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                                                      Qualsevol cosa és millor que seguir al Marroc... El racisme, els insults, 

l’estar sense feina. Tant és. Al Marroc hi ha la mateixa situació per a tots. 

Almenys a Europa sempre hi ha la possibilitat de guanyar-se la vida d’una 

o d’una altra manera. Allà, ni això. Potser el futur d’un marroquí a Espanya 

és la presó o la pobresa, però és que al Marroc ni tan sols hi ha futur.  

                                                   Nouvingut marroquí resident a Barcelona. Diari Avui, 11/03/2001. 
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AGRAÏMENTS 

Un cop havent acabat el treball, ens agradaria donar les gràcies a totes les persones 

que ens han dedicat un espai del seu temps per tal de poder realitzar més 

satisfactòriament aquest projecte. Per començar, voldríem agrair la bona predisposició 

de tots els polítics vigatans entrevistats: Josep Rafús (CIU), Joan Ballana (ERC), Jacint 

Raurell (PSC), Xavier Tornafoch (ICV) i Josep Anglada (PxC). En segon lloc, cal recordar 

l’ajuda de Bet Caralt, professora de l’aula d’acollida de l’escola Sagrat Cor de Jesús, ja 

que ens va proporcionar els contactes de la Fabiola Mora i l’Oficina Municipal 

d’Acollida, dues peces claus per desenvolupar aquest treball de recerca. A més, 

referent a tot el tema de les enquestes, cal remarcar la col·laboració de tots els 

nouvinguts. I lligat amb això, la de la Laura Portabella, la de la Montserrat Roca i la 

d’en Mohamed El Fakiri, els quals ens van acostar els enquestats. Finalment, també 

ens veiem obligats a reconèixer la gran tasca de la nostra tutora del treball, la qual ens 

ha recolzat i orientat en tot moment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         La immigració a la ciutat de Vic a partir de principis del segle XXI 

- 6 - 
 

INTRODUCCIÓ  

La immigració a Catalunya és un fet. I la ciutat de Vic no es queda endarrere en aquest 

àmbit, ja que presenta un índex molt elevat d’immigració, concretament d’un 27%.  

D’aquesta manera, s’ha elaborat un projecte d’on es poden treure diverses conclusions 

sobre aquest tema.  

Aquest fenomen migratori ha fet que la capital d’Osona hagi canviat en molts aspectes 

durant aquests últims quinze anys. I del fet que ens agradi estar informats de 

l’actualitat en cada moment i entendre les raons de perquè succeeixen els 

esdeveniments, hem tingut l’interès de realitzar un treball d’aquestes característiques.  

Principalment, el nostre objectiu ha estat conèixer més a fons la immigració arribada a 

Vic a principis del segle XXI. A més, ens n’havíem plantejat uns altres, com per 

exemple, analitzar com ha repercutit la immigració en les diferents branques de la 

societat, com han plantejat els partits polítics aquest afer, conèixer el recorregut 

burocràtic que han hagut de fer els immigrants per arribar a la ciutat i dissenyar un 

projecte d’integració social per millorar la convivència entre els joves vigatans i 

nouvinguts. En certa mesura, tots els objectius han estat complerts.    

Pel que fa a la metodologia, la recerca documental hi ha estat present. Però el que ha 

tingut un paper important per tal de poder desenvolupar el projecte és el treball de 

camp (entrevistes a diferents representants dels partits polítics vigatans, entrevistes a 

diversos treballadors de serveis destinats a l’acollida, enquestes a la població 

nouvinguda, estudis de casos particulars d’immigrants...). 

Finalment, l’estructura de la memòria consta de tres apartats. En el primer hi trobem 

la part més teòrica amb una introducció sobre les migracions. En el segon, hi ha 

l’estudi de la immigració a la ciutat de Vic entre els anys 1998 i 2010. I per últim, en el 

darrer apartat s’exposa la creació d’un projecte d’integració social per la capital 

d’Osona (torneig d’activitats esportives per a joves d’entre dotze i setze anys). 
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1. LES MIGRACIONS 

     1.1 Definició 

La paraula “migració” prové del verb llatí migrare, que vol dir anar-se’n o marxar. Per 

tant, les migracions són desplaçaments de la població que van d’un lloc a un altre. A 

partir d’aquí, sorgeixen dos conceptes: l’emigració (sortida de persones d’un territori 

determinat cap a un altre indret) i la immigració (entrada de persones en una regió, la 

qual no és el seu lloc d’origen).  

I el balanç entre la immigració i l’emigració registrada en un estat durant un temps 

determinat s’anomena saldo migratori. Aquest saldo és positiu quan hi ha més 

immigrants que emigrants, de manera que creix la població. En canvi, és negatiu quan 

el nombre d’emigrants supera el d’immigrants, i en aquest cas, disminueix la població.  

     1.2 Causes 

Hi ha diversos factors que obliguen a les persones a deixar el seu lloc de naixement o 

residència i anar a viure a un nou territori. Normalment, les raons principals són 

econòmiques, ja sigui la manca de feina, les males condicions de vida, la fam, el mal 

repartiment de la terra o la falta d’assistència sanitària. Per tot això, les persones 

d’aquests països intenten buscar un indret on hi hagi unes condicions de vida òptimes i 

llocs de feina.   

No obstant això, trobem altres causes per les quals la població decideix emigrar. Com 

poden ser per temes polítics i socials: falta de llibertat, guerres, discriminació, 

persecució política, entre d’altres. Degut aquests factors, la població afectada intenta 

anar a una zona on hi hagi llibertat d’expressió, educació i estudis, seguretat, etc. En 

definitiva, buscar un estat segur i lliure.  

A més, les migracions també poden estar causades per factors físics com els desastres 

naturals. Per exemple, una família japonesa surt del país perquè hi ha hagut un 

terratrèmol i va a viure en un altre territori per poder trobar un clima més segur.   

Per últim, pot haver-hi raons familiars (cas dels reagrupaments) o d’estudis. D’aquest 

últim cas, en podria ser un exemple un estudiant català que se’n va a viure a Estats 

Units d’Amèrica per poder estudiar una carrera universitària i aprendre anglès.  

     1.3 Conseqüències 

Les conseqüències de les migracions són diferents, tant pel lloc d’origen com pel país 

d’acollida. El territori d’on surten els emigrants, per començar, perd habitants. El que 

comporta, també, un envelliment de la població perquè normalment les persones que 

marxen són més aviat joves. D’altra banda, a l’estat en qüestió disminueix l’atur com 
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també la pressió demogràfica (relació entre els habitants d’una població i els recursos 

de què disposa).  

Ara bé, el territori on arriben els immigrants també té una sèrie de conseqüències. 

Òbviament, hi ha un augment de la població  i al mateix temps un rejoveniment (per la 

qüestió que solen immigrar els joves). Lligat amb això, com que hi ha més persones en 

el territori, la demanda de productes s’apuja, de manera que també s’incrementa el 

consum intern. I respecte la feina, els salaris s’abaixen perquè hi ha més persones 

disposades a treballar. A part, la zona d’acollida, a vegades, pot viure problemes de 

convivència i de xenofòbia (odi a les persones estrangeres).   

     1.4 Tipus de migracions 

          1.4.1 Legal/il·legal 

La migració legal o regular són els nouvinguts que travessen les fronteres tenint en 

compte tots els requeriments del territori on es dirigeixen. És el cas d’un noi marroquí 

que aconsegueix un visat de treball per anar a França i que quan se li acaba el termini 

d’estar dins d’aquell país, torna cap al Marroc. Així doncs, la migració il·legal, o 

altrament dita irregular, són les persones que emigren sense atendre tots els 

requeriments del país d’acollida. Per exemple, un nouvingut de Ghana que arriba a 

Espanya sense visat és un immigrant il·legal.  

          1.4.2 Exteriors/interiors 

Segons la destinació, les migracions es poden distingir entre exteriors o externes 

(desplaçament cap a un altre estat diferent del lloc d’origen de l’emigrant) i interiors o 

internes (desplaçament dins del territori d’un mateix estat). Per tant, si un manlleuenc 

marxa a viure a Vic, està realitzant una migració interior. Mentre que si un espanyol 

emigra cap a Mèxic, es parla d’una migració exterior. 

          1.4.3 Estacionàries/definitives 

Depenent del temps de la migració, es diferencia entre migracions estacionàries o 

temporals (moviment de la població cap a un territori durant un període de temps 

concret) i definitives (moviment de la població cap a un territori on s’instal·len 

definitivament). Per exemple, una migració estacionària és quan els treballadors i 

treballadores de l’estat espanyol van fins el sud de França per participar a la verema 

els mesos de setembre i octubre o quan els monitors d’esquí catalans van a treballar a 

l’Argentina durant els mesos de juliol i agost (època d’hivern a territori sud-americà). 

En canvi, una migració definitiva seria quan una família marroquina emigra cap a 

Espanya amb la intenció de quedar-s’hi a viure per sempre. 
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     1.5 Saldo migratori dels països l’any 2011 

 

 

Aquest planisferi polític de l’any 2011 mostra els saldos migratoris dels diferents 

estats. Per representar-ho, s’utilitza una gradació de colors, on el blau significa els 

països amb saldo migratori positiu, el verd el saldo migratori equilibrat i el color 

taronja el saldo migratori negatiu. Cal destacar que els estats marcats amb tonalitat 

grisa volen dir que no tenen dades sobre aquest aspecte. La font del mapa és Oriana 

50. 

Com s’observa, els estats que tenen un saldo migratori positiu, és a dir, un major 

nombre d’immigració que emigració, són els països desenvolupats (EUA, països 

europeus, zona nord de l’Àsia, Austràlia i alguns territoris del sud de l’Àfrica). Els quals 

tenen una capacitat econòmica important i ofereixen una estabilitat política per a tots 

els nouvinguts. Mentre que els estats que compten amb un saldo migratori negatiu, o 

sigui, un major nombre d’emigrants que immigrants, són els països en vies de 

desenvolupament. Territoris on hi ha una inestabilitat econòmica, política o social 

(Amèrica del Sud i Central, nord d’Àfrica i països asiàtics com l’Índia, el Pakistan o 

Kazakhstan). Cal tenir en compte, que Xina, tot i ser un país més aviat desenvolupat, 

també té un saldo negatiu. Pel que fa els territoris amb un saldo migratori equilibrat, 

en trobem vuit a tot el món. Entre ells, Argentina, Zàmbia i Turquia.  

En conclusió, la població mundial emigra d’estats amb problemes econòmics, socials o 

polítics cap a territoris on no hi ha aquestes dificultats.  

 

 

 

Figura 1. Mapa polític del món que mostra els saldos migratoris (2011). 
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     1.6 Migracions des del s.XX fins l’actualitat  

           1.6.1 Espanya 

Des de la meitat del segle XX fins l’actualitat, Espanya ha viscut dos tipus de migracions 

molt diferenciades. Un primer fenomen que es va produir entre el 1960 i 1973 on els 

habitants espanyols van abandonar l’entorn rural i van emigrar cap a les principals 

àrees urbanes. Les ciutats més petites van acollir la població del seu entorn o 

província, i els municipis més grans van atreure immigració rural de zones i regions 

bastant allunyades. Cal remarcar, que fins el 1960, l’estat espanyol havia viscut un 

temps de despoblament de l’interior peninsular per dirigir-se a les zones litorals i 

prelitorals. 

I un segon fenomen, també viscut a Catalunya (vegeu 1.6.2) durant els anys 1995 i 

2010 quan aquesta va rebre una immigració exterior. Persones vingudes de l’Amèrica 

Central i del Sud (29% del total), de l’Europa oriental (21% del total) i del Marroc (14% 

del total) amb l’objectiu de buscar feina i una millora de les seves condicions de vida. 

Degut aquesta onada migratòria, Espanya va esdevenir l’estat de la Unió Europea que 

va rebre més immigració durant aquest període i al mateix temps va rejovenir la 

població, ja que els nouvinguts, majoritàriament, tenien una edat al voltant dels 30 

anys. No obstant això, aquest procés migratori es va veure frenat per culpa de la crisi 

econòmica iniciada l’any 2008, fet que va fer que hi haguessin immigrants que 

tornessin el seu país d’origen o busquessin un nou destí. A part, aquesta crisi també va 

obligar a 156.000 espanyols a marxar cap a altres països desenvolupats (Estats Units 

d’Amèrica, Gran Bretanya, França...) en busca de noves oportunitats de feina. 

Aquestes dues últimes emigracions van fer que l’estat espanyol tingués un saldo 

migratori negatiu, cosa sorprenent des de feia anys.  

           1.6.2 Catalunya          

Si s’analitza la immigració arribada a Catalunya des de principis del segle XX es poden 

diferenciar tres etapes. El primer corrent migratori va ser del 1920 al 1930, amb 

l’arribada de mig milió de persones procedents d’Aragó, el País Valencià i Múrcia. Això 

va provocar que el territori català tingués un saldo migratori positiu i que la seva 

població arribés fins als tres milions d’habitants. 

Una segona onada immigratòria es va desenvolupar entre el 1950 i el 1975. També es 

va tractar d’una migració interior, però en aquest cas la població nouvinguda venia de 

la zona d’Andalusia i Extremadura amb l’objectiu de buscar feina i unes millors 

condicions de vida. Va ser en aquesta època quan Catalunya va arribar fins als sis 

milions d’habitants. 

Finalment, l’última corrent migratòria, entre el 1900 i l’any 2013, va ser la que va 

començar el 1998 i va acabar el 2010. En aquesta ocasió, va ser una migració exterior 
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perquè aquesta comunitat autònoma va acollir persones procedents de diverses parts 

del món, sobretot del Marroc, d’Amèrica del Sud i de l’Europa de l’est. Naturalment, va 

ser una immigració impulsada per factors econòmics, principalment. Aquesta darrera 

onada immigratòria (1998 – 2010) és la que hem estudiat a partir de l’apartat dos del 

treball i centrant-nos en la ciutat de Vic.  
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2. IMMIGRACIÓ A LA CIUTAT DE VIC (1998 – 2010) 

     2.1 Procedència  

          2.1.1 Per què? 

Un cop enquestats un total de vuitanta-vuit nouvinguts arribats d’arreu del món, 

podem dir amb convenciment que la majoria d’ells deixen la seva terra en busca d’un 

futur millor. Concepte que expressen de diverses maneres: “buscar-me la vida”, “viure 

millor”, “millorar les condicions del meu país d’origen” o “tenir una bona vida”, entre 

d’altres. En definitiva, aquestes paraules tenen un mateix objectiu: poder viure en unes 

condicions òptimes. O sigui, tenir una feina, una casa, que els fills puguin estudiar, etc. 

Per tant, es pot dir que aquesta immigració va ser impulsada per factors econòmics.  

No obstant això, hi ha altres raons per les quals persones de diferents països han 

arribat a la ciutat de Vic. Com pot ser, per un cas d’estudi, per una relació d’amor amb 

una persona d’aquí, per un tema esportiu o simplement per conèixer món. Tot i així, 

hem de tenir clar que aquestes persones són una minoria dels nouvinguts perquè un 

tant per cent molt elevat arriben amb la intenció de millorar les seves condicions de 

vida.  

          2.1.2 D’on? 

Població nouvinguda Nombre d’immigrants Tant per cent de població 
nouvinguda de cada país 

Marroc 3.865 38,33 % 

Ghana 1.067 10,58 % 

Equador 878 8,70 % 

Índia 509 5,04 % 

Xina 505 5,00 % 

Nigèria 502 4,97 % 

Colòmbia 485 4,81 % 

Polònia 330 3,27 % 

Romania 224 2,22 % 

Senegal 174 1,72 % 

Bolívia 158 1,56 % 

Perú 132 1,30 % 

Itàlia 93 0,92 % 

Argentina 85 0,84 % 

Brasil 79 0,78 % 

Regne Unit 55 0,54 % 

Mali 54 0,53 % 

Bulgària  50 0,49 % 

Ucraïna 48 0,47 % 
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Tot i intentar obtenir les dades més recents possibles, l’últim padró que mostra 

públicament l’Ajuntament de Vic en aquests moments és el de l’any 2008. No obstant  

això, ja ens serveix per veure certs aspectes. Per començar, la comunitat marroquina 

és la majoritària a la capital d’Osona. Representa un 38% del total de la immigració. 

Concretament, molts marroquins que es troben a la ciutat són de la zona de Nador 

(nord-est del país), ja que ha succeït el que podríem anomenar l’efecte “boca a boca”. 

És a dir, persones d’aquesta zona del Marroc que han viscut aquí, han explicat als seus 

familiars i amics que Vic és un bon lloc per intentar de tenir aquest futur millor, del 

qual parlàvem en l’apartat anterior. A més, a part de ser un bon lloc per trobar feina i 

tenir una sèrie de condicions, també hi ha un factor d’estar en família i a prop dels 

seus.  

Com podeu comprovar a la taula, també hi ha una gran quantitat de ghanesos. 

Representant un 10’58% de població immigrant, són el segon col·lectiu més nombrós. 

Fet rellevant, ja que a nivell català es troben en l’onzena posició. Per tant, podem 

afirmar que la capital d’Osona té un tant per cent més elevat de ghanesos que no pas 

la mitjana de Catalunya. 

Relacionat amb aquest futur millor (vegeu apartat 2.1.1), també es pot afirmar que la 

majoria de gent que arriba amb aquesta intenció prové de països en vies de 

desenvolupament o de zones on és difícil tenir una situació de vida estable. Com pot 

ser el cas del Marroc, Ghana, Equador, Nigèria, Colòmbia, etc.  

Una altra dada rellevant és que a part dels immigrants procedents de l’estat espanyol, 

Vic compta amb un ventall de cultures molt ampli. Concretament, durant l’any 2008, 

trobàvem un nombre de noranta-dues nacionalitats.  

          2.1.3 Com? 

 

Depenent de la localització geogràfica del país d’origen, cada nouvingut arriba d’una 

manera o d’una altra. Els immigrants europeus, com que són comunitaris, amb el 

document NIE poden circular lliurement pels països de la Unió Europea i venir a la 

ciutat de Vic sense cap mena de problema. En canvi, els no europeus, o també 

Alemanya 47 0,46 % 

Guinea Bissau 47 0,46 % 

Xile  43 0,42 % 

França  42 0,41 % 

Portugal 42 0,41 % 

Altres 68 nacionalitats 568 5,63 % 

Figura 2. Dades extretes del padró de l’Ajuntament de Vic 

(12 de desembre del 2008). 
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anomenats extra-comunitaris, necessiten un visat per poder entrar a Espanya. Aquest 

document s’ha de sol·licitar a l’ambaixada espanyola del seu país d’origen tot indicant 

les activitats que realitzarà la persona a l’estat espanyol. Per aquesta última raó, hi ha 

visats de vacances, estudis, reagrupament familiar o treball (poca gent ha emigrat amb 

un contracte de feina i un visat d’aquest estil durant els anys 1998 i 2010).  

 

Tot i així, hem de tenir en compte, que aconseguir un visat és complicat. I actualment 

encara més perquè Espanya viu una època de crisi econòmica amb molts treballadors a 

l’atur. Per aquest motiu, molta gent de fora del continent europeu, vivint en una 

situació límit i en busca de millorar la seva vida, decideix venir a Vic de manera il·legal. 

O sigui, sense cap tipus de visat. Aleshores, és quan es parla i es relaciona aquell terme 

tan associat a la immigració: patera, la qual és el mitjà de transport utilitzat per aquest 

col·lectiu de nouvinguts arribats de forma il·legal, ja que una persona extra-

comunitària sense visat no pot viatjar ni en avió ni en vaixell.  

 

Sobre aquests trajectes en patera, podem dir que cada un dels nouvinguts ha de 

realitzar un fort esforç econòmic per poder aconseguir pagar el viatge. Gràcies a en 

Mohamed El Fakiri, un noi de divuit anys d’origen marroquí que viu a la ciutat, hem 

pogut parlar amb algunes persones immigrants que van venir en aquest tipus 

d’embarcació perquè no tenien papers. I ens han explicat que van fer el recorregut de 

Marroc a l’estat espanyol amb dotze dies i que van pagar una quantitat al voltant d’uns 

cinc-cents euros.       

 

Un cop són a Vic, els nouvinguts legals, si els caduca el visat i no tornen al seu país 

d’origen, passen a viure il·legalment com els que hi han arribat des d’un bon principi. A 

partir d’aquí, han de complir una sèrie de requisits de la llei d’estrangeria i regularitzar 

la seva situació (vegeu apartat 2.2.2.1).  

 

Parlant amb la Bet Caralt, amb el regidor Josep Rafús i fent enquestes, podem explicar 

que gran part dels nouvinguts al principi del segle XXI a la capital d’Osona han utilitzat 

la tàctica del reagrupament familiar. És a dir, en un primer moment, el pare de la 

família emigrava cap aquí i un cop tenia la situació més o menys estabilitzada, portava 

els familiars de primer grau (la dona i els fills) mitjançant un visat de reagrupament. No 

obstant això, hi ha molts exemples de reagrupament familiar no acabats de dur a 

terme perquè aquest home de la família ha de demostrar que té suficients recursos 

econòmics per mantenir la seva gent a la ciutat i un habitatge amb unes condicions on 

puguin estar-s’hi. I si aquesta persona es troba sense feina, no té capacitat per 

mantenir els seus familiars.  

 

Un dels molts exemples de reagrupament familiar és el cas d’un equatorià de 

quaranta-dos anys, del qual no en podem dir el nom perquè ens va demanar que 
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respectéssim el seu anonimat. Aquest home va venir sol i en avió l’any 1999. Tenia un 

visat de vacances, tot i que arribava amb la intenció de treballar i quedar-se a viure 

aquí. Al cap de cinc anys, després d’aconseguir una feina en el ram de la construcció i 

viure en un pis, va poder portar la seva dona i el seu fill a la ciutat a través d’un visat de 

reagrupament, ja que havia pogut demostrar que era capaç de mantenir els seus 

familiars, tant a nivell econòmic com de vivenda. Tanmateix, també trobem alguns 

homes i dones que viatgen junts, i tenen fills aquí. O d’altres que venen amb la intenció 

d’estudiar.  

 

Per tant, observant com emigren i realitzen aquest reagrupament, es pot entendre 

millor que els homes immigrants tinguin una adaptació més ràpida que no pas les 

dones, perquè ells han estat més temps vivint a la ciutat i a Catalunya i han tingut un 

període més llarg per integrar-se a la cultura i els costums d’aquí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         La immigració a la ciutat de Vic a partir de principis del segle XXI 

- 16 - 
 

     2.2 Immigrants a Vic 

          2.2.1 Economia 

               2.2.1.1 Situació Laboral 

La ciutat de Vic, a principis de l’any 2000, tenia una capacitat econòmica important. Els 

sectors principals eren el ram de la construcció i la indústria agroalimentària 

(principalment el món de la càrnica). Com que faltava mà d’obra, molta gent 

nouvinguda va realitzar aquestes feines.  

Però, actualment, aquesta situació ha canviat considerablement perquè vivim en una 

època de crisi econòmica. I, per tant, s’han reduït molts llocs de treball, sobretot, en el 

sector de la construcció, ja que aquesta ha quedat aturada de cop, i pel que fa les 

càrniques, hi continua havent feina, però la producció també ha disminuït. Per 

aquestes raons, hi ha molts immigrants que es troben desocupats, com també gent del 

país.  

Aconseguir dades oficials de l’atur entre immigrants a la ciutat de Vic és molt complicat 

perquè no s’ha fet mai públic. No obstant això, al mes d’agost, el diari El 9 nou va 

publicar un article sobre la desocupació a la comarca d’Osona. Per tant, treballarem 

amb les dades relatives a la comarca per observar l’augment de desocupació entre la 

gent nouvinguda i així marcar una paral·lelisme amb el que també ha succeït a Vic. Cal 

destacar, que la font de les dades és l’Observatori del Mercat del Treball a Osona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any Atur (nombre de 
persones) 

Gener 2008 1.021 

Juny 2008 1.385 

Gener 2009 2.224 

Juny 2009 2.693 

Gener 2010 3.300 

Juny 2010 3.471 

Gener 2011 3.712 

Juny 2011 3.782 

Gener 2012 3.839 

Juny 2012 3.754 

Gener 2013 3.817 

Juny 2013 3.636 

Figura 3. Taula de dades sobre l’atur entre 

immigrants residents a Osona. 
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Com es pot apreciar al quadre, al voltant de l’any 2008, comença la recessió i la 

quantitat d’immigrants sense feina es va incrementant durant els següents anys, fins a 

veure que en cinc anys, l’atur s’ha triplicat.  

El problema per a aquesta gent immigrant, a part de deixar de rebre una sèrie 

d’ingressos mensuals,  és que sense feina també perden el permís de residència. I per 

això, famílies ja ben arrelades a Vic, passen a viure de manera irregular.  

A més, aquest atur ha causat, per una banda, que s’hagi estabilitzat l’arribada de gent 

de fora, i per l’altra, que immigrants que vivien a la ciutat, hagin tornat a emigrar per 

intentar de tornar a treballar; o bé al país d’origen o bé cap a un altre país de la Unió 

Europea.  

 

          2.2.2 Política 

               2.2.2.1 Govern espanyol (llei d’estrangeria) 

La llei d’estrangeria, imposada pel govern espanyol, regula l’entrada i estança 

d’estrangers extra-comunitaris a Espanya, com també els drets i llibertats que tenen 

aquestes persones nouvingudes. Aquesta llei, que va ser modificada per últim cop l’any 

2011, està composta per setanta-un articles.  

Un dels temes tractats és el permís de residència. Per tramitar aquest permís, la llei 

exposa que el nouvingut ha de demostrar que té una oferta de treball, que no té 

antecedents penals al seu país d’origen i finalment, un informe d’arrelament social. 

Aquest document valora la integració social de la persona (coneixement de les llengües 

oficials, participació en la societat, etc). Si la persona arribada té vincles familiars a la 

ciutat, aquest document ja no és necessari. Ara bé, aquest permís és temporal i s’ha de 

renovar. Per tal de fer la renovació, aquest immigrant ha de mostrar que continua 

tenint feina i li han de fer un informe d’integració social. Aquest document, que és 

molt semblant al d’arrelament social, valora la consolidació d’aquella persona a la 

ciutat. El govern espanyol acaba donant el permís de residència permanent al cap de 

cinc anys, sempre i quan hagi anat renovant el permís temporal el primer any, i 

després cada dos anys.  

Aquesta llei d’estrangeria també determina el procés per desenvolupar el 

reagrupament familiar. Aquesta tàctica, tan utilitzada pels immigrants arribats a Vic, 

només es pot dur a terme amb els familiars de primer grau. És a dir, el cònjuge, els fills 

(sempre i quan siguin menors de disset anys) i els pares d’aquest nouvingut (si són 

majors de seixanta-cinc anys). Per realitzar-lo, l’immigrant en qüestió ha de demostrar 

dos aspectes. Primerament, que té suficients recursos econòmics per mantenir la 

família. I segonament, l’Ajuntament ha d’avaluar l’adequació d’habitatge on viuran les 



                                                                         La immigració a la ciutat de Vic a partir de principis del segle XXI 

- 18 - 
 

persones reagrupades. Normalment, es fixen en si la ventilació és correcta, si hi ha 

unes condicions d’higiene, el nombre d’habitacions, entre d’altres factors. Aquesta 

avaluació feta per part d’un tècnic s’anomena informe de disponibilitat d’habitatge pel 

reagrupament familiar, si és la primera vegada que es tramita el reagrupament. O 

informe de disponibilitat d’habitatge per la renovació de la residència dels reagrupats, 

si es tracta de renovar el permís de residència de les persones reagrupades.  

Pel que fa a la nacionalitat espanyola, en un dels articles s’explica que els nouvinguts 

procedents del territori llatinoamericà, la poden aconseguir després de tenir dos anys 

de permís de residència. Mentre que els altres extra-comunitaris, per tal d’aconseguir 

la nacionalitat, han de tenir deu anys del permís de residència que abans parlàvem.  

               2.2.2.2 Generalitat de Catalunya (llei d’acollida) 

La llei d’acollida va ser realitzada el maig del 2010 pel govern socialista de José 

Montilla. Dividida en quatre capítols, la finalitat d’aquesta llei és crear un servei de 

primera acollida pels immigrants. A més, vol intentar promoure l’autonomia i la 

igualtat d’oportunitats entre aquest col·lectiu, a part d’assolir una major cohesió social. 

Aquesta acollida va destinada a totes les persones vingudes de fora, sigui quina sigui la 

seva procedència.  

 
Finalment, aquesta llei deixa molt clar que cada ciutat haurà de realitzar el seu 

projecte propi tenint en compte tots els articles d’aquesta. No obstant això, hi ha 

l’Agència de Migracions de Catalunya que gestiona i coordina tots aquests serveis.  

 
                        2.2.2.2.1 Oficina Municipal d’Acollida (OMA) 

L’Oficina Municipal d’Acollida és el servei de recepció i acollida de l’Ajuntament de 

Vic, destinat a tots els nouvinguts que arriben per primer cop a la ciutat i tenen la 

intenció de quedar-s’hi a viure. Aquesta oficina es va posar en marxa el maig de l’any 

2009, abans que la llei ho dictés.   

Els objectius principals de l’OMA són els següents: acollir a les persones nouvingudes  

tot donant-los informació i eines necessàries, donar a conèixer l’entorn geogràfic i 

sociocultural de Vic a tots els immigrants, fomentar l’ús del català, buscar la bona 

convivència a la ciutat, etc. 

Actualment, l’Oficina Municipal d’Acollida disposa de cinc treballadors i està ubicada a 

l’edifici del Sucre. Un tècnic d’acollida, dos agents d’acollida, un traductor i un suport 

administratiu són les persones encarregades a desenvolupar totes les feines. Des 

d’aquesta oficina, es gestionen els tràmits administratius que venen determinats per la 

llei d’estrangeria (apartat 2.2.2.1). Com són l’informe d’arrelament social, l’informe 

d’integració social, l’informe de disponibilitat d’habitatge pel reagrupament familiar i 

l’informe de disponibilitat d’habitatge per la renovació de la residència dels 
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reagrupats. Aquests tècnics també treballen en altres projectes com sessions 

informatives d’acollida (cada dijous de quatre a cinc de la tarda hi ha reunions de grups 

de persones nouvingudes on s’expliquen els drets i deures dels ciutadans, els serveis, 

etc), visitar l’Ajuntament de Vic amb els nouvinguts que així ho vulguin l’últim dissabte 

de cada més o tallers de coneixement de l’entorn (per exemple, anar a la biblioteca 

Joan Triadú i fer-se el carnet amb tots els immigrants).  

               2.2.2.3 Ajuntament de Vic 

                        2.2.2.3.1 Convergència i Unió (CIU) 

Convergència i Unió, durant els anys 1998 i 2010, ha governat la capital d’Osona amb 

Jacint Codina (Convergència Democràtica de Catalunya) com alcalde fins l’any 2007, i 

en aquests últims anys, amb Josep Maria Vila d’Abadal (Unió Democràtica de 

Catalunya). Per tant, totes les tasques sobre la immigració han estat realitzades per 

aquest partit polític. Tot i així, cal tenir en compte, que Convergència i Unió ha realitzat 

pactes de govern amb altres agrupacions polítiques. 

Per Josep Rafús Isern1 (regidor d’Habitatge, Món rural, Medi ambient i Pla de barris) la 

ciutat de Vic va desenvolupar una aposta molt ferma amb l’acollida de nouvinguts l’any 

2008 – 2009 amb l’obertura de l’Oficina Municipal d’Acollida. Un projecte que es va 

dissenyar un any abans que la Generalitat de Catalunya ho dictés per llei. A més, des 

de Convergència i Unió també deixen molt clar que aquests immigrants venen a viure a 

la comarca d’Osona, i que per tant, si volen tenir una bona integració, han d’aprendre 

el català. Una de les eines engegades pel propi Ajuntament són els cursos de català 

que es realitzen al Centre de Normalització Lingüística, a l’escola d’adults, etc.    

Sobre el futur d’aquesta immigració, Rafús explica que serà el mateix que li espera a 

les persones d’aquí. I que els vigatans de tota la vida han d’assumir que Vic en els 

últims quinze anys ha canviat molt, i que això ja no es tirarà enrere.  

                      2.2.2.3.2 Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

Esquerra sosté un pacte de governabilitat amb Convergència i Unió, per aquesta raó, 

disposa de dos regidors dins l’estructura de l’Ajuntament. Un dels quals és Joan 

Ballana2, regidor de Convivència i Seguretat. Per ell, la tasca d’integració social és un 

dels punts forts d’aquest equip de govern.  

Respecte la seva regidoria, Ballana explica que han creat un nou model de convivència 

i seguretat que es basa en tres valors: proximitat, confiança i ordre. En destaquen 

projectes com l’agent cívic o el servei de mediació comunitària. Sobre la regularització 

de nouvinguts, el regidor contesta que no es poden donar papers a tothom, però que 

                                                             
1
 Annex I: Entrevista a Josep Rafús (CIU). 

2
 Annex VII: Entrevista a Joan Ballana (ERC). 
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els immigrants que hi ha a Catalunya s’han de regularitzar perquè disposin de drets 

com a qualsevol altre ciutadà vigatà. El regidor republicà conclou que Esquerra 

Republicana de Catalunya aporta valentia política al govern de la ciutat per tal que Vic 

excel·leixi en matèria de convivència.  

                      2.2.2.3.3 Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 

El màxim representant del PSC a la ciutat, l’arquitecte Jacint Raurell3, considera que les 

mesures de l’equip de govern en temes d’integració social no són suficients per tot el 

col·lectiu de persones que necessiten ajuda social, ja siguin immigrants o autòctons.  

Des del Partit dels Socialistes també els preocupa l’estat del benestar, per això, lluiten 

per la qualitat de les escoles, de la sanitat, de l’habitatge, entre d’altres. Raurell, de la 

mateixa manera que el regidor d’Esquerra Republicana, aposta per la regularització de 

les persones nouvingudes que puguin tenir feina i es trobin dins l’estat espanyol. Ja 

que segons ell, hi surt guanyant tothom, tant ells com el propi país, el qual esdevé més 

eficient i productiu amb aquests nous treballadors.  

                      2.2.2.3.4 Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) 

ICV, amb Xavier Tornafoch4 al capdavant, expressa amb claredat que s’haurien d’haver 

realitzat més propostes i serveis encarats a la integració social. No obstant, són 

conscients que encarar la situació de la immigració és una tasca difícil i lenta perquè un 

municipi com Vic tampoc disposa de tots els instruments necessaris per dur-ho a 

terme.  

El partit dels verds planteja una idea molt clara: dotar de drets de ciutadania als 

immigrants. És a dir, que un nouvingut quan tingui una situació estabilitzada (tant a 

nivell familiar com laboral) ha de deixar de ser un immigrant i passar a ser un ciutadà 

amb tots els drets i deures corresponents. En definitiva, ser un vigatà més. Tornafoch 

afegeix que el que es podria discutir seria el temps que hauria de succeir perquè es 

produís aquest canvi.     

Finalment, Iniciativa per Catalunya Verds deixa molt clar que un govern municipal té 

poca cosa a dir sobre la immigració il·legal, més enllà de temes d’acollida. Segons ells, 

l’únic que es pot fer és ajudar-los a passar d’il·legals a legals.  

                      2.2.2.3.5 Plataforma per Catalunya (PxC) 

A Vic, l’octubre de l’any 2000 es va fundar el partit polític Plataforma Vigatana 

encapçalat per Josep Anglada. Ara bé, aquesta força política no va rebre l’alta formal 

en el registre de partits del Ministeri de l’Interior fins tres mesos després.  

                                                             
3
 Annex V: Entrevista a Jacint Raurell (PSC). 

4
 Annex VI: Entrevista a Xavier Tornafoch (ICV). 
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El juliol del 2002, uns veïns de Premià de Mar van protestar per l’obertura d’una 

mesquita en aquest municipi. Al capdavant de les protestes, s’hi deixava veure el 

polític vigatà. Va ser des de llavors que es va donar a conèixer el partit a nivell català, 

amb la consegüent fundació del partit Plataforma per Catalunya (octubre, 2002).  

Un dels primers ideòlegs d’aquesta nova agrupació política va ser Jaume Farrerons 

(funcionari de presons de Martorell). Però un any i mig més tard, deixaria PxC perquè 

considerava que Josep Anglada i el partit tenien un ideari propi de la ultradreta. En 

canvi, Farrerons només volia ser crític amb la política immigratòria.  

Després de tretze anys de la seva creació, Plataforma per Catalunya s’ha presentat a 

diverses eleccions, tant a nivell municipal com autonòmic i estatal. Els primers comicis 

d’àmbit local van ser els del 2003, en els quals PxC obtenia un 7’48% dels vots i alhora 

un sol regidor. Quatre anys més tard, el partit d’Anglada aconseguia ser la segona força 

més votada del consistori amb 18’51% del sufragi. Això es traduïa en quatre regidors a 

l’Ajuntament de Vic. Finalment, a les eleccions del 2011, el partit continuava sent la 

segona força més votada, superant partits com Esquerra Republicana i el PSC, entre 

d’altres. Tot i que aquest cop, es guanyava un regidor més envers les últimes votacions 

municipals. Cal destacar, que a la zona sud de la ciutat, Anglada va ser una de les 

formacions amb més nombre de vots. Això es deu a que és un barri amb un dels nivells 

més alts d’immigració de Vic i on els conflictes hi són presents, el que fa que hi hagi 

veïns que apostin pel projecte de Josep Anglada. Respecte les altres eleccions, 

Plataforma per Catalunya es va presentar l’any 2003 i 2010 als comicis del Parlament, 

on la segona vegada va quedar molt a la vora d’entrar dins l’hemicicle, i el 2011 a les 

votacions espanyoles.  

Els lemes utilitzats a les campanyes electorals municipals sempre han estat 

contundents en matèria d’immigració. Aquí se’n pot veure la llista. 

 “Per un millor control de la immigració i una millor seguretat ciutadana” (2003).  

 “Abans els vigatans que els immigrants” (2007).  

 “Primer els de casa” (2011).  

Tot i néixer a la capital osonenca, el partit d’Anglada s’ha estès per diverses localitats 

catalanes. Exemples d’aquesta expansió són el Vendrell, amb August Armengol com a 

cap de llista, o Cervera, on Mateu Figuerola encapçalava la candidatura. En aquests dos 

municipis aquest partit també va esdevenir la segona força més votada. PxC, 

actualment amb 700 afiliats, ha tingut ressò mediàtic a nivell estatal ja que per 

exemple, la cadena La Sexta, concretament el programa Salvados5, va realitzar una 

entrevista al líder vigatà.  

                                                             
5 Salvados. Dir. Jordi Évole. La Sexta, emès el 7 de març de 2010. 
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En tot moment, l’ideari de Plataforma per Catalunya ha estat molt clar. Segons Josep 

Anglada, s’ha basat en denunciar:  

 La inseguretat ciutadana. 

 Els problemes de veïnatge. 

 El retrocés en la qualitat d’ensenyament. 

 La competència deslleial dels comerços.  

En definitiva, des d’aquest partit es creu que els immigrants amenacen els valors de la 

societat occidental i fan trontollar tot el sistema vigent, sobretot els nouvinguts 

musulmans.  

Alguns politòlegs consideren que el discurs d’Anglada es basa en enfocar la immigració 

com la responsable dels problemes quotidians i exposar que el seu partit és l’únic que 

defensarà els autòctons i vetllarà pels seus drets. Al llibre Tota la veritat sobre 

Plataforma per Catalunya6 s’expliquen alguns dels factors de l’expansió ràpida i 

progressiva de PxC. Entre ells, en destaquen els següents:  

 Descontentament de la població amb alguns partits tradicionals, i d’aquesta 

manera, han realitzat un vot de càstig cap aquestes formacions, votant el partit 

de Josep Anglada. 

 Realització d’un discurs populista per part dels polítics del partit. 

 Alguns conflictes veïnals han estat denunciats per Plataforma. 

 Un dels factors més importants és que Anglada ha tractat de manera clara i 

contundent la immigració (tema relacionat amb alguns petits conflictes de 

convivència)  

 Per últim, el líder vigatà s’ha venut com un polític proper i de carrer. Aquest 

treball diari i fora del despatx, l’ha fet apareixent en tots els actes oficials, 

siguin del caràcter que siguin, fent contactes als barris, guanyant-se la 

confiança dels presidents de les escales, denunciant totes les infraccions de les 

persones nouvingudes, etc. Hi ha una frase del mateix Josep Anglada que 

exemplifica aquest últim factor: “Anglada treballa els diumenges a la tarda pels 

veïns de Vic”. Com s’observa, parla d’ell mateix en tercera persona, un aspecte 

molt freqüent en els seus discursos. 

Una diferència clara entre aquest partit i els altres del consistori és que, de manera 

periòdica, la Plataforma reparteix butlletins informatius sobre les accions del seu partit 

a totes les bústies de la capital de la comarca d’Osona.    

 

                                                             
6
 ERRA, Miquel; SERRA, Joan. Tota la veritat sobre Plataforma per Catalunya. Badalona: ARA LLIBRES, 

2008.  
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Amb l’objectiu de guanyar vots, hores abans de la jornada de reflexió de les eleccions 

del 2007, el tercer regidor de PxC, Joan Carles Fuentes, va fer repartir tres mil pamflets 

a totes les bústies de Vic. Després de diversos judicis i per la coincidència de proves, el 

jutjat número quatre de la ciutat vigatana va concloure que l’acte no era un delicte, 

sinó només una falta. A continuació, es pot veure el document esmentat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Butlletí informatiu de Plataforma per 

Catalunya del mes de juny del 2013. 

Figura 5. Pamflet, redactat per alguna persona de l’àmbit de la formació de 

la PxC, passat hores abans de la jornada de reflexió del 2007 per les bústies 

de Vic.  

       <<Som un col·lectiu d’immigrants magribins que us volem donar les gràcies per haver-nos acollit 

gustosament, per acceptar els nostres costums i la nostra religió. Lamentablement, no ens deixen 

votar, per això demanem que voteu per nosaltres. Vota partits que tinguin magribins a les seves 

llistes: Khader Ahmad Al Attar, d’ICV; Nasser Aoukhiyad Lebrahimi, d’ERC; Jamal El Meziani 

Mokthari, de la CUP. Som més de 3.000 de nosaltres que encara no tenim papers, encara que gràcies 

a la generositat de CIU estem empadronats i ens ajuden donant-nos menjar i habitatge de franc. 

Pots votar també a CIU, s’ho mereixen.  

       Però també volem papers per a tothom, per poder ser totalment legals i poder portar cap aquí 

les nostres famílies i parents per poder viure tots en aquesta terra tan acollidora. Per tant, vota PSC, 

que ells ens donaran papers per a tots. Però, per favor, no votis el partit de l’Anglada, la PxC. Si ells 

manen a Vic expulsaran tots els nostres companys il·legals i faran la vida impossible a la resta. No 

ens permetran exercir el nostre dret a tenir una bonica mesquita al centre de Vic. Ens retiraran les 

ajudes socials per a les nostres dones i fills. No tindrem vivenda protegida. No permetrà que puguem 

obrir les nostres botigues i els nostres locutoris als horaris que ens convenen (som diferents i volem 

que respecteu la nostra diferència). Som pobres i no podem pagar tants impostos com vosaltres, que 

sou infidels però afortunats per la gràcia d’Al·là, l’únic Déu veritable (amb el temps i l’ajuda d’Al·là us 

obrirem els ulls a la gràcia misericordiosa de la fe veritable).  

       Anglada no ens deixarà conduir els nostres cotxes amb el nostre carnet de conduir marroquí, 

que malgrat que no és vàlid a Espanya, bé que ens va servir per conduir camells pels bonics deserts 

del Sàhara. La PxC ens exigirà portar l’assegurança del cotxe, que no ens cal, perquè és cara i 

conduïm amb molta cura.  

      No vol que les nostres dones portin hijab ni burca, no respecta els nostres costums i tradicions, i 

mai permetrà que puguem fer les nostres cinc oracions a la plaça Major. Que Vic no deixi mai de ser 

la ciutat d’acollida com ho va ser abans sota el nom d’Al-Andalus, el paradís musulmà del nord, que 

obre les portes a la nostra gent, perquè puguem ser molts més entre els vostres benaventurats 

braços oberts. Volem una casbah alternativa al mercat setmanal, poder treballar els diumenges i 

santificar els nostres divendres. Gràcies per la vostra ajuda i que el 2011 puguem votar per nosaltres 

mateixos als nostres propis candidats. Ara ens cal que votis per nosaltres. Al·là és gran>>. 
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Josep Anglada7 insisteix en dir que ells no són ni racistes ni xenòfobs, sinó que només 

són demòcrates i ordenats. No obstant això, a través del seu bloc i el twitter ha deixat 

comentaris contundents i directes:  

 “Els vigatans i les vigatanes estan cansats que els seus impostos serveixin per 

anar subvencionant la immigració” (bloc, 27/01/2006). 

 “A ells la immigració els importa poc, només els importa l’ajut econòmic que 

poden rebre de nosaltres” (bloc, 02/03/2007). 

 “Els problemes del tercer món no han de caure sobre les espatlles del nostre 

país. Hem de dir ben clar i ben alt tot el que pensem. Hem de deixar de pensar 

que per dir les coses clares ens marcaran de racistes. Quan Plataforma per 

Catalunya diu que a Vic hi ha massa immigració, no estem fent cap proclama 

racista. Volem preservar la societat catalana tal com a nosaltres ens agrada, 

tradicional, cosa impossible des del moment que s’incorpora de cop un nombre 

considerable d’estrangers, d’altres llengües i costums, que la modifiquen” 

(bloc, 18/05/2007). 

 “Un moro sempre serà un moro” (entrevista a Josep Anglada, 03/09/2013).  

 “Els marroquins van 700 anys endarrerits de nosaltres” (entrevista a Josep 

Anglada, 03/09/2013).  

Sobre el futur, l’objectiu de la formació política creada a Vic l’any 2000 és esdevenir la 

força municipal més votada i aconseguir l’alcaldia el 2015.  

 

          2.2.3 Societat 

               2.2.3.1 Situació social 

La situació social varia per cada família immigrant de la ciutat. Però, hi ha bastants 

casos de persones que viuen en unes circumstàncies difícils. Molts nouvinguts, abans 

d’arribar, pensen que Europa és un autèntic paradís i, quan aterren aquí, contemplen 

amb els seus propis ulls que Espanya no és la Ítaca que s’havien imaginat en un primer 

moment. Per aquesta raó, l’Ajo Dieme va realitzar el documental Somnis Trencats 

juntament amb la seva parella Montse Blancafort. L’objectiu era molt senzill: mostrar a 

la gent que al continent europeu també hi ha problemes i que cal reflexionar molt a 

l’hora d’emigrar. Dieme en el vídeo es pregunta per exemple: on és aquell paradís 

espanyol si una família pateix un desnonament o un dels seus membres no té feina? 

                                                             
7 Annex II: Entrevista a Josep Anglada (PxC).  
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També cal remarcar, que els homes que no han pogut dur a terme el reagrupament 

familiar perquè estan a l’atur viuen moments complicats ja que es troben lluny dels 

seus i no tenen massa recursos econòmics.  

No obstant, hi ha famílies ben arrelades a la ciutat que tenen una situació 

estabilitzada. A continuació, hi ha un gràfic realitzat amb les dades de les enquestes 

que mostra els tipus d’habitatge on viuen els immigrants.  

 

 

Com es pot apreciar en la figura número sis, el tipus d’habitatge més comú entre els 

immigrants és el de lloguer. Segonament, trobem la vivenda pròpia, la qual és més 

comuna en la gent nouvinguda superior als quaranta anys. I finalment, el sector 

d’altres es refereix a immigrants que viuen en alguna pensió, a casa d’algun conegut, 

etc.  S’ha de tenir en compte, que tant el lloguer com la compra d’habitatge propi pot 

ser per part d’una família, d’una colla d’amics o fins i tot algun cas d’una persona sola.  

               2.2.3.2 Problemes que s’han trobat 

Les principals dificultats que han tingut els immigrants un cop a la ciutat són les 

següents. En primer lloc, d’una manera clara, expressen que el principal problema és 

l’idioma. Com explica un d’ells a les enquestes, si no saps cap llengua de l’estat 

espanyol tens un obstacle molt gran, ja que per exemple no et pots comunicar amb les 

persones d’aquí i tens entrebancs a l’hora de tramitar qualsevol tipus de document, 

per simple que sigui. Tot i així, és un problema que les persones vingudes de Sud-

Amèrica no pateixen perquè amb el castellà poden anar per tot arreu.  

Tipus d'habitatge utilitzat per la gent 
nouvinguda a Vic entre el 1998 i 2010 

Habitatge llogat

Habitatge propi

Altres

54’54 % 
35’22 % 

10’22 % 

Figura 6. Gràfic del tipus d’habitatge utilitzat per part de la població nouvinguda. 
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En segon terme, hi ha la qüestió de la desocupació. Una dificultat que comporta la 

pèrdua d’ingressos mensuals per la família concreta, la qual cosa provoca que aquesta 

tingui una situació econòmica molt complicada.  

I un altre problema molt generalitzat és aconseguir el permís de residència. Hi ha algun 

cas, del qual no en podem dir el nom perquè ens va demanar que en respectéssim el 

seu anonimat, que va viure a Vic sense papers durant set anys.  

Finalment, els nouvinguts també han trobat altres dificultats: la discriminació per part 

dels vigatans, l’explotació a la feina, sentir-se sols ja que no coneixien ningú, entre 

d’altres.      

               2.2.3.3 Valoració de l’estada a Vic 

En general, els immigrants expressen una millora en la seva vida després de l’estada a 

Vic. Ara bé, aquest canvi pot ser més o menys important i d’aquí en varia la valoració. 

És a dir, una persona que tingui feina, habitatge propi i estigui amb família valorarà 

molt positivament els anys que ha viscut aquí. En canvi, una altra persona que es trobi 

desocupada i no estigui amb els seus familiars, no ho valorarà tan positivament perquè 

no haurà acomplert tots els seus objectius.  

Cal tenir en compte, però, que els immigrants que tenen la sort d’estar amb família 

reconeixen la bona integració dels seus fills a la ciutat, tant a nivell escolar, d’amistats, 

etc. Això és degut a que són nascuts aquí, o que han arribat de molt petits i no han 

tingut cap mena de dificultat a crear vincles i aprendre la llengua. Tot i així, no podem 

obviar que hi ha hagut moments de discriminació com expliquen alguns nouvinguts. 

                2.2.3.4 Educació 

                         2.2.3.4.1 Espai de Benvinguda Educativa  

L’EBE (Espai de Benvinguda Educativa) es va posar en marxa el curs 2009 – 2010 amb 

l’objectiu de ser un espai transitori on els nois i noies nouvinguts prenien un primer 

contacte amb el món escolar de la ciutat, mentre esperaven l’assignació d’una escola.  

Però, aquest servei pioner a nivell català, només ha estat en funcionament dos cursos 

acadèmics perquè a principis de juliol de l’any 2012, l’Ajuntament de Vic va comunicar 

el seu tancament per un tema de pressupost i per la disminució considerable de 

l’arribada d’immigrants a la ciutat. Cal destacar, que a dia d’avui, hi ha unes línies de 

reforç i d’atenció personalitzada en un àmbit molt més reduït que reemplacen aquest 

espai.  

Pel que fa a l’aprovació d’aquest servei, s’ha de dir que Iniciativa per Catalunya Verds 

(ICV) s’hi va oposar inicialment. Tot i que després, acabaria recolzant el projecte com el 

PSC i Esquerra Republicana. Mentre que la CUP, amb Georgina Rieradevall al 
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capdavant, sempre es va mantenir amb la idea d’abolir l’EBE i potenciar més les aules 

d’acollida.  

                         2.2.3.4.2 Aules d’acollida 

La majoria d’escoles de la ciutat de Vic tenen una aula d’acollida. Aquest espai serveix 

per fomentar la cultura i llengua catalana entre els alumnes nouvinguts. Segons la Bet 

Caralt8, professora de l’aula d’acollida de l’escola Sagrat Cor de Jesús de Vic, la funció 

d’aquestes aules és donar suport als nois i noies immigrants perquè puguin seguir el 

currículum escolar el més aviat possible.  

A cada noi i noia, se li realitza un PI (Pla Individualitzat) en el tema de la llengua perquè 

la base per tots els alumnes és aprendre el català. No obstant, en aquestes aules 

d’acollida, també es tracten altres matèries per donar ajuda a aquest alumnat 

nouvingut.  

Caralt també explica que l’adaptació de cada estudiant depèn de dos factors. De les 

capacitats del propi alumne i de si ha estat escolaritzat o no prèviament en el seu país 

d’origen. Però, normalment, la majoria de nois i noies s’estan dos cursos acadèmics 

realitzant entre sis i deu hores 

setmanals en aquestes aules 

d’acollida.  

 

 

 

 

 

  

 

Actualment, cal destacar, que s’estan portant a terme projectes entre les diferents 

aules d’acollida de Vic. Com és el cas de l’aula del col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic 

amb la del Sagrat Cor de Jesús, on es realitza un treball conjunt sobre el mercat 

medieval de Vic. Els objectius d’aquest programa destinat a secundària són que els 

alumnes parlin català entre ells i que coneguin una festa vigatana. Un altre cas de 

treball conjunt entre les aules, és l’escola Pare Coll amb la mateixa Sagrat Cor de Jesús. 

                                                             
8 Annex III: Entrevista a Bet Caralt.  

Figura 7. Nois i noies arribats de diferents països de l’aula 

d’acollida de l’escola Sagrat Cor de Jesús de Vic.  
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Enfocat als alumnes de primària tracta el mercat del ram i el mercat municipal. Molt 

semblant a l’anterior projecte, però canviant el tema en qüestió.  

Finalment, podem dir que els reptes d’una professora d’aquest tipus d’aula són 

bàsicament dos. Per una banda, que els alumnes aprenguin a argumentar perquè així 

puguin tenir una conversa bastant fluida. I d’altra banda, que cada un d’ells estigui el 

mínim de temps possible a l’aula d’acollida i pugui seguir la matèria concreta a l’aula 

ordinària amb la resta dels seus companys.  

 

          2.2.4 Cultura 

               2.2.4.1 Entitats d’immigrants de Vic  

D’una manera general, podríem dir que a la ciutat de Vic hi ha dos tipus d’entitats 

d’immigrants. Per una banda, les entitats de cooperació que realitzen projectes per 

ajudar els països dels nouvinguts. Per exemple, l’associació Bamtaare Fuladuu que des 

de Vic ha recaptat diners per tal que al Senegal es pugui construir un hort. I que 

d’aquesta manera, la gent del poble disposi d’aliments bàsics. D’altra banda, trobem 

les entitats de cultura, acollida o religió. Aquest darrer tipus d’associacions són les més 

localitzades a la ciutat.  

Des de fa uns anys, l’Ajuntament de Vic ha impulsat la coordinadora d’entitats 

d’immigrants. Aquest projecte reuneix un cop al mes, a l’espai del casal Claret, a un 

representant de cada entitat d’immigrants de la ciutat. Normalment, les reunions es 

realitzen els dissabtes a la tarda. L’objectiu d’aquesta coordinadora és intentar que les 

associacions facin treballs conjunts i alhora que solucionin els problemes que hagin 

pogut tenir.  

També cal tenir en compte, que si aquestes entitats d’immigrants demanen espais per 

poder-se trobar, l’Ajuntament ofereix a la seva disposició tres llocs: la Central, el casal 

Claret i l’ETC (l’Espai de Teatre i Cinema de Vic). Tot i així, una gran part de les entitats 

disposen d’espais propis. Com és el cas dels musulmans, que tenen dues mesquites. 

Per un cantó, hi ha la que està situada al carrer Sant Pere i que va ser la primera que hi 

va haver a la ciutat. I per un altre, també trobem la mesquita del carrer Sant Francesc, 

més popularment el carrer de la Calla. A aquesta última sol anar-hi la gent que parla 

amazigh i que prové del nord-est del Marroc, concretament de Nador. Per últim, 

remarcar que aquest edifici va ser comprat amb les aportacions econòmiques dels 

fidels. 
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A continuació, hi ha una llistat de les setze entitats d’immigrants de la ciutat de Vic 

apuntades a la coordinadora amb una breu informació de cadascuna. Tant poden ser 

de caràcter religiós, cultural, d’acollida o de cooperació.  

 

-Comitè Cívic Colombià. Constituïda l’any 2008 i amb la participació d’unes vint-i-cinc 

persones, aquesta agrupació treballa per la cohesió social entre les persones 

colombianes. Per aquesta raó, organitzen actes tradicionals del seu país, com també 

festes típiques de la terra catalana. És el cas de la celebració de Sant Jordi al mes 

d’abril.  

 

-African Muslims Cultural. Fundada l’any 2006, té la finalitat d’aconsellar els seus 

companys amb les dificultats que pugin tenir per temes de feina o de permisos de 

residència. 

 

-Associació Fuladuu Union Fulbe Immigrants Senegal (AFUFIS). Va néixer l’any 2002 

amb la finalitat de difondre la cultura i costums del seu país. Actualment, té uns 

quaranta cinc membres.    

 

-AMIC Amazigh. Fundada el 1994 i amb cent vint membres marroquins.  Els objectius 

d’aquesta entitat són denunciar la situació de precarietat que pateixen els immigrants 

a nivell laboral, informar sobre les cultures i països dels nouvinguts, impulsar la 

convivència entre la gent autòctona i els marroquins, entre d’altres. Des d’aquesta 

agrupació s’ha creat un grup de música anomenat Amazigh-Català que ha actuat a 

Figura 8. La mesquita del carrer Sant Francesc a la imatge de 

l’esquerra. L’altra fotografia correspon a la del carrer Sant Pere.  
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nivell autonòmic. D’altra banda, també ha creat un equip de futbol que participa a la 

lliga d’aficionats de la comarca d’Osona i el Ripollès.  

 

-Asociación Ecuatorianos Residentes en Vic (AERVIC). Formada al 2009, té el propòsit 

de fer extensiva la cultura equatoriana i ajudar a aquest col·lectiu en temes de papers i 

documentació. Van molt lligats amb la Asociación de Ecuatorianos de Osona.  

 

-Associació Bamtaare Fuladuu (Senegal). Aquesta entitat de cooperació treballa des 

de la ciutat de Vic per poder realitzar projectes d’ajuda al Senegal. Un exemple 

d’aquests projectes és la construcció d’un hort a un poble senegalès per tal que els 

habitants disposin d’aliments bàsics per poder menjar i viure amb unes condicions més 

òptimes.  

 

-Associació de Ciutadans de la regió Brong-Ahafo de Ghana residents a la comarca 

d'Osona. Com ja havíem dit, Ghana és el segon col·lectiu més trobat a Vic, i relacionat 

amb això, trobem que aquesta entitat és la que agrupa més afiliats, amb un total de 

tres-cents.  

 

-Associació de Malians. Com que no tenen local propi, utilitzen el casal Claret per 

trobar-se i poder transmetre els costums malians. A més, tenen la meta d’assessorar a 

la gent del seu país en temes com l’habitatge, els permisos de residència, la feina o la 

salut. 

 

-Associació Mexicans a Catalunya (MEX-CAT). El seu any de fundació va ser el 2011. 

Aquesta entitat intenta realitzar activitats amb la finalitat de difondre la cultura 

mexicana arreu del territori català.  

 

-Associació Cultural Subsahariana i Amics d’Osona (ACSAO). Es presenten com una 

agrupació social que dóna suport als subsaharians. La seu de l’associació es troba a un 

barri del sud de la ciutat, el Remei, concretament al carrer Candi Bayés. 

 

-Associació Social i Cultural de l’Índia. Constitueix una de les agrupacions amb més 

membres de la ciutat, ja que disposa d’uns cent cinquanta afiliats. Creada l’any 2009 i 

principis del 2010, celebra festes típiques de l’Índia com pot ser el cas del dia de la 

República o el Makar Sakaranti. La majoria de persones que en formen part provenen 

de la regió del Punjab (zona del nord-est de l’Índia, a la frontera del Pakistan). 

 

-Bini Association Vic (Nigèria). Nigerians vinguts de la zona de Bini (sud-oest del país) 

van crear aquesta associació l’any 2005, la qual tampoc disposa de seu. Es defineixen 

com un servei d’ajuda tant pels que arriben com pels que ja hi són des de fa temps. 
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-Esperança i Progrés a Catalunya (Marroc). Com altres agrupacions de nouvinguts, 

s’ubica al sud de la ciutat (carrer Raimon d’Abadal). Volen promoure l’intercanvi de la 

cultura marroquina i catalana, ensenyar l’àrab i el català, fer tallers per a dones 

marroquines, dinamitzar activitats esportives i intentar d’evitar prejudicis sobre els 

immigrants.  

 

-Centre Cultural Islàmic de Vic. Aquest centre religiós del 1991 és el que dirigeix la 

mesquita del carrer Sant Pere. A dia d’avui, compta amb vuitanta col·laboradors.  

 

-Associació de Bolívia Sense Fronteres Vic. És una de les més recents (2012), i de 

moment s’hi han posat tres bolivians per dirigir-la.  

 

-Unió de joves senegalesos de Vic. Va néixer l’any 2011 amb la funció de parlar dels 

problemes que es troben els joves senegalesos nouvinguts a Vic. A més, intenten de 

participar a les activitats de la ciutat i crear petits projectes relacionats amb la seva 

cultura. Per exemple, en una festa major de Vic van organitzar un torneig de bàsquet. 

Un dels membres d’aquesta entitat és l’Ajo Dieme (del qual expliquem la seva 

experiència personal a l’apartat 2.2.5.1). Es reuneixen un cop o dos al mes al local del 

Punt Jove.  

 

Com és natural, d’entitats marroquines, ghaneses i nigerianes n’hi ha vàries perquè 

són les que compten amb més nouvinguts (vegeu apartat 2.1.2). Tot i així, la comunitat 

xinesa que era la cinquena amb més gent nouvinguda a la ciutat, no presenta cap tipus 

d’agrupació. La qual cosa pot significar que sigui una cultura amb voluntat de treball i 

també més familiar.  

 

               2.2.4.2 Ús de llengües 

 

Enquestant la població immigrant, ens hem adonat d’un fenomen en el tema de la 

llengua. Els nouvinguts o bé aprenen castellà o català i castellà. Mai aprendran només 

català, ja que entenen que venen a Espanya i que amb la llengua castellana n’hi ha 

prou. A continuació, hi ha un gràfic, amb les dades que hem pogut recollir a través de 

les enquestes, que mostra clarament aquest aspecte.   
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Com s’observa, no hi ha cap persona arribada de fora que només sàpiga la llengua 

catalana. Ara bé, hi ha un nombre significatiu d’immigrants que aprenen tant el 

castellà com el català. Però, d’una manera clara, la immigració tendeix a ser 

castellanoparlant, i això es pot produir per dues raons: primerament, pel tema de què 

moltes persones vingudes de Sud-Amèrica veuen que amb la seva pròpia llengua són 

entesos per gairebé tothom i ja no realitzen el pas d’interessar-se pel català. I 

segonament, per la qüestió que parlàvem abans, els immigrants quan arriben tenen la 

idea de què venen a viure a Espanya. I pel que fa a les persones que no saben cap 

idioma de l’estat espanyol, són una minoria ja que no traspassen el cinc per cent.  

Respecte a l’idioma que aprenen, l’Ajo Dieme veu un problema molt important a la 

ciutat. Segons ell, una part considerable dels vigatans quan parlen amb un nouvingut 

deixen el català, i comencen a parlar en castellà. I per Dieme, això és nefast perquè no 

ajuda ni a la immigració a integrar-se ni a mantenir la llengua catalana a la capital 

d’Osona.  

També cal remarcar, que mitjançant la XAM (Xarxa d’Acollida Municipal) es coordinen 

set institucions que realitzen uns cursos inicials i bàsics de català que són totalment 

gratuïts. Les agrupacions que fan aquests programes són les següents: Càritas, el casal 

Claret, el Centre de Normalització Lingüística d’Osona, el Punt Jove de Vic, el VicDones, 

l’escola d’adults i l’aula de formació continuada.  

Percentatge d'immigrants arribats a Vic entre 
el 1998 i 2010 que saben les llengües de 

l'estat espanyol 

Català

Cap llengua

Castellà

Totes dues

51'13 % 

4'5 % 

44'31 % 

Figura 9. Gràfic que mostra el percentatge d’immigrants arribats a Vic que 

saben les llengües de l’estat espanyol. 
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          2.2.5 Exemples particulars  

               2.2.5.1 Ajo Dieme 

Actualment, l’Ajo, un noi de trenta anys i 

d’origen senegalès, viu a la ciutat de Vic amb 

la seva dona, la Montse, i la seva filla. La 

relació va començar al Senegal, quan la 

Montse estava treballant a una ONG i l’Ajo 

l’ajudava en temes de traducció. A partir 

d’aquí, es van començar a conèixer i es van 

casar en un poble a prop de la capital, Dakar. 

Però, a finals de l’any 2009 i principis del 

2010, aquesta parella va haver de deixar el 

Senegal perquè la Montse estava 

embarassada i tenia alguna complicació. 

Aquesta és la raó per la qual l’Ajo va deixar la 

seva terra i va decidir arribar a la capital 

d’Osona.     

Respecte els estudis d’aquest noi senegalès, cal destacar que s’havia tret la selectivitat 

del seu país i que havia estudiat per ser professor d’educació física a una Universitat de 

Dakar. Un cop a Vic, ha continuat la seva etapa de formació estudiant cursos de català i 

de monitor de lleure. Per un altre cantó, l’Ajo ha treballat en un projecte de 

cooperació amb senegalesos i a dia d’avui, treballa com a dinamitzador comunitari 

d’un taller d’ocupació de l’Ajuntament de Vic. 

Segurament, molta gent coneix de vista a aquest jove senegalès perquè està involucrat 

en la Unió de joves senegalesos de Vic, reunits a l’edifici del Punt Jove de la ciutat. A 

més, també organitza alguna de les activitats de la festa major com la Cronoescalada, 

la Cridòria o el bàsquet 3x3. 

Dieme explica que enyora molt els seus pares i els seus germans del Senegal, i que per 

aquest motiu, dos cops a l’any torna al seu poble d’origen a veure la família juntament 

amb la Montse i la seva filla de tres anys, la Mariama. Sobre el seu futur, no té clar si 

passa per Vic o pel seu país. Ara bé, el que destaca és que serà un futur amb la seva 

dona vigatana, la seva filla i una feina relacionada amb el món de l’esport, la seva gran 

passió.    

 

 

 

Figura 10. Ajo Dieme passejant 

per Vic, la seva nova ciutat. 
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               2.2.5.2 David Kipelio 

Nascut a un poble de Kenya l’any 1966, Kipelio va ser un atleta d’elit que va competir 

per Europa i Estats Units els anys noranta. Tot va començar quan va aconseguir treure 

una beca esportiva per anar a estudiar la carrera de biologia a la Universitat de Kansas 

(EUA). Anteriorment, aquest kenyà de quaranta-sis anys s’havia tret la selectivat amb 

bona nota al seu país d’origen. I un cop acabada la carrera, David Kipelio va viatjar per 

Europa competint en mítings i reunions professionals d’atletisme.  

Un dia, mentre estava realitzant una prova atlètica a la ciutat de Barcelona, Kipelio 

explica que va conèixer a Pere Casacuberta (campió del món junior en la disciplina de 

cros) i Pep Vilà (entrenador d’atletisme). I el van convidar a venir entrenar a Vic uns 

quants dies. Però, aquell noi que havia viatjat 

per arreu del món, no només va passar uns 

dies entrenant a Vic, sinó que li va agradar la 

ciutat i s’hi va quedar a viure (1997). A més, 

un temps després, coneixeria la seva actual 

parella, una doctora vigatana. 

Respecte el seu palmarès, en primer lloc, cal 

destacar que va ser campió universitari 

d’Estats Units en la prova de 3.000 metres 

obstacles durant dos anys consecutius (1989 i 

1990). A més, va ser campió i subcampió de 

dues milles l’any 1990 i 1991, 

respectivament. D’altra banda, molts 

aficionats vigatans al món de l’atletisme 

destaquen la figura de David Kipelio per 

les seves marques. Aquest kenyà havia 

aconseguit córrer la prova de deu 

quilòmetres en 28 minuts i 19 segons o la prova de 3.000 metres obstacles en 8 minuts 

i 29 segons, entre d’altres.  

Actualment, Kipelio fa de representant i d’entrenador d’atletes kenyans i etíops des de 

la ciutat de Vic. La seva tasca consisteix en dissenyar un pla d’entrenament per cada 

atleta, buscar curses per cada un d’ells i intentar de trobar patrocinadors. No obstant, 

aquest exatleta també és entrenador d’atletes del Club Atlètic Vic. Per tant, tot i haver 

format part de l’elit del seu país, en David sap compaginar l’entrenament de grans 

figures del món atlètic amb el de joves promeses als quals els agrada aquest esport.  

Segons ell, només hi ha una diferència: la situació que els envolta, ja que reconeix que 

la il·lusió per córrer i millorar és la mateixa siguis atleta professional o no.     

 

Figura 11. David Kipelio, realitzant 

tasques de representant, en un míting 

internacional.  



                                                                         La immigració a la ciutat de Vic a partir de principis del segle XXI 

- 35 - 
 

3. RESPECT CUP 

     3.1 Presentació 

Com hem pogut comprovar en el treball, Catalunya, entre els anys 1998 i 2010 ha 

viscut una arribada massiva de persones d'arreu del món. I la ciutat de Vic no s'ha 

quedat endarrere en aquest àmbit, ja que actualment té un 27% d'immigració. Com a 

vigatans que som, ens ha semblat veure que en alguns moments hi havia immigrants 

que eren apartats de la societat i a la vegada no informats d'aspectes importants per 

les seves vides. És a dir, hem pogut veure una falta de comunicació entre la gent d'aquí 

i la gent nouvinguda (a vegades causada per l'idioma), problemes de convivència, 

prejudicis entre els uns i els altres, etc. En definitiva, una societat poc avinguda. 

Per aquesta raó, hem intentat de fer el disseny d’un torneig d'activitats esportives 

anomenat Respect Cup encaminat a nois i noies de Vic entre 12 i 16 anys, siguin de la 

procedència que siguin. L'objectiu d'aquest projecte és intentar tenir una societat més 

respectada, d'aquí ve el nom del torneig. També creiem que és important que vagi 

dirigit als joves de la nostra ciutat perquè ells són el futur de la societat. En els 

següents apartats, us explicarem l’organització i disseny que faríem en cas de què el 

torneig es portés a terme. 

Ara bé, molta gent es pot preguntar si fent esport podrem tenir una societat més 

respectada entre els uns i els altres. La nostra resposta és molt simple i recau en una 

idea, l'esport és una eina d'integració social ja que s'ha demostrat en nombroses 

ocasions. 

 

     3.2 Idees generals 

Segons el nostre plantejament, la Respect Cup aniria dirigida a nois i noies vigatans 

entre 12 i 16 anys. Els quals podrien participar o bé a futbol o bé a bàsquet. El torneig 

es realitzaria els tres primers dissabtes de febrer a la tarda. Aproximadament, l’horari 

establert seria des de les 15.30h fins les 18.00h. 

Respecte els equips, amb la intenció de què al torneig hi juguessin tant nois com noies, 

haurien d’estar formats per almenys dues persones del sexe contrari de la resta del 

grup. Cal recordar que els equips serien de set jugadors. Finalment, cal tenir en compte 

que la nostra previsió de disseny destinaria quinze equips a futbol i cinc més a bàsquet. 

La raó per la qual hi ha menys equips al torneig de bàsquet és perquè entenem que no 

agrada tant a la gent i hi hauria menys demanda d’equips.  

L’estructura del torneig varia depenent de l’esport, ja que no hi ha el mateix nombre 

d’equips a cada disciplina. D’una banda, el bàsquet començaria amb una fase de 
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lligueta de cinc equips. L'últim classificat de la lligueta quedaria eliminat 

automàticament i  els  altres quatre equips passarien a realitzar les semifinals (primer 

equip classificat contra quart equip classificat  i  segon equip classificat contra tercer 

equip classificat). I la final seria realitzada pel guanyador de la primera 

semifinal  contra el guanyador de la segona semifinal. Tots els enfrontaments es 

jugarien a un sol partit. D’altra banda, el futbol començaria amb tres lliguetes de cinc 

equips. On els dos primers equips classificats de cada lligueta passarien a la següent 

ronda. La qual quedaria determinada d'aquesta manera: 

1r equip lligueta A contra 2n equip lligueta B 

1r equip lligueta B contra 2n equip lligueta C 

1r equip lligueta C contra 2n equip lligueta A 

Dels tres equips que quedarien es faria un triangular. I els dos primers equips passarien 

a jugar la final. Així mateix, el tercer equip quedaria tercer classificat a la Respect Cup. 

 

     3.3 Autoritzacions 

          3.3.1  Per participar a la Respect Cup 

L’organització del torneig deixa molt clar que tots els jugadors que prenguessin part a 

la Respect Cup haurien de presentar una autorització conforme els seus pares els 

deixarien jugar. Ja que no podem deixar de banda que són menors d’edat. Per aquest 

motiu, hem elaborat un model d’autorització que haurien de dur degudament omplert 

i signat el primer dia de competició. 

Autorització per participar al torneig: Respect Cup 

En / Na (pare, mare o tutor) ____________________________________, amb DNI 

________________, responsable del menor o la menor __________________________, 

autoritza al seu fill o filla a poder participar en el torneig esportiu anomenat: Respect Cup. A 

més, en cas d’una conducta no apropiada, en / na (pare, mare o tutor) 

_______________________________ també autoritza que el seu fill o filla pugui ser exclòs del 

torneig si així ho decideix l’organització.  

Telèfon del responsable: ______________________________ 

Signatura de conformitat: ______________________________ 

És imprescindible portar aquest justificant degudament omplert i signat el primer dia del 
torneig. En cas de no presentació d’aquest document, el noi o noia no podrà prendre part en 
l’activitat.   

        
Figura 12. Autorització. 
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        3.3.2 Drets d’imatge 

També creiem oportú que els jugadors signessin l’autorització de drets d’imatge. En 

cap cas és obligatòria, però si que aniria bé dur-la per tal que l’organització i altres 

entitats poguessin realitzar reportatges fotogràfics i tota l’activitat corresponent. A 

continuació, us n’adjuntem un model que hem realitzat. 

Autorització de drets d’imatge 

En / Na (pare, mare o tutor) _______________________________________, amb DNI 

__________________________, responsable del menor o la menor _____________________, 

cedeix els drets d’imatge del seu fill o filla a l’organització de la Respect Cup perquè en pugui 

fer l’ús corresponent.  

 

Signatura de conformitat: _________________________ 

 

     3.4 Reglament 

A part de que portessin l’autorització omplerta, també seria obligatori que cada 

participant portés l’acceptació signada del reglament. Per tant, des de l’organització no 

deixaríem participar ningú que no portés l’autorització ni el reglament en qüestió.  

Reglament del torneig 

1. L’organització es reserva el dret de poder realitzar els canvis que tècnicament siguin 

necessaris per circumstàncies no previstes.  

2. L’organització del torneig no es fa càrrec de la pèrdua d’objectes personals i de valor.  

3. L’àrbitre és la persona que, dins el terreny de joc, té la màxima autoritat.  

4. L’organització també té el dret d’excloure algun jugador de la competició, en cas d’una 

conducta no apropiada.  

5. Finalment, l’organització tampoc es fa responsable dels possibles danys personals o 

accidents que es puguin dur a terme durant el transcurs del torneig.  

 

Accepto reglament 

 

                        Signatura pares:                             Signatura menor:  

 

Figura 13. Autorització. 

Figura 14. Reglament. 
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     3.5 Normes de joc 

Els àrbitres serien les persones encarregades de fer complir el reglament esportiu. La 

nostra idea és que fossin nois i noies de 16 a 18 anys i prèviament se’ls faria una petita 

formació teòrica per ensenyar-los quatre conceptes bàsics i poder-los explicar el 

funcionament de la competició. Com que hi hauria quatre pistes, només necessitaríem 

quatre àrbitres. Un per pista. Com és natural, rebrien una petita remuneració per la 

feina feta.   

          3.5.1 Bàsquet 

Hem adequat les normes del bàsquet per tal de facilitar certs aspectes a l’hora de 

desenvolupar la competició. Aquí en teniu el llistat: 

1- Cinc jugadors contra cinc jugadors. 

2- Hi ha camp enrere. 

3- No hi ha possessió de temps per cada atac. 

4- Duració del partit: dos períodes de dotze minuts amb una mitja part de cinc minuts, 

menys la final que són dues parts de vint minuts. 

5- Al principi del partit, es tira la pilota en amunt per sacar. A l’altra part, saca l’equip 

que no ha agafat la pilota en una primera instància. 

6- No hi ha tres segons a zona.  

7- Tir lliure: un punt. Des de la zona: dos punts. Triple: tres punts. 

8- Entenem que hi haurà poques faltes, i per tant, no s’expulsarà cap jugador per tenir 

un nombre de faltes concretes. Tampoc s’acumulen les faltes d’equip, o sigui que 

tampoc hi haurà bonus. 

9- És obligatori que tots els jugadors de cada equip participin en cada enfrontament. 

En cas de què no es realitzi, es dóna la victòria a l’equip contrari. Òbviament, si un 

jugador està lesionat quedarà exempt de la norma.  

10- Si toques la pilota amb el peu és falta i queda la pilota per l‘equip contrari. 
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          3.5.2 Futbol 

De la mateixa manera que el bàsquet, hem ajustat les normes de futbol a les nostres 

característiques de torneig. Són les següents: 

1- Cinc jugadors contra cinc jugadors.  

2- Duració del partit: dos períodes de dotze minuts amb una mitja part de cinc minuts, 

menys la final que són dues parts de vint minuts. 

3- A la primera part saca un equip, i a la segona inicia el joc l’altre.  

4- El porter té dret a agafar la pilota amb les mans dins de la seva àrea.  

5- Si un jugador fa mans, s’assenyala falta. Però, en cap cas, hi ha targeta.  

6- Entenem que hi haurà poques faltes, i per tant, no hi haurà ni targetes ni 

s’acumularan les faltes d’equip.   

7- Per efectuar el sac de banda, cada jugador disposa de cinc segons i ha de realitzar-

ho amb el peu. Aquesta norma també s’aplica en el cas dels córners.  

8- Si l’esfèrica surt per la línia de fons, el porter ha de sacar amb les mans. En canvi, si 

el porter agafa la pilota dins de la seva àrea, pot fer-ho amb les mans o els peus.   

9- És obligatori que tots els jugadors de cada equip participin en cada enfrontament. 

En cas de què no es realitzi, es dóna la victòria a l’equip contrari. Òbviament, si un 

jugador està lesionat quedarà exempt de la norma. 

 

     3.6 Obsequi i trofeus 

Com que el més important és participar i tenir un 

bon record del torneig, cada jugador rebria una 

samarreta tècnica amb l’estampació del nom del 

torneig. Aquest obsequi es compraria al Decatlhon. 

N’hem fet una mostra, i aquí en teniu el resultat.  

 

 

També cal recordar, que hi hauria una entrega de trofeus. On rebrien una copa els tres 

primers equips classificats, l’equip que hagués estat més respectuós (Respect Cup) i 

l’equip que hagués fet menys faltes durant tot el torneig (Joc net) . Aquests guardons 

serien tant a nivell de bàsquet com de futbol. Després de comparar preus a diferents 

establiments i amb la intenció d’ajustar el pressupost al màxim, hem vist que el millor 

lloc per comprar-les també seria a la cadena francesa Decatlhon. 

Figura 15.  Mostra de la peça tècnica 

que rebria cada participant. 



                                                                         La immigració a la ciutat de Vic a partir de principis del segle XXI 

- 40 - 
 

 

 

 

 

 

     3.7 Horaris 

Com ja hem dit anteriorment, la Respect Cup es duria a terme els tres primers 

dissabtes de febrer a la tarda a quatre pistes esportives de Vic. Podreu veure que 

l’horari està realitzat amb lletres perquè no sabem els noms dels equips.  

HORARI BÀSQUET (pista de l’Horta Vermella) 

1 febrer  (fase lligueta) 

15.00h – 15.30h:  Xerrada inicial bàsquet (explicació general) 

15.30h – 16.00h:   A - B 

16.00h – 16.30h:   C - D 

16.30h – 17.00h:    E - A  

17.00h – 17.30h:    B - C 

17.30h – 18.00h:    D – E 

8 febrer (fase lligueta) 

15.30h – 16.00h:     B - D 

16.00h – 16.30h:     A - C 

16.30h – 17.00h:     B - E  

17.00h – 17.30h:     A - D 

17.30h – 18.00h:     C – E 

15 febrer (semifinals i final) 

15.30h – 16.00h:   1r classificat contra 4rt classificat 

16.00h – 16.30h:   2n classificat contra 3r classificat 

16.45h – 17.30h:      FINAL  

17.30h – 18.00h: Entrega trofeus i obsequis bàsquet 

Figura 16.  D’esquerra a dreta, 

copa de primer classificat, segon 

classificat, tercer classificat, 

Respect Cup i Joc net. 

Figura 17. Horari de la 

modalitat del bàsquet. 
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HORARI FUTBOL (pista de Santa Anna) 

1 febrer  (fase lligueta) lliga A 

15.00h – 15.30h:  Xerrada inicial futbol (explicació general conjunta per a tots els equips) 

15.30h – 16.00h:   A - B 

16.00h – 16.30h:   C - D 

16.30h – 17.00h:   E - A  

17.00h – 17.30h:    B - C 

17.30h – 18.00h:    D – E 

8 febrer (fase lligueta) lliga A 

15.30h – 16.00h:     B - D 

16.00h – 16.30h:     A - C 

16.30h – 17.00h:     B - E  

17.00h – 17.30h:     A - D 

17.30h – 18.00h:     C – E 

15 febrer (semifinals i final) 

15.30h – 16.00h:   1r equip lligueta A - 2n equip lligueta B 

16.00h – 16.30h:   1 - 2 (triangular)  

16.30h – 17.00h:   2 - 3 (triangular)   

17.00h – 17.30h:   3 – 1 (triangular) 

17.30h -  18.10h:   FINAL 

A partir de 18.10h: Entrega trofeus i obsequis futbol 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Horari de futbol 

de la pista de Santa Anna. 
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HORARI FUTBOL (pista del passeig de la Generalitat) 

1 febrer  (fase lligueta) lliga B 

15.30h – 16.00h:   F - G 

16.00h – 16.30h:   H - I 

16.30h – 17.00h:    J - F 

17.00h – 17.30h:    G - H 

17.30h – 18.00h:    I - J 

8 febrer (fase lligueta) lliga B 

15.30h – 16.00h:     G - I 

16.00h – 16.30h:     F - H 

16.30h – 17.00h:     G - J 

17.00h – 17.30h:     F - I 

17.30h – 18.00h:     H - J 

15 febrer (eliminatòria) 

15.30h – 16.00h:   1r equip lligueta B - 2n equip lligueta C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Horari de futbol 

de la pista del passeig de la 

Generalitat. 
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HORARI FUTBOL (pista del carrer Joana Jugan) 

1 febrer  (fase lligueta) lliga  C 

15.30h – 16.00h:   K - L 

16.00h – 16.30h:   M - N 

16.30h – 17.00h:    O - K 

17.00h – 17.30h:    L - M 

17.30h – 18.00h:    N - O 

8 febrer (fase lligueta) lliga  C 

15.30h – 16.00h:     L - N 

16.00h – 16.30h:     K - M 

16.30h – 17.00h:     L - O 

17.00h – 17.30h:     K - N 

17.30h – 18.00h:     M - O 

15 febrer (eliminatòria)  

15.30h – 16.00h:   1r equip lligueta C - 2n equip lligueta A 

 

 

     3.8 Pistes esportives 

Com ja hem avançat anteriorment, la competició es realitzaria a quatre pistes 

esportives de la nostra ciutat. Tres de les quals serien destinades a futbol, i una última 

que seria per jugar a bàsquet. Seguidament podeu veure algunes imatges de 

cadascuna d’elles. 

 

 

 

 

 

Fi 

Figura 21. Pista esportiva de futbol del 

carrer Joana Jugan.  A la vora de 

l’skate park.  

Figura 20. Horari de futbol de la 

pista del carrer Joana Jugan. 
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Figura 22. Pista esportiva  de futbol 

localitzada a la plaça de Santa Anna.   

Figura 23. Pista esportiva  de futbol 

del Passeig de la Generalitat.  

Figura 24. Pista esportiva de 

bàsquet situada a l’Horta Vermella.   
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     3.9 Pressupost 

Producte Lloc de compra Preu per unitat Unitats Preu 

Samarreta amb estampació Decatlhon 8,50 € 150 1.275 € 

Xiulets Decatlhon 1,99 € 4 7,96 € 

Pilotes futbol Decatlhon 3,99 € 6 23,94 € 

Pilotes bàsquet Decatlhon 4,99 € 2 9,98 € 

Àrbitres  21 € 4 84 € 

     

Copes:     

COPA CK3 PLATA / BLAU Decatlhon 7,95 € 2 15,90 € 

COPA C3 Decatlhon 8,95 € 2 17,90 € 

COPA C2 Decatlhon 6,95 € 2 13,90 € 

COPA CK1 PLATA Decatlhon 4,99 € 2 9,98 € 

COPA C1 Decatlhon 3,99 € 2 7,98 € 

GRAVAT COPA CK1 PLATA Decatlhon 2 € 2 4 € 

GRAVAT COPA C1 Decatlhon 2 € 2 4 € 

     

     

TOTAL       1.474,54 € 

 

 

Explicació: En primer lloc, cal dir que fer una samarreta d’obsequi val 11,90 € (5,95 € la 

peça i 5,95 € l’estampació). Però, vam demanar al responsable de la secció, si féssim 

cent cinquanta unitats quant valdria. I ajustant el preu, va dir que la samarreta costaria 

8,5 € (5 € la peça i 3,5 € l’estampació).   

Pel que fa a la recompensa dels àrbitres, vam plantejar que rebessin set euros per 

jornada treballada. Per tant, després dels tres dies de torneig, rebrien un total de vint-

i-un euros.  

Com podeu comprovar, només hi ha quatre gravats per deu copes. Això és degut a què 

els trofeus que tenen un import superior a sis euros, tenen el gravat inclòs en el preu. I 

com que hi ha dos models de copa que no passen d’aquest import, s’hauria d’afegir el 

gravat aportant una quantitat de dos euros per cadascun. 

En conclusió, amb uns 1500 € de pressupost, queda demostrat que l’Ajuntament de Vic 

o altres institucions públiques poden organitzar una competició d’aquestes 

característiques amb l’objectiu  de forjar una societat ben avinguda entre els joves.  

Seguidament, hi ha unes imatges de les pilotes de futbol i bàsquet que s’utilitzarien.  

 

Figura 25. Pressupost del torneig. 
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     3.10 Web 

Amb la intenció de fer arribar la informació a tots els joves vigatans, també vam pensar 

que una pàgina web era adient en el món que vivim. Per això, mitjançant el wordpress 

(un programa gratuït d’internet per crear webs) vam realitzar el nostre lloc web. Si el 

voleu visitar, aquí en teniu l’enllaç: respectcupvic.wordpress.com  

  

     3.11 Vídeo presentació 

 
Finalment, per tal de promocionar la Respect Cup i explicar tots els detalls de la 

competició de forma clara i entenedora, vam decidir realitzar un vídeo promocional. El 

qual, si el torneig es tirés endavant, es podria passar a les sales d’actes dels instituts de 

secundària i escoles de Vic per fer propaganda i ressò de l’esdeveniment. Us adjuntem 

l’enllaç on el podeu trobar: http://www.youtube.com/watch?v=c5rxEeWiTS8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Les dues esfèriques 

que hi hauria a la Respect Cup. 

D’esquerra a dreta, model FIRST 

KICK i RISE UP T7.  

http://www.youtube.com/watch?v=c5rxEeWiTS8
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CONCLUSIONS 

Finalment, després d’haver estat treballant i reflexionant sobre el tema en qüestió: la 

immigració a la ciutat de Vic entre els anys 1998 i 2010, podem arribar a diferents 

conclusions.  

Primerament, la immigració arribada dins d’aquest període a la capital d’Osona va ser 

impulsada per factors econòmics. Degut això, els nouvinguts expressen que venen en 

busca d’un futur millor. Aquests immigrants, principalment, provenen de països en vies 

de desenvolupament o zones on és difícil tenir una situació de benestar: Marroc, 

Ghana, Equador, Nigèria, etc. Cal destacar que l’any 2008, la comunitat marroquina era 

el col·lectiu majoritari a Vic per davant dels ghanesos i a la ciutat hi convivien noranta-

dues nacionalitats diferents.  

Pel que fa l’arribada d’immigrants, és diferent del lloc d’origen d’on provinguin. En 

primer lloc, els residents a la Unió Europea són lliures d’entrar al país amb el document 

NIE. En canvi, els immigrants que no pertanyen a la Unió Europea, és a dir, els extra-

comunitaris, han de demanar un visat a l’ambaixada espanyola del seu país per tal de 

poder entrar a territori espanyol. Lligat amb això, molts dels immigrants arribats a la 

ciutat han utilitzat la tàctica del reagrupament familiar.   

Respecte l’atur entre immigrants, es pot concloure que s’ha triplicat a Osona durant 

aquests últims anys. Per tant, tot i no haver-hi dades oficials de Vic, podem afirmar que 

la ciutat vigatana ha patit el mateix fenomen.  

A nivell polític, Convergència i Unió ha estat l’única formació que ha governat entre 

aquests anys i que ha realitzat totes les tasques sobre la immigració. Per ells, el català 

és fonamental per tal que els nouvinguts tinguin una bona integració. Cal remarcar, 

que els convergents van posar en marxa un servei d’acollida el maig del 2009 (OMA), 

abans que la llei d’acollida ho dictés el 2010. Des d’ERC i PSC, s’aposta per la 

regularització de les persones que puguin tenir feina i es trobin dins l’estat espanyol. 

En canvi, des d’Iniciativa Verds la principal idea és dotar de drets a la ciutadania 

immigrant i PxC considera que els nouvinguts amenacen els valors de la societat 

occidental i fan trontollar el sistema, sobretot el col·lectiu musulmà.  

Una altra conclusió obtinguda és que el principal problema amb el qual s’ha trobat la 

població nouvinguda ha estat l’idioma, ja que si no saps la llengua no et pots 

comunicar i tens entrebancs a l’hora de tramitar documents. No obstant, la majoria 

d’immigrants aprenen o bé castellà o català i castellà, però mai únicament el català.  

En referència a la creació del projecte d’integració social, podem expressar amb 

claredat que amb uns 1500 € de pressupost queda demostrat que l’Ajuntament de Vic 

o altres institucions públiques poden organitzar una competició esportiva, amb 

l’objectiu  de forjar una societat ben avinguda entre els joves. 
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GLOSSARI 

Agent cívic: persona que treballa per l’ordenança municipal de civisme de Vic.  

EBE: Espai de Benvinguda Educativa. 

Extra-comunitaris: persones nouvingudes de fora la Unió Europea.  

Hijab: vel musulmà. 

NIE: Número d’Identificació d’Estrangers. És un nombre personal, únic i exclusiu que 

tenen les persones nouvingudes dels països europeus.  

OMA: Oficina Municipal d’Acollida. 

Padró: llista d’habitants d’un municipi. 

Permís de residència: document que permet als immigrants viure en el país on han 

arribat. Per tal d’aconseguir aquest permís, els nouvinguts han de demostrar una sèrie 

de requisits econòmics i socials.  

PI: Pla Individualitzat que se li realitza a cada alumne nouvingut pel tema de la llengua. 

Reagrupament familiar: tàctica utilitzada per gran part dels immigrants residents a Vic. 

En un primer moment, el pare de la família emigrava cap aquí i un cop tenia la situació 

més o menys estabilitzada, tant a nivell laboral com de vivenda, portava els familiars 

de primer grau (la dona i els fills) mitjançant un visat de reagrupament. 

Recessió: fase del cicle econòmic on hi ha una disminució de l’activitat econòmica.  

Saldo migratori: balanç entre la immigració i l’emigració registrada en un estat durant 

un temps determinat. 

Servei de mediació comunitària: servei de prevenció i gestió de conflictes veïnals 

generats per la convivència: impagament de quotes comunitàries, olors, neteja, mals 

entesos... 

VISAT: document que realitzen les ambaixades espanyoles i que autoritza les persones 

estrangeres concretes a entrar en un territori espanyol i dur a terme les activitats per a 

les quals han demanat el visat en qüestió. Hi ha diferents tipus de visats: de vacances, 

de reagrupament familiar, d’estudis, de feina, entre d’altres. És per a nouvinguts extra-

comunitaris.  

XAM: Xarxa d’Acollida Municipal. Formada pels diferents serveis de la ciutat de Vic que 

treballen per l’acollida dels immigrants. 
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ANNEXOS 

    Annex I: Entrevista a Josep Rafús (CIU) 
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     Annex II: Entrevista a Josep Anglada (PxC) 
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     Annex III: Entrevista a Bet Caralt 
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    Annex IV: Vídeo Respect Cup 
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     Annex V: Entrevista a Jacint Raurell (PSC) 

En primer lloc, moltes gràcies per atendre’ns i trobar-nos un lloc a la seva ocupada 

agenda. Per entrar en tema, per què creu que la ciutat de Vic és una de les ciutats 

catalanes amb un dels índexs més alts d’immigració, concretament un 27%?  

La immigració arriba a Vic perquè hi ha trobat feina els anys anteriors. La nostra ciutat 

oferia una possibilitat més elevada de trobar feina que altres llocs. És així perquè a les 

indústries càrniques i al món de la construcció tenien moltes oportunitats de treballar.  

Opina que la immigració comporta alguna problemàtica a la societat? Per què?  

La immigració, fonamentalment, comporta enriquiment a la societat perquè si venen 

vol dir que els podem oferir feina i que la societat progressa econòmicament. A més, 

també és un enriquiment perquè aquestes persones nouvingudes estan disposades a 

fer un tipus de feina que els autòctons no faríem. Aquest tipus de feina és de més 

hores, amb unes condicions més dures i amb un menor salari. Ara bé, no podem negar 

que hi ha alguns immigrants que comporten complexitats.  

Com valora, tant vostè com el seu partit, la tasca de l’equip de govern en temes 

d’integració social? Creu que ha estat suficient? 

Les mesures que fa l’equip de govern, potser no són suficients, però en qualsevol cas 

no són suficients per tot el col·lectiu de persones que necessiten ajuda social, ja siguin 

catalans o immigrants.  

Quins projectes planteja el programa electoral del PSC pel que fa a l’acollida 

d’immigrants, la integració social...?  

Al PSC, com tots els partits d’esquerres, ens preocupa l’estat del benestar. Amb això, 

suposo que hi ha una diferència clara entre la ideologia de la dreta i de l’esquerra. La 

nostra ideologia es basa en la priorització dels col·lectius més fràgils, els qui necessiten 

més ajuda. Per aquesta raó, lluitem per la qualitat de les escoles, la qualitat de la 

sanitat, la qualitat de l’habitatge, etc.   

Sobre la immigració il·legal, el partit socialista quina manera planteja de combatre-

la?  

Una vegada aquestes persones estan dins el país, se’ls ha de regularitzar. Estats Units, 

per exemple, en aquests moments s’està plantejant regularitzar a més de deu milions 

de persones. Per tant, jo crec que els que no tinguin papers i pugin tenir feina, se’ls ha 

de regularitzar. Hi sortim guanyant tots, tant ells com el nostre propi país, ja que així 

aconseguirem ser més productius i eficients.   
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Què en pensa del tancament de l’EBE, l’Espai de Benvinguda Educativa? Creu que no 

era possible trobar una altra manera de finançar aquest projecte?  

En primer lloc, cal destacar, que hi va haver alguns partits d’esquerra del consistori que 

van creure que l’Espai de Benvinguda Educativa era una segregació i una discriminació. 

En qualsevol cas, nosaltres no ho vam considerar d’aquesta manera. Enteníem que 

quan hi ha una intensa arribada de nois i noies en edat d’escolarització, el que no pots 

fer és ja posar-los en una aula ordinària directament. Ja que això minva la capacitat 

d’aprenentatge de la resta de l’alumnat. Per tant, a nosaltres ens semblava que l’EBE, 

plantejat com un espai transitori d’adaptació, era molt adient per la ciutat. Ara bé, el 

fet que s’hagi hagut de tancar respon a una qüestió totalment pràctica perquè 

l’arribada d’immigrants ha baixat considerablement.  

Tot i així, actualment, hi ha unes línies de reforç i d’atenció personalitzada; o sigui, que 

en àmbit més reduït, continuem tenint aquest procés adaptatiu.  

Què opina del senyor Josep Anglada i el seu partit polític, Plataforma per Catalunya?  

Plataforma per Catalunya és un partit xenòfob i populista. Xenòfob perquè discrimina 

les persones amb raó de la seva procedència i populista perquè busca rèdit electoral 

d’aquestes qüestions. Respecte la seva ideologia, no podem deixar de dir que és 

d’extrema dreta, encara que ho hagi maquillat.  

Anglada busca el seu rèdit electoral denunciant greuges que té la població del país 

respecte la població immigrant. I això des del PSC no ho acceptem perquè entenem 

que no es pot discriminar les persones per raó de raça i procedència.  

El PSC ha intentat fer front juntament amb els altres partits polítics a PxC per les 

seves idees contra la immigració?  

A l’Ajuntament de Vic, hi ha dos blocs clarament diferenciats. Per una banda, el bloc 

democràtic, la majoria de partits, i per l’altra, el bloc que segurament no és 

democràtic, Plataforma per Catalunya; i entre aquests dos blocs hi ha una línia 

vermella. Tot i així, cal deixar molt clar que dins el mateix bloc hi ha diferències 

ideològiques entre els partits i diferències en l’estratègia per combatre Plataforma. Ja 

que com entendreu, Convergència i Unió no té les mateixes idees sobre la immigració 

que nosaltres. O per exemple, no tenim la mateixa estratègia que la CUP a l’hora de fer 

front a Josep Anglada i el seu partit polític.  

Per anar tancant aquest assumpte, si una persona de l’exterior mirés els resultats 

electorals de les passades eleccions de Vic, podria considerar que una part dels 

vigatans és racista o xenòfoba?  

Jo crec que no. Una bona part dels votants de Josep Anglada ho fan com a rebuig cap 

als altres partits polítics perquè se senten enganyats i decebuts amb aquests. Ja sigui 
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per temes de corrupció, desocupació, etc. Personalment, penso que la gent que vota a 

Plataforma per les idees racistes és una petita part. O així m’agradaria pensar-ho.  

Finalment, quin futur li espera a la immigració de Vic? 

A la immigració de Vic i a la resta de la ciutadania els espera un futur difícil, ja que 

estem en uns moments complicats. Finalment, també s’ha de dir que hi ha immigrants 

que han decidit tornar al seu país d’origen perquè aquí no hi ha feina i allà sembla que 

les coses funcionen més que aquí.   

Bé, fins aquí la nostra entrevista, gràcies i fins aviat.  

Entrevista realitzada al despatx professional d’en Jacint Raurell del carrer Sot dels 

Pradals. 

(03-07-2013) 
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    Annex VI: Entrevista a Xavier Tornafoch (ICV) 

En primer lloc, moltes gràcies per atendre’ns i trobar-nos un lloc a la seva ocupada 

agenda. Per entrar en tema, per què creu que la ciutat de Vic és una de les ciutats 

catalanes amb un dels índexs més alts d’immigració, concretament un 27%?  

Això té a veure molt amb l’estructura econòmica de la ciutat. Concretament, durant 

uns anys, hi va haver un boom en les indústries agroalimentàries (preferiblement les 

càrniques) i aquestes requerien un tipus de mà d’obra que no es trobava al país. I per 

aquesta raó, molta gent de fora va venir a la recerca de feina a la nostra ciutat. A més, 

també hi ha haver el boom de la construcció. Encara que aquest, actualment,  s’ha 

tallat. Per tant, aquestes dues activitats econòmiques van fer que hi hagués aquesta 

allau migratòria.   

Opina que la immigració comporta alguna problemàtica a la societat? Per què?  

Qualsevol procés migratori sempre genera conflictes. Això és inevitable. Però, la 

qüestió està en com abordes aquest conflicte. És a dir, de quina manera intentes de 

solucionar aquests problemes que sorgeixen arrel de l’allau migratòria.  

Com valora, tant vostè com el seu partit, la tasca de l’equip de govern en temes 

d’integració social? Creu que ha estat suficient? 

No és suficient. S’havien d’haver realitzat més projectes. Però, també és veritat que 

encarar la qüestió de la immigració no és ni una tasca senzilla ni ràpida. A part, des 

d’un municipi com Vic, tampoc tenim tots els instruments per dur-ho a terme. La gent 

castiga els polítics locals per totes les problemàtiques que hi ha al voltant de la 

immigració, però no vol assumir que moltes de les problemàtiques que es generen a 

partir de la immigració no es poden atendre des d’un ajuntament.  

D’altra banda, hem de tenir en compte un tema de temps. Integrar i sedimentar tot el 

tema migratori no es fa amb una sola legislatura. I potser ni amb dues. És un procés a 

llarg termini.   

Quins projectes planteja el programa electoral d’ICV pel que fa a l’acollida 

d’immigrants, la integració social...?  

Bàsicament, nosaltres plantegem una idea molt clara: dotar de drets de ciutadania als 

immigrants. Per entendre’ns, quan una persona nouvinguda ha arribat a Vic i té 

estabilitzada la seva situació laboral i familiar, en algun punt ha de deixar de ser 

immigrant i passar a ser un ciutadà amb tots els drets i deures. En definitiva, arribar ser 

un vigatà normal i corrent. L’única cosa que podríem discutir és el moment que hi ha 

d’haver aquest canvi, és a dir, quants anys ha de portar vivint a Vic aquella persona per 

tal de què la puguem considerar vigatana.  
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Sobre la immigració il·legal, Iniciativa per Catalunya Verds quina manera planteja de 

combatre-la?  

Sobre la immigració il·legal, un govern municipal té poca cosa a dir, més enllà de 

l’acollida. Això és un tema de política de fronteres on nosaltres no hi podem fer res. 

Ara bé, des de l’administració local, un cop estan aquí, hem de tractar-los com éssers 

humans i procurar que segueixin tot un procés d’arrelament que els condueixi passar 

d’il·legals a legals. Això és l’única cosa que podem fer.  

Què en pensa del tancament de l’EBE, l’Espai de Benvinguda Educativa? Creu que no 

era possible trobar una altra manera de finançar aquest projecte?  

El plantejament inicial de l’EBE va ser un greu error, ho dic clarament. Nosaltres 

sempre vam pensar que aquesta acollida s’havia de fer des de les pròpies escoles. Tot i 

així, cal dir que un cop en funcionament, l’EBE va realitzar una bona feina ja que va 

treballar en la direcció que nosaltres pensàvem inicialment. Tenir el mínim temps 

possible aquells nens i nenes en aquest espai i així derivar-los cap a l’aula ordinària.  

La dissolució va lligada a un tema econòmic, per desgràcia com molts aspectes actuals. 

Aquest projecte es finançava amb diners municipals i es va haver d’acabar tancant 

perquè no es podia seguir mantenint. Però, el que demanem des d’Iniciativa és que la 

Generalitat prioritzi la distribució de diners en projectes d’àmbit d’integració, com pot 

ser l’Espai de Benvinguda Educativa.     

Què opina del senyor Josep Anglada i el seu partit polític, Plataforma per Catalunya?  

És un fenomen que sorgeix en aquesta ciutat íntimament lligat a l’augment de la 

població immigrant. I que a partir d’aquesta problemàtica real que existeix a la 

societat, aprofita per explicar els seus missatges xenòfobs, racistes i antidemocràtics.  

ICV ha intentat fer front juntament amb els altres partits polítics a PxC per les seves 

idees contra la immigració?  

Des d’un primer moment hem intentat fer front a Plataforma per Catalunya i Josep 

Anglada. Mai hem volgut tractar amb ells cap mena d’acord ni proposta perquè 

pensem que és un partit que aprofita una qüestió que és real (els conflictes lligats a la 

immigració) per erosionar la democràcia local. Per això, sempre ens hem oposat a PxC 

de manera educada i hem buscat la complicitat amb la resta de partits polítics del 

consistori. I aquesta complicitat a vegades s’ha trobat, i d’altres vegades no. 

Darrerament, hem trobat un aliat bastant important amb la CUP perquè és un partit 

que també ho ha tingut molt clar des d’un primer moment.  

Per anar tancant aquest assumpte, si una persona de l’exterior mirés els resultats 

electorals de les passades eleccions de Vic, podria considerar que una part dels 

vigatans és racista o xenòfoba?  
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A la vista de resultats podria considerar-ho. Ara bé, si Plataforma per Catalunya ha 

crescut tant, no només és per un tema de racisme social. També té a veure amb molts 

errors que s’han fet des del món de la política local, amb el populisme que ha realitzat 

el senyor Anglada, les característiques pròpies d’aquest líder, etc. Aquest creixement 

no només va lligat al racisme social, sinó que hi ha altres factors que entren en joc.  

Finalment, quin futur li espera a la immigració de Vic? 

Suposo que la gent vigatana haurà d’assumir que la ciutat de Vic dels anys vuitanta no 

és el mateix Vic que el del segle XXI i si assumeix això, espero que aquests conflictes, 

dels quals  parlàvem, es redueixin al mínim.  

Bé, fins aquí la nostra entrevista, gràcies i fins aviat.  

Entrevista realitzada al local d’ICV de Vic. Situat al barri del Remei. 

(03-07-2013) 
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    Annex VII: Entrevista a Joan Ballana (ERC) 

En primer lloc, moltes gràcies per atendre’ns i trobar-nos un lloc a la seva ocupada 

agenda. Per entrar en tema, per què creu que la ciutat de Vic és una de les ciutats 

catalanes amb un dels índexs més alts d’immigració, concretament un 27%?  

Bé, en  primer lloc perquè Vic sempre ha estat una ciutat històricament d’acollida. La 

nostra ciutat ha esdevingut un punt de trànsit i de pas. En qualsevol cas, referint-nos a 

temes actuals, Vic té una capacitat econòmica important i això en el seu moment va 

atraure a les persones de fora. Els sectors més importants, a principis de l’any 2000, 

eren la indústria càrnica i el sector de la construcció.  

Opina que la immigració comporta alguna problemàtica a la societat? Per què?  

La immigració és una oportunitat i un repte, però ha provocat disfuncions. Una 

arribada massiva de persones nouvingudes a una societat, que segurament no estava 

del tot preparada  per rebre una allau de nouvinguts tan important, genera problemes. 

Tant en matèria de convivència, d’escales de veïns, de comunitats de propietaris, 

conflictes en l’ocupació de l’espai públic, etc. Una sèrie de problemàtiques, que 

personalment m’agrada dir-ne disfuncions, que l’Ajuntament o l’administració ha 

d’atendre. No les podem obviar, ja que una distorsió que s’obvia acaba generant un 

problema.  

Com valora, tant vostè com el seu partit, la tasca que heu fet dins l’equip de govern 

en temes d’integració social? Creu que ha estat suficient? 

Jo crec que és un dels punts forts d’aquest equip de govern. Pel que fa a la meva 

regidoria, hem creat un nou model de convivència i seguretat que es basa en tres 

valors: la proximitat, la confiança i l’ordre. La proximitat perquè el regidor sempre està 

a peu de carrer intentant de solucionar les disfuncions i això genera confiança als 

ciutadans a tornar creure en la política, ja que veuen com els seus problemes poden 

tenir solució. Per tant, Esquerra aporta valentia política a l’equip de govern  per tal de 

que la ciutat en matèria de convivència excel·leixi.  

Quins projectes planteja el programa electoral d’Esquerra Republicana pel que fa a 

l’acollida d’immigrants, la integració social...?  

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya apostem per una bona convivència a la ciutat 

amb l’ajuda de tots. Per aquest motiu, hem impulsat projectes com l’agent cívic o el 

servei de mediació comunitària. 

Sobre la immigració il·legal, Esquerra quina manera planteja de combatre-la?  

No podem donar papers a tothom, però les persones nouvingudes que hi ha a 

Catalunya s’han de regularitzar perquè disposin de drets com qualsevol ciutadà vigatà.  
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Què en pensa del tancament de l’EBE, l’Espai de Benvinguda Educativa? Creu que no 

era possible trobar una altra manera de finançar aquest projecte?  

L’Espai de Benvinguda Educativa va néixer en un moment on l’arribada de nens 

nouvinguts era important. Però, en aquests últims anys, l’arribada de nens havia 

disminuït considerablement i el servei era poc utilitzat. Per aquesta raó, es va decidir 

tancar aquest projecte.  

Què opina del senyor Josep Anglada i el seu partit polític, Plataforma per Catalunya?  

Plataforma per Catalunya és un partit oportunista, feixista i racista. En la meva opinió, 

aquest partit polític ha ascendit degut a l’actitud que van tenir els partits i 

l’administració en temes de disfuncions en el passat. 

Tot i així, considero que el partit de Josep Anglada s’ha de respectar perquè va ser 

votat per un gran nombre de persones.  

ERC ha intentat fer front juntament amb els altres partits polítics a PxC per les seves 

idees contra la immigració?  

Esquerra Republicana sempre estarà fent front comú contra aquelles idees que 

atempten els drets dels ciutadans. Però, hem de tenir clar que hi ha diferents 

estratègies per fer front el partit de Josep Anglada. I nosaltres apostem pel consens i el 

diàleg. I, sobretot, el que Esquerra no farà, és abonar cap retroalimentació de cap dels 

partits que es puguin situar als extrems.     

Per anar tancant aquest assumpte, si una persona de l’exterior mirés els resultats 

electorals de les passades eleccions de Vic, podria considerar que una part dels 

vigatans és racista o xenòfoba?  

Expresso amb tot el convenciment possible que la ciutat de Vic no és racista. No tots 

els vots aconseguits per Josep Anglada són vots racistes i feixistes. A més, m’atreviria a 

dir que hi ha una minoria de vot racista. A la bossa de vot de Plataforma per Catalunya 

hi ha molt vot prestat, tant de Convergència i Unió com dels socialistes, i fins i tot 

d’Esquerra, pels problemes que no es van acabar d’atendre o que així ho van entendre 

els vigatans. Personalment, crec que el vot de Plataforma per Catalunya és un vot de 

càstig pels altres partits.     

Finalment, quin futur li espera a la immigració de Vic? 

Vic sempre ha estat pionera en temes d’acollida i convivència. Una ciutat que amb un 

centenar de nacionalitats diferents no ha tingut cap episodi violent ni de molta tensió 

entre diferents nacionalitats. Ja només això, és una garantia de què les coses s’estan 

fent pel bon camí. Tenim les portes obertes a tothom, però hem de recordar que hi ha 

unes normes de conducta i un espai comú de convivència que s’ha de respectar. I 
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davant les infraccions en aquest espai de convivència, la regidoria de convivència i 

seguretat actua amb el millor dels instruments que pot tenir, ja sigui amb agents cívics, 

servei de mediació comunitària o guàrdia urbana.   

Bé, fins aquí la nostra entrevista, gràcies i fins aviat.  

Entrevista realitzada al despatx de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Vic. 

(04-07-2013) 
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    Annex VIII: Model d’enquesta pels nouvinguts residents a Vic 

1. Quin és el teu país d’origen? 

2. Quin any vas arribar? Per quin motiu vas decidir emigrar del teu país? 

3. Amb quines circumstàncies vas arribar? (transport, situació familiar...) 

4. Amb quines dificultats o problemes et vas trobar a la ciutat? 

5. Quina és la teva situació laboral? 

 Negoci propi 

 Treballador d’una empresa 

 Aturat 

 Jubilat 

 Estudiant 

6. Si ets treballador d’una empresa, tenies un contracte abans d’arribar? 

 Sí 

 No 

7. Com vius? 

 Habitatge propi amb família 

 Habitatge propi amb coneguts/amics 

 Habitatge llogat amb família  

 Habitatge llogat amb coneguts/amics 

 Altres 

8. Després de portar un temps vivint a Vic, quina nota posaries a la teva estada de l’1 al 

10?  

9. Creus que has aconseguit els teus objectius? 

10. Si tens fills, com valores la seva integració a la ciutat? (escola, amics...) 

 Positiva 

 Regular 

 Negativa 

*Especificació: _______________________________________ 

 

11. Coneixes a Josep Anglada i el seu partit polític (PxC)?  

 Sí 
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 No 

*Si el coneixes, què en penses? 

12. La ciutat disposa d’espais culturals propis de la teva cultura? 

13. A part del teu idioma, parles alguna de les llengües de l’estat espanyol? 

 Català 

 Castellà 

 Totes dues 

 Cap 

14. Sobre el teu futur, que tens pensat? 

 Tornar al país d’origen 

 Quedar-te a viure a la ciutat de Vic 

 Altres 

Gràcies per la teva amabilitat en respondre les preguntes.  
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