
replantejant les metodologies de treball de l'Administració per a trobar altres fórmules 
i aliances.  

o Establiment de mecanismes, dispositius o plataformes d'interlocució, participació, 
comunicació i coordinació que incloga a les Administracions amb competències, a 
entitats socials i/o sindicats implicats en migració, per a intercanviar experiències, 
concretar línies d'actuació, coordinar actuacions i facilitar el treball en xarxa. 

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

 

Respecte a l'objectiu estratègic de Drets Humans, s'han identificat de forma qualitativa un conjunt de 

metes que s'haurien d'aconseguir amb l'Estratègia, segons l'opinió de les persones participants en les 

sessions telemàtiques celebrades, centrades a garantir la prevenció de violència en totes les formes, la 

protecció, persecució i provisió de serveis per a totes les persones.  

Les principals opinions rebudes respecte als objectius en matèria de drets humans se sintetitzen en la 

taula a continuació.  
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Taula 6. Resum aportacions sobre objectius en matèria de drets humans i acollida 

Drets humans o Treballar la diversitat com un concepte dinàmic, posant especial atenció a les dones 
com a col·lectiu molt vulnerable i cada vegada més nombrós.  

o Prestar atenció a les persones que fugen dels seus països per temes d'orientació sexual.  
o Facilitar l'accés al servei d'asil per part de les persones migrants.  
o Millorar l'atenció jurídica que es presta des del col·legi d'advocats o l'advocacia d'ofici.  
o Adaptar els períodes d'acompanyament i seguiment al perfil de la persona sol·licitant 

de protecció internacional.  
o Reduir els terminis de resolució de les sol·licituds d'asil, augmentant la capacitat del 

sistema i la seua flexibilitat. 

Acollida o Major especialització, adaptant els centres d'atenció a les necessitats o problemàtiques 
específiques de la població migrant.  

o Garantir l'acompanyament integral a la persona en sol·licitud d'asil, millorant la 
intervenció en els serveis d'acompanyament en la inserció laboral, amb itineraris 
d'acompanyament flexibles i especialitzats, sempre acompanyats d'ajudes i ajustats a 
les necessitats de cada persona usuària.  

o Garantir l'accés a l'ocupació i a l’habitatge i garantir la transició entre el període del 
programa d'acollida (serveis molt especialitzats) i la immersió en altres serveis 
generalistes. 

o Garantir tots els serveis complementaris i transversals del programa d'acollida 
(psicològic, jurídic, etc.).  

o Agilitzar els tràmits d'homologació de titulacions, de padró, etc. 

Mecanismes de 
coordinació 
entre 
administracions 

o Garantir el treball col·laboratiu entre entitats i l'Administració i la comunicació 
contínua.  

o Garantir un mínim d'equitat i de qualitat dels serveis prestats, assegurant estàndards 
de qualitat en totes les comunitats autònomes.  

o Disposar de mecanismes de coordinació estables i eficients, que permeten implantar 
en el territori els acords polítics, assegurant la coordinació amb les entitats del tercer 
sector en l'àmbit autonòmic i inclús provincial i local.  

o Disposar d'un marc jurídic estatal clar, on es fixen les exigències i els mínims del servei 
prestat per les autonomies.  

o Protocol·litzar la coordinació dins dels Ajuntaments.  
o Incorporar la coordinació amb el tercer sector com una de les funcions de les oficines 

Pangea, evitant la duplicitat de serveis.  
o Reforçar el paper de les oficines Pangea com a entitats coordinadores i facilitadores 

de recursos o contactes, per exemple, amb estrangeria. 

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

 

D’altra banda, les principals aportacions realitzades en les sessions participatives respecte als aspectes 

clau que podrien reforçar-se en l'objectiu de Drets Humans, estan relacionades amb la necessitat de 

contemplar la millora de la participació de les persones migrants en la provisió de serveis i en la presa 

de decisions, i amb una major integració de qüestions de diversitat i multiculturalitat en el personal 

sanitari.  
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Bloc 3. Objectiu “Convivència i interculturalitat” 

El tercer bloc s'ha treballat de forma participativa a través del portal Web de participació, per mitjà del 

tercer qüestionari evolutiu, i es va centrar en l'objectiu de l'Estratègia Valenciana de Migracions 

“Convivència i Interculturalitat.” 

Respecte a l'àmbit de la convivència i interculturalitat, les persones que han contestat el Qüestionari 3 

consideren fonamentalment que els objectius en aquesta àrea han de centrar-se en la  inclusió de les 

persones migrants, així com en la informació, sensibilització i formació. Les aportacions sobre els 

objectius a aconseguir en aquests àmbits se sintetitzen en la taula a continuació: 

Taula 7. Resum aportacions sobre objectius en matèria de convivència i interculturalitat  

Inclusió 

o Crear una xarxa pública (pla d’inclusió) amb el suport de les entitats socials, que treballe 
per la inclusió de les persones migrants en tots els aspectes promovent espais 
interculturals.  

o Fomentar un fort sistema de formació i mediació per a una eficaç prevenció de formes 
d'intolerància com el racisme i la xenofòbia, amb especial atenció als centres educatius.  

o Plena inclusió i participació de la població migrant amb la garantia de tots els seus drets, 
aconseguint una inclusió bidireccional real.  

o Normalitzar la presència de població migrada. 
o Facilitar l'accés de les persones migrants, a través del seu reconeixement legal, a la 

inserció social i laboral, fomentant accions que faciliten l'ocupació, i facilitant i agilitzant 
tràmits per a homologar i reconèixer titulacions de formació al nostre país.  

o Desenvolupar una llei d'igualtat de tracte i no discriminació.  
o Establir un marc real per a la convivència pacífica: pla d’habitatge i d'actuació i dotació 

en els barris, garanties per al tracte igualitari en l'accés al treball; espais públics d'oci no 
segregats i inclusius; participació de la població migrada en la provisió de serveis públics 
(treball social, policia, personal de salut, escoles, etc.).  

o Dirigir actuacions a tota la població perquè realment existisca un intercanvi intercultural. 

Informació, 
formació i 
sensibilització 

o Formar i sensibilitzar el personal de les diferents administracions públiques en 
competències interculturals.  

o Aconseguir que el respecte per la diversitat ètnica o d'origen i la convivència entre 
diferents cultures siguen valorats, a mitjà termini, com uns dels trets distintius més 
positius i enriquidors de i per la societat de la Comunitat Valenciana.  

o Dotació de recursos humans qualificats en les entitats que treballen amb les persones 
migrants.  

o Tallers als/les professionals que atenen a persones migrants, en tots els sectors: sanitat, 
educació, etc. 

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

Respecte als punts clau que hauria de contemplar l'Estratègia en matèria de convivència i 

interculturalitat, la majoria de les persones que han contestat el Qüestionari 3 consideren clau les 

actuacions en matèria d'informació, sensibilització i formació. Les principals aportacions sobre estos 

punts clau s'arrepleguen en el quadre a continuació:  
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Taula 8. Punts clau en matèria de convivència i interculturalitat  

Dotar de protagonisme a la 
població migrant: agents actius i 
promotors del canvi. 

Donar visibilitat a l'estratègia i 
als objectius que persegueix. Fixar objectius reals. 

Consideració de la situació de 
persones menors d’edat acollides 
en centres i després de la majoria 
d'edat. 

Sensibilització i Informació, Formació:  
o Educació de la població nativa amb participació de tots els agents.  
o Foment de la convivència.  
o Foment de la interculturalitat.  
o Formació a professionals. 

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

D'altra banda, s'han extret opinions tant a través del Qüestionari 3 com en les sessions telemàtiques 

sobre elements que s'han de treballar per a lluitar contra el racisme i la xenofòbia i per a combatre el 

discurs d'odi. La majoria de les entitats participants estan vinculades amb la formació, l'educació i la 

sensibilització. 

Taula 9. Resum opinions sobre elements per a lluitar contra el racisme i la xenofòbia 

Accions de 
formació i/o 
sensibilització 

o Cursos de sensibilització i formació en competències interculturals dirigits a personal 
funcionarial (educació, sanitat, cossos de seguretat...) i professionals que treballen amb 
col·lectius migrants, així com mitjans de comunicació i teixit empresarial.  

o Cursos, jornades, xarrades i espais de mediació intercultural per a la població en 
general.  

o Generació i difusió de continguts en mitjans de comunicació sobre tolerància, respecte 
per les diferents cultures, etc.  

o Accions formatives en centres educatius amb xiquets i xiquetes.  
o Formació per a l'apoderament de la dona migrant.  
o Oferir a persones menors d’edat no acompanyades  formació diversa i el contacte 

directe amb menors del país.  
o Campanyes institucionals públiques contra l'estigmatització o conductes xenòfobes 

contra la infància migrant i refugiada i promoure la inclusió en la societat d'acollida. 
o Creació de punts de trobada, biblioteques humanes, com a espais de convivència en 

què crear elements per a una construcció en positiu cap al model intercultural.  
o Creació de grups de mediació i agents de convivència entorn de la problemàtica de les 

persones migrants dins de les comunitats educatives. 

Altres accions 

o Crear ferramentes que contribuïsquen a la creació d'una comunitat intercultural que 
compte amb tots els col·lectius: ferramentes legislatives, pla contra el racisme, 
processos participatius de sensibilització social. 

o Reforçar els espais de trobada i intercanvi de la població migrant amb l'espanyola o 
valenciana.  

o Proposta ferma des de les institucions de contrarestar els discursos racistes i xenòfobs 
per mitjà de mecanismes no puntuals (combatre el discurs racista, la desigualtat de 
gènere i altres aspectes que perjudiquen la societat i la convivència des de la diversitat).  

o Reforç de xarxes entre Conselleries i entitats del tercer sector. 

Font: Procés participatiu per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Migracions  
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Bloc 4. Objectiu “Participació i inclusió” 

El quart bloc s'ha treballat de forma participativa a través del portal Web de participació, per mitjà del 

tercer qüestionari evolutiu, i es va centrar en l'objectiu de l'Estratègia Valenciana de Migracions 

“Participació i inclusió”.  

Respecte als objectius o metes que han de plantejar-se en aquesta àrea, les persones que han contestat 

el Qüestionari 3 consideren fonamentalment que els objectius en l'àrea de participació i inclusió han de 

centrar-se a garantir la participació real de la població migrant i augmentar el seu grau d'inclusió 

sociolaboral.  

Les aportacions respecte als objectius a aconseguir en aquest àmbit se sintetitzen en la taula a 

continuació. 

Taula 10. Resum opinions sobre objectius de participació i inclusió  

Participació 

o Donar veu a la població migrant, assegurant la seua participació efectiva en tots els 
àmbits i polítiques públiques que els afecten directament o indirectament (amb 
especial seguiment de la participació infantil), per a fer valdre i donar a conèixer les 
seues necessitats i interessos.  

o Fomentar l'associacionisme migrant i la seua participació en associacions professionals 
i socials de qualsevol tipus.  

o Enfortir l'enfocament comunitari de participació.  
o Enfortir els espais de relació, de comunicació i de participació del conjunt de la 

ciutadania. 

Inclusió 

o Considerar les condicions justes en les accions per a fomentar la contractació de 
migrants.  

o Dissenyar ferramentes eficaces en matèria laboral i educativa per a una major inclusió 
dins del col·lectiu de persones migrants.  

o Posar en marxa una xarxa informativa que sensibilitze a la ciutadania.  
o Reestructuració d'oficines PangeaPangea, dotant-les de més suport a nivell personal i 

econòmic per a poder executar totes les activitats essencials. 

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

 

Respecte als punts clau que hauria de contemplar l'Estratègia en matèria de participació i inclusió, la 

majoria de les persones que han contestat el Qüestionari 3 consideren clau enfortir els mecanismes i 

ferramentes per a facilitar la participació social directa de persones migrants. Les principals aportacions 

sobre aquests punts clau s'arrepleguen en la taula a continuació: 
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Taula 11. Punts clau en matèria de participació i inclusió  

Reforçar mecanismes de 
participació 

o Promoure una participació real en reunions, fòrums, jornades, etc.  
o Creació de plataformes i ferramentes per a la participació de les persones 

migrants.  
o Enfortir els espais de relació i de participació del conjunt de la ciutadania.  
o La participació social com a objectiu i forma d'inclusió.  
o Plantejar projectes participatius per a la participació social.  
o Acostar les tecnologies de la informació i la comunicació al desenvolupament 

de la participació.  
o Educar per a la participació.  
o Formació en valors, habilitats i capacitats per a la participació.  
o Conscienciació i sensibilització per a la participació.  
o Identificar actors clau en cada procés per a afavorir la seua participació i 

visibilitat. 

Prioritzar serveis 
formatius i d’inserció 
laboral 

o Formació per a l'ocupabilitat.  
o Mesures de suport a la contractació.  
o Aclarir els mitjans i ferramentes per a una inserció laboral satisfactòria.  
o Estudiar convalidacions de títols per a un accés major a treballs qualificats per 

part de les persones migrants.  
o Atenció prioritària a l'aprenentatge de l'idioma, tant a adults com a menors.  
o Desenvolupament d'accions per al foment de la contractació. 

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

 

D'altra banda, s'han arreplegat aportacions sobre les necessitats de les entitats socials que treballen en 

la integració, que permeten identificar possibles metes en la línia d'interlocució i suport a aquest tipus 

d'entitats, emmarcada en l'objectiu de Participació i Inclusió.  

Les persones que han contestat el Qüestionari 3 consideren majoritàriament que les metes han d'estar 

dirigides a garantir l'estabilitat dels projectes a mitjà termini, a través d'una millora en la dotació de 

recursos financers i humans amb els quals compten per a prestar els seus serveis. 
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Taula 12. Resum aportacions sobre àmbits de millora en integració 

Millora de recursos 
financers 

o Ampliació de terminis d'execució de projectes subvencions, d'un any a dos 
anys, per a dotar-los de continuïtat i estabilitat.  

o Major finançament per a accedir a millors recursos humans.  
o Dotació econòmica per a contractar persones migrades i poder desenvolupar 

polítiques no assistencialistes.  

Millora de recursos 
Humans 

o Millores en qualificació de personal tècnic: actualització formativa (migració, 
tràmits, documentació, etc.), idiomes, etc. 

o Contractació de personal qualificat. 

Altres millores  

o Major presència en l'Observatori i en el Fòrum Valencià de la Migració.  
o Agilització i facilitació dels tràmits administratius.  
o Cursos formatius a les persones migrants en llengua espanyola.  
o Difondre les bones pràctiques que existeixen, amb bons resultats en la 

convivència i la participació.  
o Major força organitzativa de l'administració, per crear objectius comuns i que 

entrellace els esforços individuals de les entitats per a tindre una major 
eficàcia d'actuació. 

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 Espai Obert El Maritim- Casa Marruecos Entitat del tercer sector 
2 A.C Discapacidad Cero Entitat del tercer sector 
3 ACNUR València Entitat del tercer sector 
4 Associació de Jóvenes Musulmanes en Valencia. (AJMV) Entitat del tercer sector 
5 Associació El Cerezo Entitat del tercer sector 
6 Associació Mira España (AME) Entitat del tercer sector 
7 Associació OMV Entitat del tercer sector 
8 Associació Valenciana de Solidaridad con África (AVSA) Entitat del tercer sector 
9 Càritas diocesana Oriola-Alacant Entitat del tercer sector 
10 Càritas Interparroquial de Gandia Entitat del tercer sector 
11 Associació Casa Argelia Entitat del tercer sector 
12 Comisión Española de Ayuda al Refugiado Valencia (CEAR) Entitat del tercer sector 
13 Creu Roja València Entitat del tercer sector 
14 Elx Acull Entitat del tercer sector 
15 Establiment de Caritat i Beneficència Santos Patronos Entitat del tercer sector 
16 Associació cultural “Estrella del Norte” Entitat del tercer sector 
17 Fòrum Alternatiu de la immigració del País València Entitat del tercer sector 
18 Fundació CEPAIM Entitat del tercer sector 
19 Fundació Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT) Entitat del tercer sector 
20 Fundació María Auxiliadora Entitat del tercer sector 
21 Fundació “Save the Children” Entitat del tercer sector 
22 Organització “Movimiento contra la intolerància” Entitat del tercer sector 
23 Obra social Luisa de Marillac Entitat del tercer sector 
24 ONG Accem València Entitat del tercer sector 
25 Serveis Socials Sant Joan de Déu Entitat del tercer sector 
26 Secretariado Diocesano de Migración de Orihuela (ASTI-Alicante) Entitat del tercer sector 
27 UNICEF Comunitat Valenciana Entitat del tercer sector 
28 València Acull Entitat del tercer sector 
29 Vega Baixa Acull Entitat del tercer sector 
30 Universitat de València Entitat docent 
31 Universitat Jaume I Entitat docent 
32 Universitat Miguel Hernández Entitat docent 
33 Universitat Politècnica de València Entitat docent 

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

Entitat pública 

35 Generalitat Valenciana Entitat pública 
36 Serveis socials de l’Ajuntament d’Oropesa del Mar Entitat pública 
37 Serveis Socials Denia Entitat pública 
38 Ajuntament d’Alfàs del Pi Pangea 
39 Ajuntament d’Alacant Pangea 
40 Ajuntament d’Altea Pangea 
41 Ajuntament d’Aspe Pangea 
42 Ajuntament de Castelló Pangea 
43 Ajuntament d’Elx Pangea 
44 Ajuntament de Foios Pangea 
45 Ajuntament de Gandia Pangea 
46 Ajuntament de Guadamar del Segura Pangea 
47 Ajuntament de Xàbia Pangea 
48 Ajuntament de Nules Pangea 
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Nombre Entitat Tipus d’Entitat 
49 Ajuntament d’Oriola Pangea 
50 Ajuntament de Paterna Pangea 
51 Ajuntament de Requena Pangea 
52 Ajuntament de Santa Pola Pangea 
53 Ajuntament de Torrebaja Pangea 
54 Mancomunitat Camp de Túria Pangea 
55 Mancomunitat Comarcal Els Ports Pangea 
56 Mancomunitat de municipis de la Safor Pangea 
57 Mancomunitat la Canal de Navarrés Pangea 
58 Comissiones Obreres País Valencia Sindicat 
59 Unió General de Treballadors País Valencià (UGT) Sindicat 
60 Diversit – Gestors de la RECI (Red Española de Ciudades Interculturales)  Entitat pública 

O ENTIDDAD TIPOLOGÍA 
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Annex 2. Llistat d’entitats participants per sessió 
Entitat Tipus d’Entitat 

Sessió amb entitats del tercer sector (9/7/2020) 
CEAR Entitat del tercer sector especialitzada en refugi 
Creu Roja Entitat del tercer sector especialitzada en refugi 
Accem Entitat del tercer sector especialitzada en refugi 
ACNUR Entitat del tercer sector especialitzada en refugi 
Comitè espanyol de ACNUR Entitat del tercer sector especialitzada en refugi 
CEPAIM Entitat del tercer sector especialitzada en refugi 

Sessió amb entitats del tercer sector (14/7/2020) 
CCOO PV Sindicat 
UGT PV Sindicat 
València Acull Entitat mediadora 
Vega Baixa Acull Entitat mediadora 
Elx Acull Entitat mediadora 

Sessió amb entitats del tercer sector (15/7/2020) 
Associació Casa Argelia Associació de migrants 
Fòrum Alternatiu de la immigració del País València Associació de migrants 
Espai Obert El Marítim - Casa Marruecos Associació de migrants 
Associació de Jóvenes Musulmanes en Valencia. (AJMV) Associació de migrants 
Associació cultural “Estrella del Norte” Associació de migrants 

Sessió amb universitats (16/7/2020) 
Institut de Drets Humans - Universitat de València Entitat docent 
Universitat de València Entitat docent 
Universitat Politècnica de València Entitat docent 
Universitat Miguel Hernández Entitat docent 
Universitat Jaume I Entitat docent 
Observatori Permanent de la Immigració (Universitat Jaume I) Entitat docent 

Sessió amb oficines Pangea (21/7/2020) 
Oficina Pangea Nules Oficina Pangea 
Oficina Pangea Castelló de la Plana Oficina Pangea 
Oficina Pangea Manco Ribera Alta Oficina Pangea 
Oficina Pangea Paterna Oficina Pangea 
Oficina Pangea Altea Oficina Pangea 
Oficina Pangea Xàbia Oficina Pangea 
Oficina Pangea Alacant Oficina Pangea 
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Annex 3. Qüestionari 2 
Indique per favor: 

• Nom i cognoms.  
• Correu electrònic. 
• Sector. 
• Entitat o Institució. 
• Municipi. 
• Comarca. 
• Càrrec o responsabilitat. 
• Ha participat presencialment en alguna de les sessions celebrades? 

Secció 1: Objectius 

1. Responen els objectius als reptes/necessitats identificades? 
2. Algun àrea estratègica queda fora o no està adequadament representada? 
3. És un pla d’actuació suficientment concretitzat per a inspirar una acció de govern realista i 

eficaç? 
4. Permeten clarament conèixer quals son els propòsits de l’acció pública? 
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Annex 4. Qüestionari 3 
Indique per favor: 

• Nom i cognoms.  
• Correu electrònic. 
• Sector. 
• Entitat o Institució. 
• Municipi. 
• Comarca. 
• Càrrec o responsabilitat. 
• Ha participat presencialment en alguna de les sessions celebrades? 

 

Secció 1: Línies d’acció – Convivència 

1. Quins creieu que haurien de ser els objectius de l'Estratègia en relació amb els reptes/necessitats 
actuals en este àrea?  

2. Quins punts clau creieu que hauria de tindre l'Estratègia en matèria de convivència i 
interculturalitat? 

3. Quines accions de formació i/o sensibilització considereu que es poden dur a terme per a 
assegurar la convivència i interculturalitat? 

 

Secció 2: Línies d’acció - Participació i inclusió 

4. Quins creieu que haurien de ser els objectius de l'Estratègia en relació amb els reptes/necessitats 
actuals en esta àrea?  

5. Quins punts clau creieu que hauria de tindre l'Estratègia en matèria de participació i inclusió?  
6. Quin tipus de suport creieu que necessiten les entitats socials que treballen en la integració? 

 

Secció 3: Repte demogràfic 

La Comunitat Valenciana és una de les comunitats autònomes amb majors disparitats en termes de 
densitat de la població, ja que les desigualtats entre els territoris de costa i els de l'interior són molt 
significatives. A més, s'observa una desigual distribució de la població migrant per nacionalitats. Davant 
d'esta situació cal plantejar si esta realitat afecta la prestació de serveis. 

7. Creus que esta realitat sociodemogràfica planteja reptes a integrar per l'Estratègia? (Opció Si o 
No)  

8. Com ho enfocaríeu?



 

 

 


