
Diagnòstic sobre 
la situació de les dones 
migrades a l’Espai Català 
Transfronterer



Elaboració del document i coordinació del projecte

Imma Quintana, doctora en Ciència Política i Sociologia i coordinadora dels projectes transfronterers de l’àrea de Benestar 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Han participat en la dinamització de les sessions de treball i en l’elaboració d’aquest diagnòstic:

Fouzia Ahkam, dona referent comunitària de l’Associació Amunt i Crits.

Pilar Alabau, educadora social de l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Marie-Noëlle Cwiczynski, dinamitzadora territorial de Perpinyà i la seva corona urbana de Secours Catholique.

Marie Thérèse Cadenet, voluntària de Secours Catholique a La Maison de l’Amitié Vernet-Salanca (Perpinyà) en el servei 
d’acollida col·lectiva.

Marie-Louise Cantayre, estudiant en pràctiques del Màster 1 Intervenció Social.

Ikram El Bekkouri, dona referent comunitària de l’Associació Amunt i Crits.

Assia El Imrani, dona referent comunitària de l’Associació Amunt i Crits.

Hasmina El Madani, prospectora laboral de l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Monique Fourquet, voluntària de Secours Catholique i cordinadora de La Maison de l’Amitié Vernet-Salanca (Perpinyà).

Neus Juanola, educadora social i tècnica de polítiques migratòries de l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Marinela Kacani, voluntària de Secours Catholique a la Maison de l’Amitié Vernet-Salanca (Perpinyà) i responsable de 
relacions amb les famílies d’origen albanès.

Fadoua Kippo, voluntària de Secours Catholique a la Maison de l’Amitié Vernet-Salanca (Perpinyà) i responsable de les 
cistelles solidàries.

Sylviane Mignonac, referent de l’Equip de Dinamització Territorial de Secours Catholique Vernet-Salanca (Perpinyà).

Naziha Mahyaoui, voluntària de Secours Catholique a La Maison de l’Amitié Vernet-Salanca (Perpinyà) en el taller de cuina.

Marie Espérance Pagès, voluntària de Secours Catholique a La Maison de l’Amitié Vernet-Salanca (Perpinyà) en el servei 
d’acollida col·lectiva.

Disseny i maquetació: Hannah Martinell (HM Disseny)
Traducció: Elisabeth Genais

© Figueres, juny 2021

Aquest projecte ha comptat amb una subvenció del programa de subvencions pluriennals Eurodistricte, promogut per la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals.



5

1. Introducció ...........................................................................................................................................................................  5

2. Breu apunt sobre el marc jurídic internacional i els drets de les persones migrades  

o refugiades ........................................................................................................................................................................  9

3. La nostra mirada: l’estudi de les fronteres, la immigració i el gènere ......................................  18

3.1. La incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques migratòries ................  20

3.2. Els objectius del diagnòstic transfronterer ....................................................................................  23

4. Metodologia d’anàlisi ................................................................................................................................................  24

5. Les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer ............................................................................  28

5.1. Dades de context ..............................................................................................................................................  28

5.2. El diagnòstic qualitatiu: la detecció de necessitats de les dones migrades a  

banda i banda de la frontera ............................................................................................................................  37

6. Entitats de suport a les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer .............................  49

6.1. Alt Empordà .........................................................................................................................................................  54

6.2. Departament dels Pirineus Orientals ................................................................................................  57

7. Conclusions ........................................................................................................................................................................ 59

8. Bibliografia .......................................................................................................................................................................  62

Annex 1. Mapa de serveis i entitats de suport a les dones migrades ...........................................  66

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ

Les dones migrades pateixen formes múltiples i interseccionals de discriminació no només com 

a dones i migrants, sinó per nombroses característiques que hi estan interrelacionades,  com 

l’edat, els ingressos, l’origen ètnic, la nacionalitat, la religió, l’estat civil, la situació familiar, la 

situació administrativa, l’orientació sexual, la identitat de gènere, la diversitat funcional, l’estat 

de salut, l’embaràs, el lloc de residència i la situació econòmica i social.

Aquesta discriminació, com assenyala l’Assemblea General de les Nacions Unides1, afecta 

l’exercici dels Drets Humans de les dones i les nenes, i augmenta la possibilitat que pateixin 

formes específiques de discriminació i violències.

Les raons per les quals les dones migren són diverses, des de situacions de pobresa i manca de 

formació i oportunitats laborals fins a violacions de drets humans, conflictes, efectes del canvi 

climàtic i desastres naturals o l’expropiació de terres. Les dones són víctimes de desigualtats 

de gènere profundament arrelades com la violència sexual, la persecució per la seva orientació 

sexual o de gènere, la violència sexual en situacions de guerra o conflicte i pràctiques nocives 

com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina.

Bona part de les dones migrades tenen poques opcions laborals. Sovint, aquestes opcions es 

concentren en el sector de la cura i de l’economia informal, on les jornades de treball són molt 

llargues i estan mal remunerades, generen situacions de molta precarietat i un accés molt limitat 

a la protecció social2. En aquest escenari laboral, les treballadores domèstiques migrants tenen 

un risc molt alt de patir abusos verbals, psicològics, f ísics i sexuals per part dels empleadors i, en 

molts casos, les condicions de treball són abusives. La seva vulnerabilitat es veu agreujada per 

pràctiques laborals que dificulten, fins i tot, l’accés a recursos i serveis com la seva regularització 

administrativa i el reconeixement del seu permís de treball. 

1. Assemblea General de les Nacions Unides (2019). Resolució 72/149 sobre la violència contra les treballadores migrants. 
Informe del Secretari General de l’Assemblea General de les Nacions Unides, 6 de juliol de 2019. 

2. A nivell mundial, s’estima que el 13 % de les dones migrades treballen en el sector domèstic i que les dones consti-
tueixen el 73% de totes les treballadores domèstiques migrades. Font: Assemblea General de les Nacions Unides (2019).
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Aquesta realitat fa molt difícil per a les dones migrades l’accés als drets socials, a informació 

precisa i a les prestacions socials com la seguretat social, l’atenció sanitària (accés a serveis de 

prevenció en salut sexual i reproductiva), l’atur, el permís de maternitat, la baixa per malaltia, les 

pensions per discapacitat o la jubilació. La regulació d’aquestes prestacions és diferent en cada 

estat membre de la Unió Europea. 

D’altra banda, les polítiques de migració que vinculen els drets de residència de les dones 

migrades als processos de reagrupament familiar fomenten una dependència jurídica, f inancera 

i social que accentua les relacions de poder patriarcals i reforça la vulnerabilitat i l’exposició a 

situacions de violència, així com la invisibilització d’aquestes dones3.

No ha estat fins molt recentment que els organismes internacionals han iniciat la definició de 

marcs comuns i polítiques estratègiques per reduir la vulnerabilitat i la violència envers les dones 

i les nenes migrades al món. Cal esmentar en aquest àmbit els programes que promou la OIT 

i ONU-Mujeres, en col·laboració amb la UNODC, i la iniciativa Spotlight promoguda per la Unió 

Europea i les Nacions Unides4. 

En el nostre context transfronterer, l’any 2016 l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del 

Consell Comarcal va portar a terme un  Diagnòstic Social transfronterer amb l’objectiu de 

facilitar elements d’anàlisi i de reflexió per fer avançar la cooperació transfronterera en l’àmbit de 

la intervenció social i de l’atenció a les persones a l’Espai Català Transfronterer5. 

Una de les recomanacions que recollia aquest diagnòstic era el d’incentivar la recerca i l’anàlisi 

de la realitat social en el nostre territori transfronterer. Es proposava desplegar recerca bàsica i 

aplicada per aprofundir i conèixer millor els perfils de risc detectats i les problemàtiques socials 

emergents, per facilitar un millor anàlisi de la realitat i una definició de polítiques públiques i 

programes adaptats a les necessitats socials i econòmiques detectades. El diagnòstic identificava 

diferents perfils de risc d’exclusió social, un dels quals estava integrat per les dones d’origen 

migrant que viuen a les dues vessants de la frontera.

3. UN-Mujeres (2019). Progress of the World’s Women 2019-2020: Families in a Changing World.  UN Women.

4. https://www.un.org/es/spotlight-initiative/

5. http://inclusioaltemporda.cat/portal/wp-content/uploads/DIAGN%C3%92STIC-SOCIAL-DE-LESPAI-CATAL%-
C3%80-TRANSFRONTERER-1.pdf

El diagnòstic de la situació de les dones migrades que presenta aquest document té la voluntat, 

doncs, de fer avançar el coneixement de la realitat social de les persones que viuen a l’Espai Català 

Transfronterer i centrar l’estudi en un millor coneixement de la situació de les dones migrades.  

Els projectes d’abast transfronterer que el nostre equip ha desplegat en els darrers anys6, així 

com els programes d’acompanyament a dones migrades que portem a terme7, ens han dibuixat 

un escenari d’intervenció que apunta la necessitat urgent de conèixer més a fons la situació de 

les dones migrades. Aquest diagnòstic es planteja, doncs, amb els següents objectius:

 ■ En primer lloc, reforçar el coneixement sobre aquesta realitat mitjançant l’elaboració 

d’un diagnòstic qualitatiu que permeti conèixer millor i identificar la situació i 

necessitats de les dones migrades a banda i banda de la frontera.

 ■ En segon lloc, identificar les entitats i associacions de suport a les dones migrades a 

l’Espai Català Transfronterer, per iniciar un procés de treball en xarxa entre professionals 

que permeti facilitar una millor atenció a les necessitats identificades.

 ■  En tercer lloc, donar a conèixer els resultats d’aquest treball al conjunt d’entitats i as-

sociacions de l’àmbit social de l’Espai Català Transfronterer, per afavorir la creació d’un 

nou espai de treball  i cooperació que generi noves dinàmiques de suport a les dones 

migrades al territori transfronterer.

Cal dir que, en la recerca bibliogràfica prèvia que s’ha portat a terme per elaborar aquest 

diagnòstic, no s’ha identificat cap estudi o investigació orientada a conèixer la realitat i situació 

de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer.  En el context europeu són molt poques les 

recerques que hagin centrat l’estudi de les dones migrades en  els espais transfronterers.

Aquesta constatació confirma el coneixement limitat que hi ha en aquest camp d’anàlisi i 

intervenció. Aquest diagnòstic té la voluntat d’avançar modestament en aquest terreny, per 

conèixer millor la realitat de les dones migrades i per promoure una lògica de disseny de les 

polítiques públiques i els serveis a nivell local que garanteixin i protegeixin els drets fonamentals 

de les dones migrades.

6. V. projecte Interreg-Poctefa Prospectsaso, prospectiva sanitària i social: https://www.prospectsaso.com/ca/

7. Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà: http://inclusioaltemporda.cat/portal/programa-do-
nes-referents-comunitaries-de-lalt-emporda/ 
Programa Habiba Dones i Salut Comunitària a l’Alt Empordà: http://inclusioaltemporda.cat/portal/programa-habi-
ba-dones-i-salut-comunitaria-a-lalt-emporda/

DIAGNÒSTIC SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES MIGRADES A L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER



98

Aquest document presenta els resultats del treball portat a terme en el marc del projecte «Xarxa 

de treball transfronterera per acollir i acompanyar dones migrades a l’Espai Català Transfronterer». 

Un projecte liderat per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’àrea de Benestar del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà que ha comptat amb un soci francès, l’associació Secours Catholique, 

amb qui s’ha treballat el diagnòstic a la vessant francesa.

El document s’ordena en diferents capítols que faciliten una comprensió de l’àmbit objecte 

d’anàlisi. El recorregut s’inicia amb un breu apunt sobre el marc jurídic internacional i els drets 

de les persones migrades o refugiades. Se situa després el marc d’anàlisi i la nostra mirada des 

de l’estudi de les fronteres, la immigració i el gènere, en què s’encabeix aquest diagnòstic. El 

capítol següent exposa la metodologia d’anàlisi a partir de la qual s’ha elaborat aquest anàlisi. 

El capítol cinquè se centra en els resultats del diagnòstic a nivell quantitatiu i qualitatiu per 

explicar la situació de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer, i exposa quina és la 

detecció de necessitats i els factors de risc d’exclusió social que s’han identificat. El diagnòstic 

es complementa, en el capítol següent, amb un estudi de les entitats de suport a l’acollida i 

acompanyament a les dones migrades a les dues vessants de la frontera. El document es tanca 

amb un capítol de conclusions en què s’apunten possibles espais de reflexio i de treball que es 

podrien posar en marxa a nivell transfronterer.

BREU APUNT SOBRE EL MARC JURÍDIC INTERNACIONAL I 

ELS DRETS DE LES PERSONES MIGRADES O REFUGIADES8

En aquest diagnòstic s’utilitza la terminologia “persona migrant” que ha elaborat les Nacions 

Unides. Una persona migrada és «algú que ha residit en un país estranger durant més d’un any 

independentment de les causes del seu trasllat, voluntari o involuntari, o dels mitjans utilitzats, 

legals o altres. L’ús comú del concepte migrant també inclou certs tipus de migrants a més curt 

termini, com els treballadors agrícoles de temporada que es desplacen per períodes breus per 

treballar en la sembra o la recol·lecció de productes agrícoles»9.

En el pla normatiu hi ha diferència entre el concepte d’immigració i el de persona demandant 

d’asil i refugiada. Ni l’ordenament jurídic internacional ni el dret intern dels estats protegeixen de 

la mateixa manera aquestes realitats, ni són objecte de les mateixes polítiques d’acollida. 

La immigració s’associa a un fenomen de caràcter estructural derivat del procés de mundialització 

i les persones que migren reben la denominació de migrants econòmics. En canvi, el moviment de 

persones refugiades es vincula a situacions específiques puntuals que donen lloc a persecucions 

de les persones que les obliguen a una fugida del seu país d’origen i a la sol·licitud d’asil en un 

nou país.

Aquesta distinció és força artificial perquè en realitat hi ha fluxos migratoris mixtos propis de 

l’era global que s’expliquen per diferents causes: inseguretat econòmica, personal, manca de 

serveis públics bàsics, desastres naturals, conflictes armats, repressió, persecució, violacions 

sistemàtiques dels drets humans, rivalitats ètniques i xenofòbia, diferents tipus de violència 

(ètnica, per raó de gènere, per identitat sexual), entre d’altres.

La noció de refugiat, tal com ve definida en la normativa internacional, no permet recollir en 

la seva globalitat la complexitat de les persecucions i la varietat de les causes que porten a 

les persones a fugir. Un nombre elevat de les persones que actualment es desplacen pel món 

queden excloses de les que venen definides en la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de 

8. Per elaborar aquest apartat s’ha utilitzat la font següent: Síndic de Greuges (2019). Pla de Drets Humans de Catalunya. 
Estat general de drets. Síndic de Greuges, Barcelona.

9. https://refugeesmigrants.un.org/es/definitions 
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1951 i no es poden beneficiar dels instruments de protecció. És per aquest motiu que s’utilitza un 

altre terme, el de migrant forçat, que no queda recollit en el pla normatiu ni és una denominació 

que tingui un caràcter o estatut oficial.

Hi ha una altra diferenciació de règim jurídic en el dret intern dels estats que fa referència a les 

persones immigrades. D’una banda, hi ha el règim jurídic que s’aplica a les persones immigrades 

en situació administrativa regular, que es diferencia del règim que és d’aplicació a les persones 

immigrades en situació administrativa irregular, mal anomenades persones indocumentades 

o “sense papers”, que es troben en una situació de major vulnerabilitat i exposades a greus 

vulneracions dels seus drets.

En aquest context, sembla oportú oferir un breu apunt introductori sobre el marc jurídic 

internacional i els drets de les persones migrades o refugiades per centrar i entendre la situació 

de les dones migrades i l’accés a drets quan fem l’anàlisi a nivell transfronterer.

Cal indicar que el marc jurídic internacional que empara les migracions internacionals està poc 

desenvolupat, és dispers i fragmentat. Els juristes que hi estan especialitzats consideren que 

garanteix poca  seguretat jurídica i presenta llacunes de protecció per a les persones migrades. 

El marc normatiu de referència és el Dret Internacional dels Drets Humans (DIDH). L’ordenament 

jurídic internacional presenta un conjunt d’instruments jurídics generals i sectorials, que han 

estat ratificats per la majoria dels estats i preveuen que el seu contingut sigui aplicable més enllà 

del vincle de nacionalitat de la persona migrada.

Del conjunt d’aquests instruments emergeix una base jurídica, un estàndard mínim comú de 

drets humans, que es podria considerar com a fonament d’un possible estatut de ciutadania 

mundial que partiria de l’ésser humà com a subjecte de dret, tant a nivell intern en cada estat 

com a nivell internacional, dotat de capacitat jurídica internacional.

Les persones en moviment, amb independència de la seva condició de migrants econòmics o de 

persones refugiades, gaudeixen d’una pluralitat de drets que correspon garantir als estats, sens 

perjudici de la normativa aplicable per la Unió Europea en aquesta qüestió.

Totes les persones tenen dret a migrar, amb independència de la potestat dels estats de regular 

les condicions d’entrada i de permanència de les persones estrangeres a través de les seves 

polítiques migratòries, tal i com estableix la Declaració Universal dels Drets Humans adoptada i 

proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides10. 

Les persones en moviment gaudeixen del dret a obtenir refugi en condicions dignes, incloent-

hi el dret a no ser retornat a un territori on la vida o la llibertat de la persona perillin, i també el 

dret a l’accés efectiu al procediment de protecció internacional. També cal garantir el dret a 

gaudir, sense discriminació i en condicions d’igualtat, els drets de què gaudeixen els ciutadans 

i ciutadanes de les societats d’acollida, així com també cal denunciar i cercar mesures contra el 

racisme, la xenofòbia i la criminalització de la migració i el refugi.

En aquest abordatge també cal fer referència als drets de les víctimes del Tràfic d’éssers humans 

(TEH). Aquestes persones tenen dret a no ser retornades a un altre estat on hi hagi un risc greu 

de persecució, tortura o d’altres maltractaments. També tenen dret a sol·licitar i obtenir asil a 

través de procediments justos i eficaços. 

A Espanya, les dones que denuncien la situació de TEH amb finalitats d’explotació sexual poden 

accedir a un primer permís de residència i treball per 5 anys, que no està vinculat a la petició d’asil 

sinó a l’inici d’un procés judicial penal. En aquest procediment les víctimes han de col·laborar amb 

les autoritats i no és necessària una sentència favorable11. Aquest és un procés molt complex i es 

donen poques resolucions favorables. A la pràctica, molt poques dones inicien aquests processos 

de denúncia perquè queden molt exposades i vulnerabilitzades, i no compten amb recursos de 

suport suficients.

La normativa sobre el dret d’asil va incloure l’any 2009 altres situacions com la mutilació genital 

femenina i els matrimonis forçats per justificar la demanda d’asil de les dones que acaben d’arribar 

al país d’acollida i fugen d’aquestes situacions. Si s’acrediten aquestes situacions es pot sol·licitar 

l’asil. Una situació diferent es produeix amb les dones amb més d’un any d’estada a Espanya, que 

ja no poden accedir a aquesta demanda d’asil, i han de tramitar la seva petició.d’acord al que 

estableix la normativa d’estrangeria. Les dones, els infants i adolescents han de ser considerats 

persones refugiades quan siguin objecte de TEH amb finalitats d’explotació sexual. 

10. Resolució de Nacions Unides 217 A (III) del 10 de desembre de 1948.

11. Articles 140-146 del Reial Decret 557/2011 (Reglament de la Llei d’Estrangeria).
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12. ONU MIGRACIÓN (2019). Informe sobre las migraciones en el mundo 2020. Organización internacional para las 
Migraciones.

En aquest sentit, les persones menors d’edat gaudeixen del dret a rebre un suport i una ajuda 

específics i han d’estar protegides per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

de la Generalitat de Catalunya.

Les dades més recents mostren com el TEH amb finalitats d’explotació sexual és una pràctica 

preocupant a Europa, on l’explotació sexual continua essent la finalitat predominant del TEH 

(56%), seguida de l’explotació laboral (26%). Les dones i les nenes constitueixen el grup més 

vulnerable (68% de les víctimes), explotades amb freqüència en l’àmbit del treball assistencial 

i domèstic i en la prostitució forçada. D’altra banda, hi ha dues tendències identificades pels 

estats membres de la Unió Europea que són molt preocupants: augmenta el tràfic de menors (el 

23% de les víctimes són nens i nenes) i creix el tràfic d’éssers humans intraeuropeu (el 44% de les 

víctimes són ciutadans de la UE)12.

Tal i com estableix el Pacte per la Migració Segura, Ordenada i Regular en el seu objectiu 11, 

centrat en la gestió de les fronteres de manera integrada, segura i coordinada, s’ha de facilitar 

la circulació transfronterera de les persones de manera segura respectant el dret internacional 

i els drets humans amb independència del seu estatus migratori, integrant la perspectiva de 

gènere i sense pràctiques discriminatòries. En aquesta direcció es proposen accions orientades 

a millorar la cooperació internacional, regional i interregional en la gestió de les fronteres, tenint 

en compte la situació particular dels països de trànsit, per identificar les persones migrades que 

es trobin en situació de vulnerabilitat i facilitar l’assistència i protecció adequades.

Les fronteres són objecte d’atenció des de diferents disciplines acadèmiques. Diverses 

perspectives d’anàlisi estudien els sistemes de frontera ja sigui com a espais de transició o com a 

espais orientats a regular, vigilar i condicionar la mobilitat de les persones en un marc simbòlic i 

substantiu que ha estat definit, sobretot, per les polítiques públiques de seguretat. 

Des d’aquesta perspectiva, la frontera és definida com a barrera i la seva utilitat ve determinada 

per la lògica del control, l’accés i la seguretat pública. La frontera és l’espai físic en què els estats 

exerceixen el seu poder i estableixen els processos de pertinença o d’exclusió de les persones 

que hi transiten. En l’àmbit dels estudis transfronterers, és limitat l’anàlisi sobre els efectes de 

les fronteres interiors de la Unió Europea en les persones migrades. En aquest terreny aquest 

diagnòstic no hi aprofundeix, en no ser l’objecte d’anàlisi específic.

Si bé el principi europeu d’espai intern de llibertat de circulació ha quedat establert per l’espai 

Schengen, és evident que en contrapartida això ha suposat un reforç de les fronteres exteriors 

de la Unió Europea.

La política migratòria europea ha reforçat aquesta vigilància establint un sistema d’intercanvi 

d’informació i de dades entre els estats membres sobre les fronteres, l’Eurosur, el sistema 

europeu de vigilància de les fronteres, amb la finalitat de lluitar contra la immigració anomenada 

“irregular”13. Aquesta política migratòria s’ha vist endurida recentment amb l’aprovació del 

Reglament sobre la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes, que preveu l’augment de recursos 

i efectius de l’agència europea Frontex de vigilància de les fronteres exteriors d’Europa i de 

l’Eurosur14.

Malgrat aquesta política de barrera, l’increment de la vigilància i del control no fan que les 

fronteres siguin impermeables, sinó que a la pràctica el que fa és que el passatge sigui més llarg, 

més costós i més perillós per a les persones que migren. Les rutes migratòries no es tanquen, tan 

sols canvien per evitar aquests controls. Els passatges continuen i, davant les dificultats extremes, 

el recurs de moltes persones a les màfies esdevé inevitable15. 

En el cas del diagnòstic de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer cal tenir en compte 

i fer una breu referència a les rutes migratòries que travessen la frontera pirinenca per Catalunya.

A nivell mundial, més de la meitat dels migrants internacionals del món (141 milions) viuen a 

Europa i a Amèrica del Nord. La Mediterrània és una de les vies d’entrada a Europa que enregistra 

més moviment migratori a Europa. Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019 unes 123.700 

persones refugiades i migrades van arribar a la UE a través d’aquesta via des del nord d’Àfrica 

i Turquia (una xifra un 13% inferior a la enregistrada l’any 2018). Un 60% d’aquestes persones va 

arribar a Grècia, un 26% a Espanya i un 9% a Itàlia. La majoria d’aquestes persones provenien de 

l’Afganistan, Síria, Marroc i Algèria. El 56% de les persones refugiades o migrades eren homes, un 

17% dones i un 27% infants i adolescents16.

13. El pressupost de l’agència Frontex ha passat dels 97 millions d’euros l’any 2014 als 320 millions l’any 2018. Font: La    
Cimade (2019). Décryptage sur les migrations. La Cimade, Montpellier.

14. Reglamento 2019/1896/UE sobre la guardia europea de fronteras y costas de 14 de noviembre.

15. La Cimade (2019) op.cit

16. IOM UNMigration (2020) World Migration Report. Organización Internacional para las Migraciones, Ginebra.
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Com s’ha evidenciat en els darrers anys, la Mediterrània és una de les zones de passatge més 

mortals del  món, amb més de 14.000 persones que han perdut la vida des de l’any 201417. El 

passatge pel sud d’Espanya ha esdevingut la tercera ruta d’entrada principal a la Unió Europea 

de les persones que tenen com a destí f inal França o altres països del centre i nord d’Europa. 

Per aquesta ruta, l’any 2019,  van arribar a Espanya 32.500 persones refugiades i migrades. Un 76% 

eren homes, el 12% dones i el 12% eren infants i adolescents. El 25% de les persones refugiades 

i migrades que van arribar a Espanya el 2019 provenien del Marroc, el 16% d’Algèria, el 15% de 

Guinea, el 10% de Mali, el 9% de Costa d’Ivori i un 7% del Senegal18.

La xifra de l’any 2019 és sensiblement inferior a l’enregistrada l’any anterior. Es calcula que l’any 

2018, 64.298 persones van travessar la frontera sud, una xifra que va significar un augment del 

130% en relació a l’any 201719. Aquestes dades són idèntiques a les que facilita el Defensor del 

Poble en el seu darrer informe, en què cita la dada de 64.298 com a persones interceptades 

quan intentaven accedir al país de manera irregular. D’aquestes persones, el 89% ho van fer per 

via marítima20. El mateix any 2018, 55.668 persones van presentar una sol·licitud de protecció 

internacional a l’Estat Espanyol.

La frontera sud d’Espanya  és una frontera d’accés al país i de passatge a Europa, mentre que 

la frontera nord és clarament una frontera interior de la UE i  una frontera de passatge per a 

les persones migrades. El govern francès sempre ha insistit i ha fet demostracions concretes 

per implementar una política de seguretat a les seves fronteres interiors amb d’altres països de 

la Unió Europea. Més recentment, a principis de novembre de 2020, s’ha intensificat amb més 

dispositius el control sobre les persones migrades en situació administrativa irregular.

La informació disponible sobre el moviment en els espais de frontera és difícil de conèixer. Hi ha 

més informació disponible per a les fronteres exteriors que per a les fronteres interiors de la UE. 

Hi ha poca informació pública disponible sobre el nombre de persones que creuen la frontera 

nord espanyola per dos dels seus municipis principals, Irún i La Jonquera. La premsa escrita 

17. Les dades més recents de l’Oficina de l’Alt Comissionat pels Refugiats indiquen com l’any 2018 van morir a la Medite-
rrània 2.277 persones i l’any 2019, hi van morir 1.336 persones.

18. UNHCR (2019). Refugee & Migrant arrivals to Europe in 2019 (Mediterranean). United Nations High Commissioner for 
Refugees. Font: data.unhcr.org/mediterranean.

19. Secours Catholique-Caritas France. (2019). État de la pauvreté en France. Personnes migrantes: une même aspiration 
à vivre dignement. Rapport statistique 2019. Secours Catholique-Caritas France, Paris.

20. Defensor del Pueblo (2018). Informe anual de Gestión. Madrid.

publica periòdicament dades filtrades per la policia de frontera francesa sobre el registre de no 

admissions i el retorn de persones migrades “irregulars” a la frontera espanyola.

El restabliment i augment dels controls per part de les policies francesa i espanyola des de 

l’any 2015, arran dels atemptats terroristes de París, ha intensificat els controls en les fronteres i 

s’ha incrementat notablement el nombre de persones no admeses per les autoritats franceses. 

Aquests controls s’utilitzen per detectar i dificultar el pas de la immigració “irregular”. Per expulsar 

les persones migrades del seu país, França es basa en un acord bilateral de l’any 2002 que permet 

retornar, en les 4 hores següents al pas de la frontera, les persones que procedeixen d’Espanya i 

entren en el seu territori sense la documentació necessària. Cal tenir en compte que el mes de 

març de 2019 una sentencia del Tribunal de Justícia de la UE ha establert que els controls fronterers 

per combatre l’amenaça terrorista no es poden utilitzar per accelerar la devolució de persones 

migrades a països veïns21.

Si l’any 2015 van ser 26 persones les que van ser retornades a Espanya en la frontera franco-

espanyola, l’any 2017 aquesta xifra va augmentar fins a les 411 i l’any 2018 es van enregistrar 

més de 9.000 persones en aquesta situació22. Les dades que  faciliten les autoritats franceses  

per a l’any 2019 indiquen que aquest flux de persones s’ha reduït un 35%, el que significa que 

prop de 8.400 persones migrades sense papers s’han detectat el darrer any a la frontera franco-

espanyola23.

Les dades indiquen com aquesta devolució de persones es concentra sobretot al Departament 

dels Pirineus Atlàntics, on 6.000 persones van ser retornades per la policia francesa a la frontera 

espanyola d’Irún l’any 2018. Són poques les persones retornades des del Departament de l’Alta 

Garona i, en el cas del Departament dels Pirineus Orientals, es van enregistrar 3.436 persones no 

admeses que van ser retornades a la frontera de La Jonquera24. 

21. https://elpais.com/politica/2019/03/20/actualidad/1553100019_746682.html i “La justice européenne rappelle la France 
à l’ordre” 21/3/19 https://www.courrierinternational.com/article/vu-despagne-migrants-la-justice-europeenne-rappe-
lle-la-france-lordre

22. https://elpais.com/politica/2018/11/02/actualidad/1541179682_837419.html

23. France Bleu. “Une opération de lutte contre l’immigration irrégulière au péage de Biriatou, aux portes de l’Espagne”-
Mercredi 22 janvier 2020 https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-operation-de-lutte-contre-l-immigra-
tion-irreguliere-au-peage-de-biriatou-aux-portes-de-l-espagne-1579707247

24. https://www.lindependant.fr/2020/02/24/perpignan-la-police-aux-frontieres-mise-a-lhonneur-en-prefecture,8752899.
php Destaca en aquesta informació el fet que 214 persones traficants d’éssers humans van ser interceptats per la poli-
cia francesa a les fronteres franco-espanyoles i van ser empresonats en aquest període.
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25. Mezzadra, S. y Neilson, B. (2017). La frontera como método. Traficantes de sueños.

Hi ha una dificultat evident, per manca de registres sistemàtics i de dades publicades, per 

dimensionar el nombre real de  persones migrades que travessa la frontera de La Jonquera-El 

Pertús. També a l’hora de conèixer el seu perfil segons diferents variables, entre elles òbviament 

el sexe i la nacionalitat d’origen. En aquesta anàlisi cal també introduir com la política de 

seguretat de les fronteres i les mesures de control generen discriminacions concretes en les 

dones migrades. 

Les dades més properes disponibles per les entitats són les que facilita la Creu Roja, segons 

les quals l’any 2019 va atendre a La Jonquera 34 persones retornades per França. D’aquestes, 

el 44% havien entrat a Europa des de Líbia, passant per Itàlia. La resta de persones ateses eren 

majoritàriament d’origen subsaharià arribades a la frontera sud amb pastera. Aquest perfil ha 

canviat en relació als darrers  tres anys, en què majoritàriament les persones que travessaven la 

frontera eren famílies d’origen sirià sol·licitants d’asil.

Aquest breu apunt introductori ja ens mostra com, tal i com apunten Mezzadra i Neilson (2017)25, 

les violències del món modelen les vides de moltes persones que migren i les relacions que es 

despleguen a través de les fronteres a tot el món.

Per a aquests autors les fronteres, lluny de servir només per bloquejar o obstruir el pas global de 

persones, diners o objectes, s’han transformat en dispositius fonamentals per a la seva articulació. 

Les fronteres juguen un paper clau en el capitalisme global i postcolonial contemporani. 

Les fronteres no són només marges geogràfics o límits territorials. Són institucions socials 

complexes, marcades per tensions entre pràctiques que reforcen la frontera-mur i les pràctiques 

d’entravessament.  Aquesta definició apunta a les tensions i conflictes que constitueixen qualsevol 

frontera. Cal tenir en compte el fet que, d’una banda, les fronteres s’estan transformant en 

instruments curosament afinats per administrar, calibrar i governar el trànsit global de persones, 

diners i productes i, de l’altra, són espais en els quals les transformacions del poder i el nexe entre 

la política i la violència mai es perden de vista.

Les fronteres han jugat històricament i juguen una funció de «configuració del món». En llocs com 

la Mediterrània veiem com les fronteres interrompen violentament el pas de moltes persones 

migrades. Les fronteres interiors de la Unió Europea han de ser espais objecte de política pública 

no només des del punt de vista de la vigilància, el control i la seguretat sinó també des de la 

política d’acollida i l’atenció social a les persones que migren. En aquest breu apunt no es poden 

obviar la situació creada per l’epidèmia del coronavirus i les mesures de prevenció preses pels 

governs orientades a garantir els confinaments domiciliaris i els confinaments perimetrals. A 

la pràctica, aquestes mesures han reforçat els controls fronterers en els darrers mesos a la Unió 

Europea. No hi ha dades disponibles sobre el nombre de persones que han estat retornades en 

aquest període a la frontera franco-catalana.

D’altra banda, la situació creada per la pandèmia ha fet que sigui la primera vegada que es 

tanquen les fronteres internes a gran escala a la UE des de la creació de l’espai Schengen l’any 

1985 i els acords de lliure circulació. Entre les mesures preses pel govern francès i les comunitats 

autònomes d’Aragó, Catalunya, Navarra i Euskadi, hi ha la reducció dels punts de passatge 

transfronterer. En el cas dels punts fronterers dels Pirineus Orientals, se n’han tancat  5 dels 12 

existents: Coll de Banyuls, Coll de Costoja, Col de la Manrella – Les Illes, Camí d’Aja entre Palau 

de Cerdanya i Puigcerdà i la carretera de la Vinyola-Enveig. En el cas del pas fronterer de La 

Jonquera-El Pertús s’ha intensificat notablement el dispositiu de seguretat francès des del mes 

de novembre de 2020. Les autoritats franceses han defensat aquestes mesures per reforçar els 

controls i lluitar contra «la immigració clandestina» i el terrorisme.

DIAGNÒSTIC SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES MIGRADES A L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER



1918

LA NOSTRA MIRADA: L’ESTUDI DE LES FRONTERES, LA 

IMMIGRACIÓ I EL GÈNERE

En el camp dels estudis sobre les migracions a Europa hi ha recerca orientada a estudiar les 

relacions i les desigualtats de gènere. És un fet evident que els processos migratoris, la circulació 

de persones i la creació de fronteres no són neutrals des d’una perspectiva de gènere. Aquests 

estudis s’han centrat sobretot a ampliar el coneixement sobre les condicions de vida i laborals 

de les dones migrades treballadores i d’altres han aprofundit en el coneixement dels processos 

migratoris i la seva feminització26. També hi ha recerca que ha estudiat l’especificitat dels 

processos migratoris de les dones i bona part de la literatura acadèmica ha estudiat aquests 

processos migratoris des de la perspectiva del treball de cura transnacional.

Tot i la recerca desplegada a nivell europeu, es troben a faltar estudis en el nostre context d’abast 

local i transfronterer que ens permetin conèixer millor la realitat de les dones que migren al 

nostre país i la diversitat de realitats que viuen les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer. 

Aquestes dones s’enfronten a múltiples formes de discriminació que estan interrelacionades 

i que cal situar a l’agenda política transfronterera.  D’altra banda, també és un fet evident que 

la feminització de la migració no s’ha acompanyat de polítiques d’inclusió social sensibles al 

gènere que incorporin els eixos múltiples de discriminació i les dificultats concretes  a les que 

fan front les dones.

És rellevant que la recerca qüestioni els mecanismes que generen aquestes desigualtats i 

discriminacions, i visibilitzar les dones migrades, les seves històries de vida, la seva capacitat 

d’agència i diversitat. Des del nostre punt de vista, tant la recerca com el desenvolupament de 

les polítiques migratòries i transfrontereres han de fer possible que els interessos de les dones i 

les nenes ocupin un lloc central.

En aquest sentit, cal introduir la perspectiva de gènere i la perspectiva interseccional en les 

polítiques migratòries i d’acollida que despleguen els estats a tots els nivells, perquè tots els 

reptes en aquest àmbit  tenen una clara dimensió de gènere.

26. Donzelli, S. (2013). Migration, the Global South, and Migrant Women Workers in the Field of Border Studies: Theore-
tical Approaches, Themes of Inquiry, and Suggestions for Future Work. International Institute of Social Studies The 
Hague (Erasmus University Rotterdam).

3
És una realitat que les polítiques migratòries i d’asil tenen efectes específics en les dones, en 

alguns casos, efectes perversos que reforcen la seva invisibilitat, dependència i vulnerabilitat27. 

D’altra banda, les polítiques de gènere construïdes des del feminisme occidental, pensades i 

definides des del poder epistemològic del nord, han considerat les dones migrades des d’una visió 

ahistòrica i essencialista. En centrar l’atenció en el gènere, no han tingut en compte les diverses 

opressions que travessen les vides de les dones migrades. No es reconeixen les desigualtats de les 

dones migrades per raons històriques, socials, geogràfiques, culturals, econòmiques i polítiques 

que tenen les seves arrels en el colonialisme. Aquesta mirada, que emergeix de les estructures de 

dominació, situa les dones migrades en espais de subordinació i subalternitat.

Com indica Sassen (2003)28, les dones migrades en les seves diverses identitats, impactades 

per les desigualtats estructurals tant en origen com en destí, acaben essent ciutadanes des-

nacionalitzades. 

Utilitzant el terme de Butler29, són persones «sense estat» exposades a les violències estatals 

quan els seus drets queden suspesos i queden fora de la comunitat política.

Els processos migratoris en el context de la globalització constitueixen una forma de violència 

que s’exerceix envers les dones, que impacta en les seves vides i s’evidencia de diferents 

maneres: explotació laboral, negació de les seves històries de vida, estigmatització de les seves 

cultures, racisme simbòlic, negació de drets fonamentals, tràfic d’éssers humans amb finalitats 

d‘explotació sexual, no accés a la ciutadania, penalització de la seva situació administrativa, 

detenció i tancament en centres d’internament, entre d’altres situacions.

És rellevant aquesta reflexió en tant que el biaix etnocèntric que està present en la majoria 

d’estudis i investigacions sobre les persones migrades obvia i silencia els processos històrics 

socio-culturals del colonialisme i els seus efectes en els països d’origen, com també obvia la 

divisió internacional del treball i la posició de les dones en l’economia global.

27. Freedman, J. (2004). Immigration and Insecurity in France. Ashgate,  Aldershot.

28. Sassen, S. (2003). Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: 
Ediciones Traficantes de Sueños.

29. Butler, J. and Chakravorty, G. (2007). Who Sings the Nation-State?: Language, Politics, Belonging. Seagull Books, 
London.
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Com indica Muñoz (2011), al marge de les categories de representació dominants, les dones migrades 

s’autorepresenten, creen els seus propis espais des dels quals es reconeixen i reinterpreten 

la seva història, teixeixen xarxes, i produeixen coneixements i pràctiques. Les narracions de les 

dones migrades qüestionen el discurs hegemònic que les victimitza, les invisibilitza i les silencia. 

Construeixen les seves pròpies narratives, comparteixen les seves estratègies de resistència des 

de les seves experiències vitals i des de les seves formes de fer i de ser. 

El diagnòstic de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer ha tingut en compte aquesta 

perspectiva d’anàlisi per reconèixer les experiències, els coneixements, les realitats, els sabers, les 

resistències i les pràctiques polítiques de les dones migrades.

En aquesta direcció, el diagnòstic que presenta aquest document incorpora la perspectiva de 

la interseccionalitat en tant que permet l’abordatge dels aspectes estructurals i polítics de la 

violència contra les dones migrades, posa de manifest la importància de les polítiques públiques 

i els programes d’intervenció i la seva intencionalitat,  i també permet situar els interessos polítics 

de les pròpies dones migrades en el centre de la recerca.

La perspectiva interseccional permet mostrar com la situació de les dones migrades s’explica 

pels sistemes de dominació, de classe i d’origen i com aquesta situació és diferent a la de les 

dones autòctones pel lloc que ocupen en la societat d’acollida. L’accés a la condició de ciutadania 

i als drets de les dones migrades està vinculat a la identitat d’origen, de classe i de gènere.

La incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques 
migratòries

Les normes de gènere expliquen també el quan i el per què les dones migren. Generalment, les 

dones tenen menys control sobre la decisió de migrar que els homes. Aquesta és una decisió que 

en molts casos pren la pròpia família o l’home.  

Quan les dones i les nenes no tenen autonomia ni capacitat de decidir sobre el seu procés 

migratori, cal diferenciar entre migració voluntària o migració forçada. Les expectatives de 

gènere guien, en molts casos, les decisions familiars sobre el moment en què migren les dones 

i la seva capacitat d’agència.

3.1

El gènere afecta, per tant, les decisions migratòries i les experiències migratòries. En molts casos, hi 

ha dones que migren per allunyar-se de les normes familiars i de la pròpia comunitat, i per deixar 

les pràctiques de gènere tradicionals en el seu país d’origen, com pot ser el matrimoni forçat o la 

mutilació genital femenina.

Les dones migrades, sobretot les nenes, tenen menys informació, menys formació i menys opcions 

d’escollir, el que fa que es trobin en una situació de major risc d’explotació i abús, que pot incloure 

el tràfic d’éssers humans30. Dins d’aquests grups, les nenes que migren soles són les que es troben 

en situació més vulnerable31.

D’altra banda, moltes dones migrades han de fer front a situacions de discriminació, de violència, 

de risc per a la salut i es troben en situacions de perill en les diferents etapes del procés migratori, 

per raons de gènere però també per la seva situació social, d’origen/ètnia i situació migratòria. 

El gènere, doncs, condiciona i dona forma a l’experiència migratòria, més enllà de si aquesta 

migració és forçada o voluntària.

Quan les dones migrades arriben al país d’acollida, la majoria experimenten la precarietat, la 

discriminació, l’aïllament, la dependència i explotació en l’esfera laboral, sobretot les dones que 

es troben regularitzant la seva situació administrativa. 

Les dones migrades es concentren sobretot en els sectors feminitzats de la cura. Les que tenen 

menys formació accedeixen al treball domèstic i de cura, en unes condicions de treball opaques 

on poden ser objecte d’explotació, abús i maltracte. Les que tenen més formació treballen, 

sobretot, en el sector sociosanitari. 

A més a més de les barreres de gènere transversals, les dones migrades es poden trobar una 

gran quantitat d’obstacles en el seu procés d’arribada com poden ser: la manca d’assistència 

legal, l’accés limitat a un lloc de treball digne i la manca d’accés a serveis bàsics com la salut, 

l’educació o la justícia. 

30. UNFPA (2015) Annual Report. For people, planet and prosperity. United Nations Population Fund, New York.

31. Temin, H. Montgomery, M, Engebretgen, S. & Barker, K. (2013). Girls in the move: adolescent girls & migration in the 
developing world. A girls count report on adolescent girls. Coalition for Adolescent Girls. The Population Council.

DIAGNÒSTIC SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES MIGRADES A L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER



2322

D’altra banda, hi ha dones que es troben en situacions de violència de gènere i no poden accedir 

a serveis i recursos que els facilitin acompanyament i suport psicològic. Aquestes barreres, 

quan les dones no tenen regularitzada la seva situació administrativa, fa que tinguin una forta 

dependència de l’home maltractador. Aquest fet les aïlla, les invisibilitza i fa augmentar les seves 

vulnerabilitats, impossibilitant la garantia del seus drets fonamentals.

Els casos en què les dones migrades accedeixen a un lloc de treball i aporten més recursos a 

la família poden canviar les dinàmiques de poder familiars. Quan hi ha ingressos econòmics, la 

dona té més capacitat de decidir i més autoritat en les decisions personals i familiars. En aquestes 

situacions, hi ha dones migrades que incrementen la seva autoestima, agència i influència no 

només en la pròpia família, sinó també en les seves comunitats. En aquest moment s’adopten 

normes, rols i relacions de gènere més equitatives. Aquests nous recursos i l’empoderament de 

les dones poden canviar les dinàmiques de poder en les llars, les famílies i les comunitats. Al 

mateix temps, però, cal tenir en compte que hi ha situacions en què aquest empoderament de 

la dona migrada pot ser un motiu perquè s’intensifiquin situacions de violència de gènere en 

l’àmbit de la parella o familiar.

D’altra banda, cal tenir en compte que el procés migratori també pot facilitar un major accés 

de les dones a l’educació i a recursos econòmics que poden ajudar a millorar la seva autonomia 

i situació econòmica. És important poder aprofundir en tots aquests factors i conèixer més a 

fons les realitats diverses de les dones migrades i els factors de risc d’exclusió social específics. 

Totes les situacions descrites poden ser objecte d’intervenció i tenen a veure amb les polítiques 

públiques. Tant amb el disseny i implementació de programes i actuacions d’acompanyament 

i suport, com en la definició de serveis orientats a atendre la diversitat de necessitats que es 

poden detectar quan preguntem i coneixem la situació de les dones migrades a l’Espai Català 

Transfronterer.

El diagnòstic que presenta aquest document vol contribuir a generar aquest coneixement 

i s’emmarca en un marc teòric i una aproximació d’anàlisi que es situa en el que s’anomena 

el camp d’estudis de gènere i migracions, que està essent nodrit des de diverses disciplines 

acadèmiques de les ciències socials com l’antropologia, la sociologia, la ciència política, la història 

o el treball i l’educació social. 

En aquest marc d’anàlisi s’hi troben els estudis que aborden problemàtiques diverses de les 

dones migrades com són la maternitat transnacional, les cadenes mundials d’afecte i cura, la 

múltiple discriminació de les dones migrades o la diversitat intercultural i les dones migrades.

D’aquestes anàlisis ens ha interessat subratllar en aquest apartat les aportacions teòriques 

i aplicades que són rellevants per al diagnòstic de la situació de les dones migrades a l’Espai 

Català Transfronterer que presenta aquest document.

Finalment, també volem contribuir amb aquest estudi, tal i com proposa Gregorio Gil (2010), 

a deconstruir la categoria «dones migrades», superant una anàlisi que considera les dones 

migrades objectes de discurs per una altra que parteix del coneixement de la realitat quotidiana 

d’aquestes  dones migrades com a subjectes polítics amb l’objectiu de recollir la seva veu que 

ens interpel·la a tots i a totes. 

Els objectius del diagnòstic transfronterer

Els objectius d’aquest diagnòstic transfronterer han estat els següents:

 ■ Conèixer la realitat i diversitat de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer. 

 ■ Detectar les barreres, els obstacles i els factors de risc d’exclusió social als que han de 
fer front les dones migrades quan arriben al país d’acollida.

 ■ Identificar la situació i necessitats de les dones migrades pel que fa a l’accés a drets.

 ■ Identificar les múltiples discriminacions que pateixen les dones migrades a l’Espai 
Català Transfronterer.

 ■  Identificar la xarxa d’associacions i entitats de suport a les dones migrades.

 ■  Identificar la xarxa institucional i els serveis de suport a les dones migrades.

Tot i que la recerca ha tingut un abast transfronterer, no ha estat objecte d’aquesta anàlisi 

aprofundir en el coneixement dels sistemes administratius i jurídics ni en els models d’acollida 

de les persones migrades a banda i banda de la frontera. Tampoc no ha estat objecte d’aquest 

diagnòstic recollir informació concreta sobre les polítiques de seguretat a l’espai frontera i els 

seus impactes en les dones migrades. 

3.2
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METODOLOGIA D’ANÀLISI

Per elaborar aquest diagnòstic s’han utilitzat principalment tres metodologies d’anàlisi. En 

primer lloc, una recerca bibliogràfica i documental bàsica per situar l’objecte d’estudi, les dones 

migrades a l’Espai Català Transfronterer, en el marc dels estudis sobre les fronteres, les migracions 

i el gènere que s’ha presentat succintament en els capítols anteriors.

Aquesta anàlisi bibliogràfica i documental s’ha orientat a conèixer els estudis i informes més 

recents sobre la situació social de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer i a Europa. 

Hem constatat com les dones migrades no han estat un objecte d’estudi específic i d’interès 

acadèmic en el nostre territori transfronterer. No s’ha trobat cap anàlisi que pogués facilitar 

informació rellevant. S’han consultat, doncs, d’altres estudis sobre dones migrades i espais de 

frontera, i estudis i informes centrats en l’anàlisi de les dones migrades a Catalunya, Espanya i 

França per conèixer com es descriuen les condicions de vida quotidiana i les seves necessitats 

socials. En cap cas, s’ha identificat en aquests estudis referències concretes a les dones migrades 

que viuen en el nostre territori de frontera.

En segon lloc, s’ha portat a terme una recerca bàsica de les dades estadístiques publicades que 

permetés dimensionar i conèixer els perfils de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer 

per facilitar un apunt més quantitatiu.

S’ha recollit informació estadística bàsica a partir de l’anàlisi de dades secundàries. S’ha consultat 

i extret informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i en el cas francès s’ha 

consultat i obtingut informació de les fonts estadístiques elaborades per l’Institut Nationale de 

la Statistique et des Études Économiques (INSEE).

Tal i com ja s’assenyalava en el Diagnòstic social transfronterer elaborat el 2016, l’anàlisi de la 

realitat social transfronterera ha de fer front a diverses limitacions.  La recerca europea en l’àmbit 

social a nivell transfronterer és limitada i força incipient. En el camp de les ciències socials i en 

aquest àmbit d’estudi, l’anàlisi sobre perfils i condicions de vida de les dones migrades a l’espai 

transfronterer des d’un punt de vista estadístic i sociològic és pràcticament inexistent. 

4
Una altra dificultat rellevant identificada en l’anàlisi comparada és la possibilitat d’homogeneïtzar 

les dades d’anàlisi de cada territori. Per tal d’eliminar, en la mesura del possible, els biaixos 

comparatius i tenir algun marc d’observació de referència, s’ha optat per utilitzar en aquesta 

recerca la mateixa unitat geogràfica d’estudi que es va utilitzar en l’esmentat diagnòstic social 

transfronterer, per poder tenir elements de comparació.

En tercer lloc i com a metodologia principal, s’ha promogut un treball de camp qualitatiu  per 

conèixer la situació de les dones migrades i detectar les diferents dimensions d’anàlisi de les 

seves necessitats i els factors principals de risc d’exclusió social a banda i banda de la frontera. 

Aquest treball de camp s’ha concretat en la dinamització de sessions de treball amb dones 

migrades i entitats de suport. Aquest ha estat un treball de «reflexió i anàlisi amb» les pròpies 

dones migrades, per redefinir l’objectiu del diagnòstic i les dimensions des de les seves pròpies 

representacions i experiències de la vida quotidiana.

Per portar a terme aquest diagnòstic es va crear un grup de treball transfronterer integrat, en 

la vessant catalana, per professionals de l’equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’àrea de 

Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’associació Amunt i Crits! Dones referents 

comunitàries de l’Alt Empordà i, en la vessant francesa, per professionals, voluntàries i dones 

migrades de l’associació Secours Catholique que participen en el projecte de la Maison de 

l’Amitié, que aquesta associació desplega al barri de Vernet-Salanca de Perpinyà.

En el cas de l’Alt Empordà, aquest diagnòstic qualitatiu de la situació i necessitats de les dones 

migrades, que presenta aquest informe, és sobretot el resultat d’un procés de recerca-acció 

participativa portat a terme amb un grup de dones migrades de la comarca que ha estat 

dinamitzat per l’associació Amunt i Crits! Dones referents comunitàries de l’Alt Empordà.

En aquest cas, les pràctiques quotidianes de les dones migrades s’han entès com a pràctiques 

polítiques, pel seu poder qüestionador de les representacions hegemòniques de la categoria 

«dona migrada» i per la seva capacitat d’agència i autoorganització.

El diagnòstic de la situació i necessitats de les dones migrades al Departament dels Pirineus 

Orientals ha estat resultat d’un procés de recerca promogut per l’associació Secours Catholique 

de Perpinyà. Aquesta associació va portar a terme un treball de camp el mes de febrer de 2021 a 

DIAGNÒSTIC SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES MIGRADES A L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER



2726

partir de la difusió d’un breu qüestionari adreçat a les dones migrades del barri on està ubicada 

l’associació per conèixer quina és la seva situació i vivència del procés d’acollida.

Vuit dones van respondre el qüestionari. Una xifra molt reduïda que s’explica per una raó de 

fons: les dones migrades no se senten legitimades per parlar de l’accés a drets, de problemes 

administratius o de dificultats davant les associacions o l’administració pública. Tot i que el 

qüestionari plantejava preguntes senzilles i entenedores, les dones no han volgut expressar la 

seva opinió sobre les dificultats del seu dia a dia. El fet de no tenir la situació administrativa 

regularitzada ha influït en la poca resposta rebuda. Les dones no volen entrar en detalls sobre 

les seves vides perquè hi ha desconfiança general envers les institucions en un context de vida 

d’extrema precarietat en un barri d’alta complexitat social.

Dels vuit qüestionaris que han respost les dones, la meitat han estat contestats amb respostes 

simples, sense entrar en el detall. Les dones migrades no han vist en aquest instrument la 

possibilitat d’expressar-se lliurement. 

Per compartir i contrastar la informació recollida pels dos equips es van portar a terme 6 sessions 

de treball transfrontereres en format de videoconferència. El treball de camp es va portar a terme 

entre els mesos de novembre de 2020 i març de 2021.

En la vessant catalana, tres associacions també han participat en aquest procés de treball: la 

Fundació Ser.Gi, la Fundació Sant Vicenç de Paül-Ksameu i la Creu Roja de La Jonquera. 

En la vessant francesa, les professionals de Secours Catholique han contactat les associacions 

següents: ASTI 66 (Association de solidarité avec tous les immigrés), ACAL 66 (Association 

Catalane d’Actions et de Liaisons), CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile), Welcome 66 

i APEX 66. 

En el cas del treball de camp portat a terme a l’Alt Empordà, diverses fonts d’informació han 

facilitat el coneixement de la situació de les dones migrades a la comarca:

 ■  Les veus i experiències de vida de les dones migrades (síntesi dels resultats de les 
dinamitzacions comunitàries amb dones migrades en 5 municipis de la comarca por-
tades a terme l’any 2019 en el marc del programa comarcal de Dones Referents Co-
munitàries de l’Alt Empordà32).

 ■  Les veus i experiències de vida de les dones migrades (principals dimensions que 
identifiquen dos grups de treball a Sant Pere Pescador en el marc de l’elaboració del 
diagnòstic en salut comunitària que l’associació Amunt i Crits! Dones Referents Co-
munitàries de l’Alt Empordà està portant a terme a l’Alt Empordà33).

 ■  El coneixement professional i vivencial de les dones referents comunitàries que for-
men part de l’Associació Amunt i Crits! (sessions de treball).

 ■ El coneixement de les professionals de les diverses entitats socials de la comarca que 
treballen amb dones migrades i han participat al projecte.

 ■  El coneixement i expertesa de la mediadora intercultural de l’àrea de Benestar del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà (entrevista i sessió de treball).

32. Més de 100 dones migrades van participar en les sessions de dinamització comunitària facilitades per les dones refe-
rents comunitàries de l’Alt Empordà l’any 2019 per detectar necessitats als municipis de L’Escala, Castelló d’Empúries, 
Roses i Sant Pere Pescador.

33. Aquest diagnòstic en salut comunitària s’està portant a terme en el marc del programa Habiba Dones i Salut Comu-
nitària que està promovent l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb el 
suport de l’associació Amunt i Crits! Dones referents comunitàries de l’Alt Empordà, que dinamitza les sessions amb 
dones migrades de diferents orígens i amb els professionals de salut, al llarg de l’any 2021.
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LES DONES MIGRADES A L’ESPAI CATALÀ  

TRANSFRONTERER

Dades de context

Aquest apartat té com a finalitat facilitar les dades disponibles que permetin dimensionar el 

conjunt de les dones d’origen migrant que viuen en els municipis dels territoris que configuren 

l’Espai Català Transfronterer. 

L’anàlisi quantitativa permet oferir, en un primer moment, una descripció general d’un grup de 

població específic, socialment fràgil, i destacar els trets sociodemogràfics que poden facilitar 

una descripció de la diversitat de situacions i perfils que hi ha darrera de l’etiqueta genèrica de 

«dones migrades».

L’anàlisi quantitativa s’ha dut a terme a partir de la recerca de diverses fonts d’informació estadística. 

Tal i com apuntava la identificació dels perfils de risc del Diagnòstic social transfronterer de l’any 

2016, és rellevant avançar en el coneixement de grups específics de població com en el nostre 

cas el de les dones d’origen migrant, perquè aquests perfils no queden recollits adequadament 

en l’estadística pública i resten invisibles per a l’anàlisi. 

D’entrada cal assenyalar que l’indicador a banda i banda de la frontera per recollir la població 

d’origen migrant no és comparable. Mentre que a Catalunya la població d’origen migrant queda 

recollida estadísticament com a població estrangera i es recull segons la seva nacionalitat, en el 

cas francès l’INSEE utilitza l’indicador de població immigrada34.

En la vessant francesa, els territoris que integren l’Espai Català Transfronterer pertanyen al 

Departament dels Pirineus Orientals. Aquest departament és un dels tretze que integren la 

Regió de l’Occitània. El Departament dels Pirineus Orientals està integrat per 226 municipis i la 

població que hi resideix és de 474.369 persones35. 

En la vessant catalana, el territori que comprèn l’Espai Català Transfronterer està integrat per 226 

municipis i 8 comarques. La població que resideix en aquest territori és de 756.193 persones36.  

5

5.1

La distribució de la població a l’Espai Català Transfronterer ens mostra grans diferències, d’una 

banda, entre les zones d’interior més rurals i despoblades, amb densitats de població menors als 

50 habitants per km2; i d’altra banda, entre les zones costaneres i les capitals dels dos territoris, 

Girona i Perpinyà densament poblades (321 i 206 habitants/km2, respectivament).

La taxa de població estrangera mitjana als territoris que integren l’Espai Català Transfronterer és 

del 15,6%, lleugerament per damunt de la mitjana de Catalunya (15,1%), però superior a la mitjana 

enregistrada al Departament dels Pirineus Orientals (10,3%) i a la Regió de l’Occitània (8,7%).

A l’Espai Català Transfronterer s’observen grans diferències entre la taxa de població estrangera 

a banda i banda de la frontera, essent aquestes taxes més elevades a les Comarques Gironines 

que al Departament dels Pirineus Orientals. En el cas català, les comarques amb un percentatge 

més elevat de població estrangera són l’Alt Empordà, el Gironès, La Selva i El Baix Empordà, que 

tenen unes taxes d’entre el 19 i el 24%. Mentre que en el cas francès aquestes taxes es situen a 

l’entorn del 10% de la població.

34. Segons les definicions dels conceptes que facilita l’INSEE, una persona immigrant és una persona nascuda a l’estran-
ger i resident a França. No s’inclouen, doncs, les persones nascudes franceses a l’estranger i residents a França. Algu-
nes persones immigrades han adquirit la nacionalitat francesa. Les poblacions estrangeres i immigrants no són les 
mateixes: un immigrant no necessàriament és estranger i viceversa, alguns estrangers van néixer a França (principal-
ment menors). L’estatus d’immigrant és permanent: un individu continua pertanyent a la població immigrant encara 
que esdevingui francès per adquisició. És el país de naixement, i no la nacionalitat en néixer, el que defineix l’origen 
geogràfic d’un immigrant.  
D’altra banda, la nacionalitat es defineix com la població dividida en dos grans grups: francesos/estrangers. La dis-
tinció és entre el francès de naixement (inclosa la reintegració) i el francès per adquisició. La població estrangera es 
defineix segons un criteri de nacionalitat: qualsevol persona resident a França que no tingui la nacionalitat francesa 
és estrangera. Un estranger pot adquirir la nacionalitat francesa durant la seva vida, en funció de les possibilitats que 
ofereix la legislació. Després es torna francès per adquisició.  
Entre els estrangers que viuen a França en el moment del cens, només es compten els que tenen la seva residència 
permanent a França i els que hi treballen o estudien (treballadors fixos, interns, estudiants, així com les seves famílies, 
si escau) a excepció dels treballadors de temporada i treballadors fronterers. A més, es compta el personal estranger 
(administratiu, tècnic o de servei) de les ambaixades que resideixen permanentment a França, però no els membres es-
trangers del cos diplomàtic. No es compten ni els turistes ni les persones que s’allotgen a França durant un període curt.

35. En aquest departament hi ha 12 estructures intermunicipals establertes entre municipis per facilitar la cooperació i 
la gestió i prestació de determinats serveis. Les comarques històriques no tenen la consideració d’unitats administra-
tives, a diferència dels ens locals esmentats. El departament es subdivideix en 3 arrodissements-districtes (Ceret que 
agrupa el 15,7% de la població, Perpignan el 75% i Prades el 9,3%). El Departament dels Pirineus Orientals és l’adminis-
tració amb competències per a l’acció social en tot el territori. La Direcció General de les Solidaritats és l’àrea compe-
tent que estructura els serveis d’atenció a les persones mitjançant la seva gestió en el territori, a través de vuit Maisons 
Sociales de Proximité (Côte Vermeille, Vallespir, Aspres Ribéral, Conflent, Cerdagne Capcir, Agly, Perpignan Nord i 
Perpignan sud).

36. La competència en serveis socials, tal i com estableix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, és de la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya, que la delega a nivell local en els consells comarcals i en els ajuntaments de més de 
20.000 habitants. En algunes comarques, en els darrers anys, s’han creat els consorcis d’acció social que integren tam-
bé els serveis que es presten a les ciutats que disposen de serveis propis (aquest és el cas del Consorci d’Acció Social 
de la Garrotxa, el Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt). 
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GRÀFIC 1: 

Percentatge de població estrangera per comarques i arrondissements (2019) 

Pel que fa al percentatge que representen les dones d’origen estranger sobre el conjunt de la 

població estrangera, s’observa com en totes les Comarques Gironines els percentatges es situen 

entre el 47 i el 50%,  tot i que al Departament dels Pirineus Orientals les dones estrangeres repre-

senten més de la meitat de la població estrangera (entre el 52 i el 54%).

Font: INSEE, 2019; Idescat, padró 2019

GRÀFIC 2: 

Percentatge de dones estrangeres sobre el total de població estrangera per comarques i 

arrondissements (2019)

Font: INSEE, 2019; Idescat, padró 2019

Si s’observa la taxa de dones estrangeres sobre el total de dones, les Comarques Gironines pre-

senten percentatges més elevats de dones estrangeres, que arriben fins al 23,4% en el cas de l’Alt 

Empordà, essent la mitjana del 16,7% per al conjunt de les Comarques Gironines. El percentatge 

és sensiblement inferior en els territoris francesos, oscil·lant entre el 9,5 i el 10,8% de dones es-

trangeres sobre el total de dones dels Pirineus Orientals.
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GRÀFIC 3: 

Percentatge de dones estrangeres sobre el total de dones per comarques i arrondissements

(2019)

Font: INSEE, 2019; Idescat, padró 2019

Finalment, el pes de les dones estrangeres sobre el total de la població és una altra dada relle-

vant a tenir en compte i és significatiu el percentatge més elevat que s’observa a les Comarques 

Gironines i, en especial, a l’Alt Empordà.

GRÀFIC 4: 

Percentatge de dones estrangeres sobre el total de la població per comarques i arrondissements

(2019)

Font: INSEE, 2019; Idescat, padró 2019

Una altra informació estadística rellevant per obtenir una visió de conjunt de les dones migrades 

a l’Espai Català Transfronterer, és conèixer l’origen de les dones migrades. En aquest cas la 

informació disponible que es facilita està ordenada segons el continent d’origen.

En el cas de les Comarques Gironines, s’observa com més enllà de les dones migrades d’origen 

europeu, els continents principals de procedència de les dones migrades són l’Àfrica i l’Amèrica 

del Sud. En el cas dels Pirineus Orientals, l’Àfrica també és el principal continent de procedència 

de les dones migrades, després de les dones migrades de diversos països europeus.
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GRÀFIC 5: 

Origen de les dones estrangeres per Comarques Gironines en % (2019)

GRÀFIC 6: 

Origen de les dones estrangeres per arrondissements en % (2019)

Una breu anàlisi de les dones d’origen migrant a la comarca de l’Alt Empordà mostra com  el 

7,8% són d’origen africà (27,8% del Marroc i un 3% dels països subsaharians) i un 4,6% de les dones 

migrades provenen de països d’Amèrica Central i del Sud. 

En termes absoluts, 17.548 dones d’origen migrant resideixen a l’Alt Empordà, un 40% de les 

quals als municipis de L’Escala, Castelló d’Empúries i Roses. Aquest grup de població és jove: un 

26,5% de les dones nascudes al continent africà que resideixen a l’Alt Empordà són nenes (0-14 

anys); un 70% tenen entre 15 i 65 anys i només el 3,5% tenen més de 65 anys. 
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En el cas del Departament dels Pirineus Orientals, 25.932 dones són migrades. Un 29,5% d’aquestes 

dones provenen de països del continent africà. Entre les dones d’aquest grup, el 45% són d’origen 

marroquí i el 40% algerià. El 79% de les dones d’origen africà resideixen a l’arrondissement de 

Perpinyà, el 14% a l’arrondissement de Ceret i un 6% a l’arrondissement de Prades. A diferència 

de la comarca de l’Alt Empordà, aquest grup de població no és tant jove: per trams d’edat un 5% 

tenen menys de 15 anys, un 56% entre 15 i 54 anys i un 39% són majors de 55 anys.

Les dones tenen un risc més elevat de pobresa i exclusió social que els homes a tot Europa. Aquest 

risc de pobresa s’accentua segons el seu país d’origen. La taxa de risc de pobresa o exclusió social 

de les persones nascudes en un país no europeu és gairebé el doble que l’enregistrada per a les 

persones que viuen en el seu país europeu de naixement. En el conjunt d’Europa, les persones 

nascudes en un país no europeu enregistren una taxa de risc de pobresa o exclusió social del 

38,3%, mentre que la taxa de les persones que resideixen en el país europeu de naixement és del 

20,7%37.

Per sexes, les dades disponibles per a Catalunya de l’any 2019 mostren com les dones tenen una 

taxa de risc de pobresa i exclusió social lleugerament superior a la dels homes (22% en front al 

20,9%). Aquesta taxa segons la nacionalitat mostra com les persones amb nacionalitat espanyola 

tenen una taxa de risc de pobresa del 16,8%, mentre que la taxa de les persones nascudes a 

l’estranger és del 48%. D’altra banda, l’anàlisi de la taxa de risc de pobresa o exclusió social per 

sexe i edat identifica un major risc per a les dones en tots els grups d’edat, essent significativa la 

taxa per al grup de dones que són menors de 18 anys, que és del 36,7%.

D’altra banda, si ens fixem en el mercat de treball, les dones migrades només representen un 38% 

de la contractació de la població d’origen migrant a l’Alt Empordà, mentre que el percentatge de 

contractació d’homes és del 62%. La taxa d’atur de les dones a la comarca és més elevada que la 

dels homes (14,95% i 10,63%, respectivament). Del total de les dones aturades, un 31% són dones 

d’origen estranger38. D’altra banda, cal tenir en compte que una part d’aquestes dones treballen 

en el sector de la cura informal, fet que contribueix a la invisibilització i  precarització de les seves 

condicions laborals.

37. L’anàlisi a  nivell europeu identifica el major risc de pobresa per a les persones migrades i hi posa nom: bretxa d’ori-
gen de la pobresa (poverty origin gap). Font: Eurostat 2020.

38. Font: Xifra, 2019. 

Aquest risc d’exclusió social més elevat de la població d’origen migrant, més els diversos factors 

que expliquen aquesta situació relacionats amb l’alfabetització, la formació i l’accés al mercat 

de treball, permeten identificar altres obstacles concrets que fan més complexa la situació i 

vida quotidiana de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer, qüestions sobre les que 

aprofundirà el diagnòstic qualitatiu que s’exposa en el proper capítol.

El diagnòstic qualitatiu: la detecció de necessitats de les 
dones migrades a banda i banda de la frontera

La informació estadística i quantitativa no permet fer una aproximació precisa a la diversitat 

de realitats i situacions que hi ha darrera el concepte de «dones migrades». Cal aprofundir en 

l’anàlisi qualitativa per conèixer millor la situació d’aquest grup de població heterogeni en què 

hi ha diversos perfils de risc d’exclusió social: dones migrades diverses que viuen en família i 

han estat reagrupades per les seves parelles; dones joves amb fills i f illes que viuen soles; dones 

soles que tenen els seus fills i f illes en el país d’origen; noies menors d’edat no acompanyades 

que estan soles; dones en situació administrativa irregular; dones que cuiden d’altres dones en 

situacions de molta precarietat; dones que exerceixen la prostitució; i dones en situació de TEH 

amb finalitats d’explotació sexual, entre d’altres situacions.

Per conèixer amb més profunditat aquesta diversitat, és necessari identificar els diversos factors 

de risc d’exclusió social que impacten en la situació i condicions de vida de les dones migrades a 

l’Espai Català Transfronterer i que expliquen la diversitat de situacions i realitats quotidianes de 

les seves vides. 

La identificació d’aquests factors, que s’ha portat a terme a partir del treball de camp, ens 

permetrà conèixer millor com aquests incideixen i generen situacions de major vulnerabilitat i 

desigualtat social en les dones migrades. 

L’exclusió social com a fenomen complex es defineix com aquella situació que afecta les persones, 

al llarg de la seva trajectòria vital, que s’explica pels canvis estructurals i que determinen una 

sèrie de factors de risc vinculats a l’àmbit econòmic (ingressos individuals i familiars); l’àmbit 

laboral; l’àmbit formatiu; l’àmbit psicosocial, emocional i de salut; l’àmbit residencial (habitatge); 

l’àmbit polític ciutadà i l’àmbit territorial.

5.2
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Aquest marc d’anàlisi és adequat si es complementa amb una perspectiva interseccional 

que permeti visibilitzar com interactuen els eixos de desigualtat, generant diverses formes 

de discriminació en les dones migrades en funció de la seva edat, classe social, origen, ètnia, 

orientació sexual, religió, identitat cultural o diversitat funcional. 

El primer que detecta l’anàlisi de la informació qualitativa recollida en el treball de camp és 

l’existència de factors de risc d’exclusió social específics per a les dones migrades que se sumen 

i interactuen amb els factors de risc habituals per raó de gènere en l’anàlisi de les situacions de  

vulnerabilitat. 

En concret, les dones migrades identifiquen com a factors de risc d’exclusió social els següents: 

la situació administrativa; el coneixement de l’idioma del país d’acollida; l’accés a drets; l’accés 

a l’habitatge; l’explotació i precarietat laboral; l’accés a la salut; la violència masclista;  el Tràfic 

d’Éssers Humans amb finalitats d’explotació sexual; la solitud i manca de xarxa de suport; i el 

racisme i les múltiples discriminacions.

Figura 1: Factors de risc d’exclusió social de les dones migrades
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Font: Elaboració pròpia
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Situació administrativa

Coneixement de l’idioma

1

2

S’ha constatat que les dones migrades tenen un accés limitat a la informació bàsica sobre els 

tràmits administratius i procediments a seguir per regularitzar la seva situació en el país d’acollida. 

En alguns casos, sobretot entre la comunitat d’origen marroquí, les dones són reagrupades per 

les seves parelles i són ells els que posen en marxa els tràmits administratius i es fan càrrec de la 

seva documentació. 

En alguns casos, quan les dones no tenen la seva situació administrativa regularitzada i depenen 

de les seves parelles, no disposen d’informació suficient a l’abast i l’accés a drets no queda 

garantit.

En d’altres casos, hi ha dones que per la seva situació administrativa es troben en situacions molt 

fràgils i tant el procés migratori com el pas de fronteres els suposa un risc molt alt.

Les dones migrades identifiquen el coneixement de l’idioma del país d’acollida com a primera 

barrera que limita l’accés a la informació bàsica de serveis i recursos, i als drets. El desconeixement 

de la llengua comporta més dificultats per accedir als serveis públics i privats, a la recerca de 

feina o a la formació.

Les dones constaten la poca oferta de places de formació d’alfabetització bàsica en llengua 

catalana que hi ha a la comarca de l’Alt Empordà. Una formació que és necessària perquè moltes 

dones tenen un nivell baix d’estudis o no estan alfabetitzades en la seva llengua d’origen.

Una demanda compartida a ambdues vessants de la frontera és la necessitat de reforçar el 

coneixement de la llengua, doncs no comprendre l’idioma les limita en l’accés als serveis i les obliga 

a anar acompanyades dels seus marits, fills o filles, o altres familiars. Aquesta demanda de formació 

en la llengua del país d’acollida s’expressa fortament, sobretot per part de les dones migrades del 

Departament dels Pirineus Orientals. Malgrat que les dones han trobat suport per part d’algunes 

entitats, manifesten que aquest no és suficient. També s’ha constatat que en les dues vessants 

territorials manca una estratègia d’alfabetització i/o coneixement de la llengua d’acollida per part 

de les institucions i una oferta suficient de cursos per atendre globalment la demanda. 

Accés a drets3

Una primera dificultat rellevant que destaquen les dones migrades a l’Alt Empordà és la manca 

d’informació disponible dels diferents serveis públics traduïda a les diferents llengües de la 

població resident. En molts casos, la informació que arriba d’aquests serveis no és prou clara ni 

completa, el que genera a la pràctica buits d’informació sobre quins són els drets de ciutadania en 

els diferents àmbits. En aquest sentit, es troben a faltar espais d’acollida i d’informació inclusius.

La situació de confinament i la generalització del teletreball en molts serveis públics imposat per 

la pandèmia des de l’any passat ha reduït dràsticament l’atenció presencial a les administracions 

públiques. Una part important dels tràmits ara es fan mitjançant la modalitat online. Aquesta 

realitat ha generat una forta barrera d’accés als serveis públics per a moltes dones migrades que 

no tenen coneixements digitals ni dominen suficientment les noves tecnologies. 

D’altra banda, més enllà de la manca de formació es constata la inexistència d’espais comunitaris 

per treballar la motivació i l’acompanyament de les persones en el procés d’aprenentatge de la 

llengua. En aquest àmbit, les dones migrades consideren que les escoles podrien ser uns espais 

adequats per promoure aquesta activitat, mentre els fills i f illes estan escolaritzats.

Les dones migrades manifesten que el desconeixement de la llengua és una limitació gran en 

el moment de relacionar-se amb el sistema educatiu i de salut. En el primer cas, hi ha dificultats 

per acompanyar l’educació dels fills i f illes i per implicar-se en l’activitat ordinària dels centres 

educatius. No hi ha espais per facilitar la relació entre les mares, els pares i el professorat i hi ha 

un gran desconeixement sobre la importància de ser presents en els espais de participació, com 

les associacions de pares i mares, i la seva funció. 

A més, les dones migrades constaten com en la majoria de centres educatius hi ha un gran 

desconeixement de les diferents cultures dels i les alumnes i les seves famílies. La mirada 

intercultural que potencia l’enriquiment des de la diversitat és poc present, el que fa que molts 

alumnes d’origen migrant es sentin poc acollits i visquin situacions de desigualtat en relació a 

recursos educatius com les excursions, les activitats esportives extraescolars, l’accés a les colònies 

o als casals, per manca d’informació o el cost elevat d’aquests.
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Les dones migrades també identifiquen com un factor clau d’accés a la informació que els i les 

funcionaris públics que fan aquesta atenció siguin clars i facilitin tota la informació disponible, 

sense prejudicis envers les persones a les que atenen. En aquest àmbit identifiquen la necessitat 

de millorar la formació que reben els professionals d’atenció directa entorn l’atenció a la diversitat 

intercultural amb l’objectiu d’incidir en les seves visions i prejudicis sobre les persones migrades.

Per altra banda, el sistema administratiu francès opera de manera molt atomitzada, provocant 

que cada nivell de l’administració o departament d’aquesta s’encarregui de fases concretes del 

procés d’acollida. Disposar de la documentació reglada és el que facilita l’accés a drets de les 

persones migrades. Fins que aquestes persones no regularitzen la seva situació administrativa 

són les associacions qui proporcionen informació i suport a les persones que es troben en situació 

més vulnerable. Les associacions presents al territori tenen un marge d’actuació reduït i actuen 

com a agents d’informació en relació a l’accés a drets.

Accés a l’habitatge4

En aquest àmbit les dones migrades identifiquen principalment necessitats relacionades amb 

les dificultats per accedir a un habitatge i la desinformació sobre els ajuts disponibles.

El treball de camp evidencia l’existència de situacions de racisme immobiliari a la comarca de 

l’Alt Empordà que dificulten l’accés a un habitatge de lloguer de les dones i les famílies d’origen 

migrant. El desconeixement de l’idioma també és un factor que dificulta l’accés a una informació 

veraç.

En aquest àmbit, les dones migrades constaten que hi ha propietaris que demanen condicions 

abusives per accedir a un habitatge de lloguer, absolutament al marge de la Llei, a persones en 

situació molt vulnerable que desconeixen la legislació vigent.

Les dones migrants de la vessant francesa també manifesten dificultats a l’hora d’accedir a 

l’habitatge per l’existència de racisme immobiliari. Aquesta situació ha provocat la concentració 

de persones migrades en barris d’habitatge social que operen amb dinàmiques de gueto.

Explotació i precarietat laboral5

Es constata que hi ha moltes dones migrades en situació administrativa irregular que treballen 

en el sector de la cura domèstica en l’economia submergida. La majoria d’aquestes dones porten 

més de tres anys a la comarca de l’Alt Empordà i moltes d’elles no tenen o no compleixen els 

requisits necessaris per iniciar un procediment d’arrelament social. No han pogut assistir als 

mòduls d’acollida per conèixer la societat catalana i tampoc han realitzat cap curs de català, 

requisits importants per iniciar aquest tràmit.

Aquestes dones sovint exposen les situacions d’explotació laboral als professionals dels serveis 

públics i entitats als quals accedeixen. Aquestes manifesten que els empleadors/es s’aprofiten de 

la situació de vulnerabilitat administrativa i els posen unes condicions de treball molt dures. Als 

horaris de treball extensos s’hi afegeix el fet de residir en el mateix domicili que la persona a la 

que es cuida i el poc temps lliure disponible. També expressen la por a perdre la feina. 

Moltes d’aquestes dones migrants viuen en pobles molt petits amb poca oferta formativa, 

provocant una major invisibilització i dificultant l’accés als principals serveis i recursos. 

Tanmateix, es detecta una bona xarxa de suport mutu entre les dones cuidadores: entre elles es 

busquen feina si, per exemple, la perden d’un dia per l’altre. També s’ajuden a l’hora d’intercanviar 

informacions rellevants pel que fa a tramitacions i ajudes públiques.

Entre les dones migrants que es troben en aquesta situació ateses pel Servei de primera acollida 

de persones estrangeres del Consell Comarcal, la nacionalitat majoritària és l’hondurenya, seguida 

de la  xilena,  la peruana  i la  cubana. En alguns casos, disposen de la titulació d’infermeria en el 

país d’origen que no ha pogut ser convalidada encara.

Moltes de les dones d’origen migrat que accedeixen al món laboral ho fan en feines molt 

marcades per l’estacionalitat turística, sovint en els sectors de neteja i la restauració.  L’ús del vel 

és una barrera identificada per les dones  en l’accés al mercat de treball que s’evidencia en els 

dos costats fronterers. 
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El treball de camp realitzat en la vessant francesa evidencia les dificultats d’accés al món laboral 

de les dones migrades. En primer lloc, es destaca que la distància entre el lloc de feina i la 

residència de la persona quan no es disposa de carnet de conduir limita les possibilitat d’accés 

al mercat laboral. En segon lloc, el fet de no tenir la nacionalitat francesa es constata com un 

impediment a l’hora de trobar feina. La necessitat d’haver de treballar per sobreviure aboca les 

dones migrades a haver de fer feines que no poden escollir, mal remunerades i amb horaris 

irregulars difícilment compatibles amb la cura dels infants.

Accés a la salut6

L’accés a la salut és també un factor de risc per a les dones migrades. Aquest sovint es retarda 

pel desconeixement de l’idioma, dels drets del país d’acollida en aquest àmbit i per la manca 

d’informació dels serveis. Es constata una diferència rellevant en la capacitat d’accés a la salut 

entre les dones que ja tenen una situació administrativa regular i porten més temps al país i les 

dones que acaben d’arribar o no tenen encara la documentació, com a conseqüència de la major 

desinformació i desconeixement sobre els serveis.

Un factor rellevant que es detecta en algunes comunitats és el fet que, en molts casos, les dones 

sempre accedeixen als serveis de salut acompanyades de la parella, que porta més temps de 

residència al país i coneix millor l’idioma, dels fills o filles, o d’amigues. Com a resultat d’aquesta 

situació, les dones migrades gestionen aquestes situacions delicades en espais on s’exposen 

obertament davant tercers, perdent el seu espai de privacitat i intimitat i canviant rols entre 

mares i f ills i f illes. 

Aquesta realitat supleix la manca de serveis d’acompanyament i suport que podrien oferir les 

figures de referents comunitàries i mediadores interculturals en salut. Figures professionals 

absolutament necessàries perquè la informació flueixi adequadament en ambdues direccions, 

beneficiant tant els professionals de salut com les dones migrades. Aquestes professionals són 

necessàries en tots els àmbits de l’administració pública, però especialment ho són en els àmbits 

social, de salut i educatiu.

Cal destacar que hi ha diversitat de trajectòries d’accés al sistema de salut per part de les dones 

migrades. La gran majoria de les dones migrades no acudeixen als Centre d’atenció primària (CAP) 

en casos d’ansietat, depressió, situacions d’estrès o trastorns psicològics vinculats al procés migratori. 

Es constata que no hi ha unitats especialitzades ni una atenció específica en aquest àmbit.

Per altra banda, són poques les dones migrades que tenen un contacte regular amb els serveis 

de salut sexual i reproductiva, a excepció de les situacions d’embaràs. S’ha evidenciat una manca 

d’informació i conscienciació entre les dones migrades pel que fa als controls ginecològics 

preventius i periòdics i, en general, la poca transmissió d’informació sobre salut sexual entre 

mares i f illes.

Es constata també com en les comunitats migrades perviu fortament la medicina tradicional, a 

la qual les dones recorren regularment per resoldre malalties, compaginant-ho amb el sistema 

de salut del país d’acollida. 

Les dones migrades expressen la necessitat de generar espais de confiança i d’atenció psicològica 

que puguin orientar sobre la pròpia salut i sobre la salut dels seus fills i f illes.

Violència masclista7

En aquest àmbit, es constata l’extrema indefensió en què es troben les dones migrades que 

són víctimes de violència masclista i que depenen de les seves parelles per tramitar la seva 

documentació i regularitzar la situació administrativa. El marc legal les obliga a tramitar 

denúncies, la qual cosa les exposa a situacions de gran vulnerabilitat per a elles i els seus fills 

i f illes. Aquestes dones estan molt invisibilitzades. En aquestes situacions, es troben molt 

desorientades i han de fer front en solitud a la por, l’angoixa i la depressió. Se senten culpables 

i responsables del que puguin viure els seus fills i f illes i aguanten aquestes situacions sense el 

suport de la seva comunitat que, sovint, pressiona per mantenir el vincle matrimonial i la família 

per damunt de tot. Se senten soles, amb por a que els retirin els fills o filles, a no poder treballar, 

menjar i trobar-se sense habitatge. També es constaten moltes situacions d’amenaça de retirada 

de la documentació i retorn forçat al país d’origen.

Les dones migrades detecten una manca d’espais d’acollida i escolta, segurs, que comptin amb 

recursos d’atenció psicològica, on les dones puguin trobar suport i ajuda en altres dones de 

la seva comunitat (dones referents o mediadores interculturals). Les dones expressen que en 
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Tràfic d’essers humans amb finalitats d’explotació sexual8

Si bé aquesta és una qüestió que no ha estat exposada directament per les dones migrades que 

han participat en el treball de camp qualitatiu d’aquest diagnòstic, s’ha incorporat aquest factor 

de risc en l’anàlisi atès que el TEH amb finalitats d’explotació sexual és una realitat que afecta a 

dones d’origen migrat, que és present a l’Espai Català Transfronterer i que és un factor de risc 

d’exclusió social.

L’any 2010 es va constituir a nivell comarcal la Taula tècnica de treball sobre la prostitució al 

municipi de la Jonquera amb l’objectiu de millorar l’atenció a les dones que provenen d’entorns 

relacionats amb la prostitució per reduir els factors de vulnerabilitat als quals estan exposades. 

En el marc d’aquest espai de treball tècnic s’està abordant la realitat del TEH amb finalitats 

d’explotació sexual a la comarca de l’Alt Empordà i s’estan compartint els circuits de treball i de 

detecció de casos.  Si bé existeixen casos en què es sospita d’aquestes situacions, són pocs en 

els que s’inicia una denúncia i un procediment penal que faciliti processos de desvinculació dels 

entorns de prostitució per part de les dones que pateixen aquestes situacions.

Les dones en entorns de prostitució a la comarca de l’Alt Empordà són majoritàriament migrades, 

provinents sobretot de Romania, Bulgària i altres països de l’est d’Europa, Amèrica Llatina i 

Nigèria.

aquestes situacions és important trobar una persona del mateix origen amb qui establir un vincle 

per facilitar i millorar la relació amb els i les professionals a l’hora d’abordar qüestions sobre les 

quals és difícil parlar obertament. El vincle de confiança és el que els dona més força i motivació 

per tirar endavant els processos necessaris per sortir de la situació. 

La pandèmia ha agreujat totes aquestes situacions perquè les dones conviuen moltes més hores 

amb l’agressor.

Tal i com s’ha evidenciat en d’altres àmbits, hi ha dones migrades que malgrat que porten anys 

en el país d’acollida viuen la seva realitat quotidiana en una situació de solitud i sense una xarxa 

de suport que les acompanyi. Aquesta realitat les invisibilitza i amaga problemàtiques també 

vinculades a la seva salut i benestar emocional.

Aquestes situacions, compartides en els dos costats fronterers, es veuen agreujades, en alguns 

casos, quan les dones han migrat soles i s’han exposat in extremis, patint abusos i violacions de 

drets humans bàsics. És el cas de les joves sense referents adults que migren soles o també de les 

dones solteres que migren amb els seus fills i f illes sense cap tipus d’ajuda ni suport. En alguns 

casos, a més, aquestes dones són percebudes com una càrrega per a les seves famílies d’origen i 

són marginades per la seva pròpia comunitat.

D’altra banda, cal assenyalar el fet que moltes d’aquestes dones senten una gran responsabilitat 

per la seva família d’origen i treballen per poder enviar regularment ajuda econòmica als seus 

familiars.

Solitud i manca de xarxa de suport9

Les dones migrades han de fer front a situacions quotidianes de racisme, de maltractament 

institucional i a molts prejudicis per part de la societat d’acollida. Fins i tot, en els casos en què les 

dones coneixen la llengua, hi ha persones que tenen un tracte envers elles basat en l’estereotip 

de la dona migrada (analfabeta i sense formació, submisa, poc apoderada i sense recursos). 

Aquestes situacions es veuen agreujades quan la relació s’estableix per telèfon o de manera 

virtual, realitat que s’ha intensificat en els darrers mesos arrel de la pandèmia de la COVID-19.

Aquest racisme latent en la societat d’acollida impedeix a les dones migrades participar més 

activament en diferents espais de relació social o de treball. Hi ha una barrera invisible difícil de 

flanquejar. Les dones se senten insegures i desconfiades davant d’aquestes situacions i se’ls fa més 

difícil avançar. Són situacions que bloquegen els processos d’inclusió normalitzada en diferents 

Racisme i discriminació10
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espais de la vida quotidiana i impedeixen un accés adequat a serveis i a drets de ciutadania, com 

poden ser els tràmits per ajuts d’habitatge, la sol·licitud de beques educatives o altres gestions. 

Aquest fet acaba generant una pèrdua d’oportunitats per a les dones i les seves famílies.  Per no 

haver de passar per aquestes situacions, algunes dones manifesten que prefereixen perdre drets 

que la seva dignitat.

D’altra banda, aquest sentiment de marginació i de diferència que expressen les dones migrades 

fa que adoptin una actitud defensiva en els espais de relació perquè no hi ha les condicions de 

confiança que faciliten la possibilitat d’expressar-se lliurement. 

Igualment, les dones migrades expressen les situacions de poca dignitat en què es troben 

aquelles que han de recórrer a ajudes bàsiques com l’alimentació. El tracte rebut és el més 

important i no sempre és adequat, ni tampoc es du a terme en espais d’atenció que garanteixin 

un tracte digne cap a la persona.

Aquestes situacions de racisme i discriminació posen de manifest la ignorància i poc interès de la 

societat d’acollida per les cultures d’origen de les persones migrades, així com la poca capacitat 

per promoure processos de treball des de la perspectiva de gènere i la diversitat intercultural.

6
ENTITATS DE SUPORT A LES DONES MIGRADES A L’ESPAI 

CATALÀ TRANSFRONTERER

Aquest diagnòstic ha permès elaborar un mapa de les entitats que treballen en l’acollida i 

acompanyament de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer. Cal subratllar que s’han 

detectat molt poques associacions especialitzades en aquest àmbit i que orientin la seva activitat 

a l’atenció, acollida i acompanyament de les dones migrades. La majoria de les associacions i 

entitats són de caràcter genèric i treballen amb població d’origen migrant.

Un estudi transfronterer elaborat en el marc del projecte de cooperació transfronterera 

Prospectsaso l’any 2017 impulsat pel nostre equip, Mirades sobre l’acollida de persones migrants: 

models i experiències de treball a l’Alt Empordà i els Pirineus Orientals, va detectar a grans trets 

les principals similituds i diferències que hi ha entre les entitats socials de banda i banda de la 

frontera en l’àmbit de l’acollida a les persones migrades.

Aquest estudi destacava com en el cas de la comarca de l’Alt Empordà les persones migrades 

accedeixen a l’acollida sobretot a través dels serveis del Consell Comarcal i dels serveis municipals. 

En tots els casos, el requisit previ per iniciar l’accés als drets de ciutadania de les persones 

nouvingudes és l’empadronament municipal. La xarxa de contactes informal de les persones 

migrades facilita l’accés a aquesta informació i als serveis. 

En el cas de l’Estat Francès, l’OFII (Office Français Immigration Intégration) adreça les persones 

demandants d’asil a les associacions que fan l’acompanyament en la tramitació administrativa 

dels dossiers de sol·licitud. Les persones que han vist rebutjada la seva demanda d’asil queden 

fora de l’empara de l’Estat, és aleshores quan el Col·lectiu Sense Papers i altres associacions que 

defensen els drets de les persones migrades les acullen i estudien les situacions individuals per 

cercar solucions.

En el cas de la comarca de l’Alt Empordà hi ha espais de coordinació i treball entre les entitats 

socials a nivell municipal i comarcal que són dinamitzats per les administracions locals. A nivell 

comarcal, l’espai principal és la Taula d’Inclusió Social. Als Pirineus Orientals hi ha pocs espais 

de relació i de treball en xarxa entre entitats. Existeixen espais de col·laboració entre entitats i 

taules de seguiment per temes puntuals però són espais que les entitats consideren insuficients. 

L’administració local no és proactiva en aquest àmbit.
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En el treball de camp s’ha posat de manifest un gran desconeixement recíproc per part de 

les entitats socials sobre el que s’està treballant en l’àmbit de l’acompanyament a les dones 

migrades en ambdues vessants de la frontera. Al mateix temps, s’ha manifestat un interès mutu 

per conèixer les associacions que acompanyen l’acollida de les dones migrades i la perspectiva 

d’intervenció i acompanyament social des de la qual es treballa.

Aquest diagnòstic ha constatat un gran desconeixement entre les pròpies entitats sobre el treball 

que fan les diferents associacions en relació a l’atenció a les dones migrades i sobre els factors 

de risc específics. Tot i que cadascuna de les entitats atén dones migrades no s’ha generat un 

coneixement concret que vagi més enllà ni s’han posat en marxa espais de treball orientats a 

aquesta finalitat. 

En el cas de la comarca de l’Alt Empordà aquest treball s’ha iniciat a partir de programes 

específics de l’administració comarcal, com el Programa de Dones Referents Comunitàries de 

l’Alt Empordà o el Programa Habiba Dones i Salut Comunitària. El disseny, execució i avaluació 

d’aquests programes està facilitant la creació d’espais d’intercanvi d’informació i coneixement i 

la possibilitat de treballar en xarxa amb d’altres entitats i serveis públics per abordar factors de 

risc d’exclusió específics de les dones migrades. 

Un treball d’impuls i lideratge de la xarxa de treball a l’entorn de l’acollida de les dones migrades 

com el que promou l’equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà, no es detecta a la vessant francesa ni per part dels serveis públics especialitzats o 

generals de les administracions ni per part de les pròpies entitats socials, que constaten els pocs 

espais de treball en xarxa.

El mapa 1 mostra el conjunt d’entitats socials i serveis públics que fan suport a les dones migrades 

a l’Espai Català Transfronterer i que poden constituir l’embrió d’una futura xarxa de treball 

transfronterera orientada a intercanviar informació, compartir coneixement i generar projectes i 

programes d’intervenció destinats a millorar l’atenció i l’acollida de les dones migrades.

Aquest mapa també recull les entitats i els serveis públics d’atenció a les dones víctimes de 

violència masclista. En l’annex 1 es pot consultar una fitxa de cada entitat amb informació 

ampliada sobre l’àmbit específic d’intervenció i les seves dades de contacte. 

Per reforçar la base d’aquest futur treball en xarxa i en el marc del treball de camp d’aquest 

diagnòstic, s’ha demanat a algunes de les entitats de banda i banda de la frontera que comparteixin 

el seu diagnòstic sobre la situació de les dones migrades. La  finalitat d’aquesta exploració és 

complementar la visió de les dones migrades exposada en el capítol quart amb la visió de les 

entitats, per construir un diagnòstic qualitatiu ampli que reculli també els coneixements dels i 

les professionals que treballen amb dones migrades i han participat en aquest projecte.

En el cas de la comarca de l’Alt Empordà les entitats van compartir una sessió de treball amb les 

dones referents comunitàries de l’Associació Amunt i Crits per explorar les diferents dimensions 

del diagnòstic.

En el cas dels Pirineus Orientals l’associació Secours Catholique va establir contacte amb les 

associacions ASTI 66 (Association de solidarité avec tous les immigrés), ACAL 66 (Association 

Catalane d’Actions et de Liaisons), CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile), Welcome 66 

i APEX 66.
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MAPA 1: Entitats i Serveis públics d’acollida a dones migrades de l’Espai Català Transfronterer

FIGUERES

■ Amunt i Crits! Dones referents 

comunitàries de l’Alt Empordà
■ Fundació Sant Vicenç de Paül-

Ksameu
■ Creu Roja Figueres
■ Càritas Alt Empordà interior
■ Centre de Formació per a Adults 

Maria Verdaguer

■ Xarxa de suport mutu Alt Empordà

■ Fundació APIP-ACAM

■ GENERA

■ SIAD Figueres

■ SIAD Alt Empordà

■ Servei d’Intervenció Especialitzada 

Alt Empordà

PERPINYÀ

■ Secours Catholique · Maison de l’amité

■ Femme Solidaire

■ ASTI 66 · Association de Solidarité avec 

Tous les Immigrés

■ Collectif droit des femmes

■ APEX 66

■ ACAL 66 · Association Catalane d’Actions 

et de Liaisons

■ Creu Roja Perpinyà

■ SEUIL

■ CADA · Centre d’Accueil de Demandeurs 

d’Asile

■ Le CIDF · Centre d’Information sur les 

Droits des Femmes

■ Le planning familial

■ Le fil à métisser · Réseau Interculturel

■ CRIA · Centre de Ressources Illéttrisme et 

Alphabétisation

■ CIMADE 66

■ Secours Populaire Français

■ Collectif sans papiers

■ Restos du Coeur des Pyrénées-Orientales

■ Solidarité Pyrénées

GIRONA

■ Fundació Ser.Gi

PIÀ

■ Welcome 66

MONTPELLER

■ Amicale du Nid

■ OFII- Office Francais de l’Immigration et 
de l’Integration

SALT

■ Associació Valentes i Acompanyades

LA JONQUERA

■ Creu Roja La Jonquera

■ Fundació APIP-ACAM

■ GENERA
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Alt Empordà

Les entitats catalanes que acullen i acompanyen dones migrades han compartit el seu diagnòstic 

sobre la situació de les dones migrades i han identificat diferents àmbits en els quals cal prioritzar 

les polítiques públiques i els programes socials per acompanyar-les adequadament.

 ■ L’accés a drets

Les professionals de les entitats constaten un gran desconeixement per part de les dones i les 

famílies migrades sobre els procediments administratius i els serveis que els permeten accedir 

als drets de ciutadania.

La Llei 10/2010 de 7 de maig d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya 

preveu diferents mòduls formatius perquè les persones migrades assoleixin competències 

lingüístiques i un coneixement del país d’acollida, i dels seus drets i deures. La realitat és que hi ha 

escassetat de recursos i l’oferta d’aquests mòduls és limitada, provocant que aquesta informació 

no arribi adequadament a les dones migrades i les seves famílies. 

L’acollida és una acció inclusiva i preventiva però la situació actual de crisi social i sanitària 

provocada per la pandèmia de la COVID-19, que reforça la situació de crisi econòmica i social que 

fa més d’una dècada que pateix el país, ha fet que les necessitats bàsiques passin per davant de 

la resta d’intervencions. Aquesta realitat es tradueix en una reducció de les accions comunitàries 

preventives que afavoreixen l’acompanyament social. És important, a parer de les entitats socials, 

reforçar aquests espais d’acollida i d’informació perquè tothom conegui els seus drets i deures.

Pel que fa als espais d’acollida, també s’ha constatat que la societat catalana és poc permeable 

i els espais de la vida quotidiana s’han demostrat com altament segregats i poc inclusius. No 

s’han fet actuacions públiques adreçades a revertir aquestes situacions, provocant que les dones 

migrades accedeixin a una informació sobre la societat d’acollida bàsica a través del contacte 

amb familiars i altres famílies migrades.

 ■ Atenció a dificultats específiques de les dones migrades

Les entitats socials treballen amb dones que fa molts anys que viuen a la comarca i que mantenen 

lògiques de funcionament com a persones nouvingudes, manifestant un gran desconeixement 

6.1 de la llengua i dels serveis i recursos en el territori. Aquesta realitat té una estreta relació amb les 

mancances dels programes d’acollida, apuntades en el punt anterior. 

En aquest punt el diagnòstic de les entitats coincideix amb el de les dones migrades i constata 

també la barrera cultural i lingüística com un factor de risc d’exclusió social molt clar, que dificulta 

l’accés a recursos. Manquen recursos i programes formatius per facilitar l’alfabetització en català i 

castellà i manquen programes d’alfabetització digital en un moment en què les administracions 

públiques, les entitats i les empreses han accelerat la seva transformació digital adaptant els 

seus serveis presencials a la modalitat online. Aquest fet està dificultant encara més l’accés als 

diferents recursos de les persones en situació més vulnerable.

D’altra banda, les entitats també constaten el fet que les dones migrades pateixen en general 

una forta invisibilitat i solitud. Tenen poca xarxa social i les xarxes entre dones són de caràcter 

monocultural i molt familiar. No hi ha espais de relació entre dones de comunitats d’origen divers.

Quan les entitats fan referència a l’accés al mercat de treball constaten com les dificultats per 

trobar feina tenen a  veure amb la manca de competències lingüístiques i de sabers.

 ■ Treballar amb les capacitats de les dones migrades

Les situacions descrites generen una baixa autoestima en les dones migrades que repercuteixen 

directament en el seu posicionament en relació als seus drets i la possibilitat de demanar ajuda. 

Les dones migrades tenen moltes ganes d’aprendre, empenta i valentia i cal treballar aquestes 

capacitats.

 ■ Reforçar el vincle amb els centres educatius

Les entitats socials identifiquen un repte per a les polítiques i programes comunitaris i 

interculturals: reforçar el vincle de les famílies d’origen migrant amb la comunitat educativa per 

crear espais comunitaris de participació real.

 ■ Atenció especial a les noies joves d’origen migrant

En l’acompanyament de les noies joves d’origen migrant es detecta la necessitat de treballar la 

doble identitat. Són noies tractades com a migrades tot i ser catalanes. Hi ha moltes qüestions 

que es podrien treballar en diversos espais d’intervenció social on actualment no es treballen.
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 ■ Atenció a les dones víctimes de violència masclista

El diagnòstic de les entitats coincideix plenament amb el que han apuntat les dones migrades. 

Es detecten situacions d’extrema vulnerabilitat entre les dones que són víctimes de violència 

masclista. A la baixa autoestima de les dones i a la situació d’aïllament i dependència cap a 

l’home s’hi afegeix la visió de la pròpia comunitat que, sovint, les invisibilitza..

 ■ Acompanyament i suport emocional

Les entitats socials constaten la manca d’espais d’acollida i escolta per a dones migrades que són 

del tot necessaris perquè moltes dones, per la seva situació d’extrema vulnerabilitat, queden fora 

del sistema i de l’accés a recursos.

 ■ Els efectes de la pandèmia de la COVID-19

Els confinaments successius i les limitacions a la mobilitat han generat una gran desconnexió 

entre moltes dones migrades de la comarca i han reforçat, en alguns casos, les situacions de 

solitud. Si bé s’han activat xarxes d’ajuda i suport mutu, en d’altres situacions les xarxes més 

naturals i properes no s’han mantingut amb la mateixa intensitat, en un context en què s’han 

incrementat les necessitats bàsiques de les famílies.

Les entitats subratllen el gran esforç que estan portant a terme per donar resposta a situacions i 

necessitats que fins ara no estaven atenent.

 ■ Reforçar la sensibilització en la societat d’acollida per prevenir el racisme 

i la discriminació

Les entitats socials de la comarca coincideixen en destacar la necessitat de promoure una major 

sensibilització comunitària que incorpori la ciutadania diversa. En aquest àmbit insisteixen a 

treballar amb la població jove però també amb el conjunt de la societat.

 ■ La Jonquera

La Jonquera no disposa d’un punt d’informació i acollida per a les persones en procés de transit 

migratori. Les entitats constaten la manca de voluntaris per atendre tota la necessitat que detecten 

al municipi. Si bé hi ha famílies que fa anys que viuen al municipi hi ha moltes persones, sobretot 

homes,  que estan de pas i que arriben al municipi per treballar pocs mesos i després marxen.

 ■ El treball en xarxa

Les entitats valoren positivament l’impuls a un espai de treball en xarxa per millorar l’intercanvi 

d’informació i coneixement en l’atenció a les dones migrades. També estan interessades a 

conèixer les entitats que fan aquest treball a l’altra vessant de la frontera.

Departament dels Pirineus Orientals

En les jornades de treball transfrontereres d’aquest projecte s’ha constatat com les entitats socials 

que treballen als Pirineus Orientals acompanyant les persones migrades ofereixen, sobretot, dos 

tipus de serveis. 

En primer lloc, serveis d’acollida i acompanyament a les persones migrades i de suport jurídic 

a l’elaboració dels dossiers per regularitzar la seva situació administrativa. Des del punt de vista 

legal, a l’Estat Francès la regularització administrativa és imprescindible per accedir a drets bàsics 

com la salut, l’educació, o l’habitatge, entre d’altres.

En segon lloc, les associacions ofereixen recursos que faciliten l’aprenentatge de la llengua, i  

organitzen trobades i sortides culturals o de lleure per crear vincles i reforçar els espais de relació 

social de les persones nouvingudes. Sovint, aquests espais els freqüenten més homes que dones.  

Per altra banda, es constata que l’administració pública està molt compartimentada i no fa 

una acollida global a la població d’origen migrant. Cada nivell administratiu o departament 

d’aquests es fa càrrec d’una parcel·la concreta del procés d’acollida: la tramitació administrativa 

de documents, l’accés al mercat de treball o l’habitatge, l’accés a la salut, els recursos formatius i 

educatius, entre d’altres. Davant d’aquesta realitat, les entitats socials que acompanyen persones 

migrades o refugiades ho fan des d’una mirada més integral per facilitar la informació de manera 

conjunta, adreçant adequadament les persones en funció de les seves necessitats.

Les dades facilitades per les entitats dels Pirineus Orientals mostren que l’atenció realitzada 

a dones pels seus serveis és significativament inferior en comparació a les dels homes atesos. 

En aquest sentit, no s’identifiquen associacions o entitats que treballin exclusivament en 

l’acompanyament integral de les dones migrades. Aquestes, independentment del seu procés 

6.2
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migratori, dels motius i de la seva situació en el país d’acollida, son ateses, si ho necessiten, per 

entitats que ofereixen acompanyament a persones migrades de forma genèrica.

Tot i que no s’especifica el sexe de les persones, l’any 2019 l’associació CADA va atendre vuit 

persones en situació de Tràfic d’Éssers Humans. Aquest fet ha desencadenat un treball més 

proper entre les professionals i el Centre d’Informació sobre els Drets de la Dona i la Família 

(CIDFF). 

A part de les entitats anteriorment esmentades i que s’han contactat durant el treball de camp, 

s’han identificat altres associacions i entitats de caràcter públic i privat que es referencien a 

l’annex 1. 

CONCLUSIONS

La realització d’aquest diagnòstic sobre la situació de les dones migrades a l’Espai Català 

Transfronterer ha permès donar major visibilitat a una realitat que està essent poc atesa des de 

la seva pròpia especificitat, pels serveis públics i les entitats socials de cada país.

Els marcs legislatius i els sistemes de provisió de benestar són diferents a banda i banda 

de la frontera i hi ha diferències, com s’ha exposat en els anteriors capítols, entre l’oferta i el 

funcionament dels serveis  públics i els recursos que es mobilitzen des del sector associatiu de 

cada país per atendre les dones migrades. 

Tot i les diferències entre ambdues realitats, el diagnòstic qualitatiu posa de manifest com 

els factors de risc d’exclusió social de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer són 

compartits entre la majoria de les dones que es troben en situació més vulnerable. Les realitats 

quotidianes de les dones migrades en situació de risc d’exclusió social no són gaire diferents a 

un costat i a l’altre de la frontera. Aquesta realitat compartida reforça la necessitat de mantenir 

un espai de treball basat en la cooperació transfronterera que permeti abordar conjuntament 

els reptes i les solucions.

Aquest diagnòstic ha permès identificar les línies de treball que es poden reforçar per millorar 

l’acollida i l’acompanyament de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer. En tots els 

casos, partir d’una millor identificació dels factors de risc permet acompanyar la reflexió sobre 

quines són les realitats i situacions diverses viscudes per les dones migrades, quines necessitats 

hi estan associades i quines actuacions es poden portar a terme per millorar les seves condicions 

de vida i garantir el seu accés als drets. 

En aquesta direcció és important reiterar la necessitat de visibilitzar les situacions que viuen 

moltes dones migrades des d’una perspectiva interseccional per reforçar totes les actuacions 

possibles orientades a garantir la cobertura de les seves necessitats bàsiques i el seu accés als 

drets de ciutadania.

Tal i com s’ha exposat al llarg d’aquest diagnòstic,  hi ha factors de risc que són crítics com són 

el coneixement de l’idioma del país d’acollida; la situació d’extrema vulnerabilitat de les dones 

que pateixen violència masclista; la solitud amb la qual viuen moltes dones per manca de xarxes 
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de suport; les situacions d’explotació i precarietat laboral que es detecten en molts casos en el 

sector de la cura domèstica; les situacions gravíssimes de vulneració dels drets humans en els 

casos de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual o les situacions quotidianes de 

racisme i discriminació que pateixen moltes dones en el seu dia a dia. 

Compartir i aprofundir en aquest diagnòstic en els espais de treball on es trobin les dones migrades 

i els i les professionals que fan l’acollida i l’acompanyament a l’Espai Català Transfronterer és un 

primer pas per reforçar els serveis i recursos i adaptar-los millor a les necessitats detectades. 

En els projectes de cooperació transfronterera en què hem participat en els darrers anys la creació 

d’espais de treball entre professionals de l’àmbit de la intervenció social d’ambdós costats dels 

Pirineus ha demostrat ser un instrument rellevant per generar l’espai de trobada, de diagnòstic 

i de reflexió conjunta per fer avançar les polítiques socials i els programes i accions locals39. Els 

projectes transfronterers possibiliten generar un intercanvi de bones pràctiques i reforçar les 

xarxes de treball professional i també permeten, com hem constatat en aquest diagnòstic, fer 

més permeable aquest espai de cooperació implicant la ciutadania a participar-hi activament. 

Des de la perspectiva de treball amb què s’ha treballat aquest diagnòstic, basada en la recerca-

acció que ha recollit les veus i reforça la participació de les dones migrades en situació més 

vulnerable en espais de reflexió i decisió sobre les seves vides, es proposen diferents línies de 

treball que es podrien posar en marxa en un futur en l’àmbit de l’acollida i acompanyament de 

dones migrades a nivell transfronterer.

En primer lloc, consolidar la comunitat transfronterera de bona pràctica integrada per dones 

migrades i professionals de serveis i entitats d’acollida. Aquesta xarxa es va començar a treballar 

en d’altres projectes transfronterers (projecte Prospectsaso) i els i les professionals han manifestat 

el seu interès a mantenir viu aquest espai de treball. Aquest diagnòstic facilitarà, per primera 

vegada, un instrument per compartir les especificitats i els factors de risc en dones migrades que 

es podrien treballar conjuntament.

En segon lloc, la cooperació transfronterera pot facilitar un instrument rellevant per donar a 

conèixer el programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà com a bona pràctica 

en l’àmbit de la participació i l’empoderament (pouvoir d’agir) de les dones migrades en situació 

39. Equip Inclusió i Atenció a la Comunitat (2021). Resultats, aprenentatges i coneixements. Projecte Prospectsaso. Àrea 
de Benestar, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Figueres.

vulnerable. Tenint en compte que en aquest diagnòstic ha participat activament l’associació 

Amunt i Crits!, que neix d’aquest programa comarcal, les pròpies dones migrades que dinamitzen 

els espais del treball comunitari i fan recerca-acció poden ser les més indicades per facilitar els 

nous espais de treball amb professionals a nivell transfronterer on es generi nou coneixement 

i estratègies d’intervenció. En aquesta direcció, és important visibilitzar aquest treball i reforçar 

les pràctiques de dinamització comunitària intercultural que poden portar a terme les pròpies 

dones migrades amb els i les professionals. 

En tercer lloc, el projecte ha permès iniciar un primer contacte i treball entre l’Associació Amunt 

i Crits i un grup de dones de la Maison de l’Amitié de l’associació Secours Catholique que s’han 

interessat per l’experiència de treball i empoderament de les dones de l’associació catalana. En 

aquest espai de treball es podria generar un acompanyament específic, centrat en processos 

d’empoderament orientats a formar les dones en l’accés als drets i serveis.

En quart i darrer lloc, el diagnòstic ha evidenciat també la necessitat de generar un espai 

d’intercanvi de coneixement i bona pràctica a nivell transfronterer en l’àmbit de l’alfabetització 

de les persones d’origen estranger. Aquesta és una necessitat compartida a les dues vessants de 

la frontera, on hi ha dispositius específics i recursos que són insuficients, tot i que es detecta un 

major treball en xarxa i coordinació a la vessant francesa que es podria explorar i conèixer millor, 

per introduir bones pràctiques a la comarca de l’Alt Empordà.
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ÀMBIT NOM MISSIÓ PROGRAMES RELLEVANTS SEU WEB

ACOLLIDA

INFORMACIÓ

ACOMPANYAMENT

MEDIACIÓ

Equip d’Inclusió i Atenció 
a la Comunitat del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà

Servei d’acollida.

Atenció a les persones estrangeres de la comarca, excepte 
les residents al municipi de Figueres, que disposa de serveis 
propis.

Informació, assessorament i acompanyament de 
les persones nouvingudes sobre els serveis públics.
Assessorament en situacions de vulneració de drets, 
discriminació, d’odi o racisme. 
Servei de mediació intercultural i Acció Comunitària. 
Suport tècnic especialitzat en orientació i 
assessorament a professionals. 
Serveis d’assessorament jurídic en normativa 
d’estrangeria. 
Gestió i coordinació del Servei de primera 
acollida a nivell dels municipis.

Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 
C/ Nou, 48 
17600 Figueres

http://inclusioaltemporda.
cat/portal/

ACOLLIDA

INFORMACIÓ

ACOMPANYAMENT

MEDIACIÓ

Servei de primera 
acollida de l’Ajuntament 
de Figueres

Servei d’atenció, informació i assessorament en matèria 
d’acollida i immigració.

Gestiona el Servei de Primera Acollida, un servei integral 
d’acollida individual o grupal per a les persones nouvingudes 
al municipi.

Suport als serveis municipals. 
Mediació, acompanyament, traducció i interpretació 
lingüística. 
Jornades de sensibilització de la població i la 
formació dels professionals entorn de la nova 
ciutadania. 
Suport a les entitats vinculades amb la població 
d’origen immigrant. 
Servei d’assessorament jurídic en matèria 
d’estrangeria. 
Gestió i coordinació del Servei de primera 
acollida a nivell del municipi.

Av. Salvador Dalí i Domènech, 
107 · 17600 Figueres

CATALUNYA

Serveis Públics

ANNEX 1. MAPA DE SERVEIS I ENTITATS DE SUPORT A LES DONES MIGRADES

A.1.1

MAPA DE SERVEIS I ENTITATS DE SUPORT A LES DONES 
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ÀMBIT NOM MISSIÓ PROGRAMES RELLEVANTS SEU WEB

ATENCIÓ A LES DONES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

SIAD Figueres Servei de Benestar Social que ofereix una primera acollida, 
informació, atenció i assessorament en relació a l’exercici 
dels drets de les dones.

Informació general sobre recursos i serveis de 
la pròpia administració local així com d’altres 
administracions supramunicipals i provincials. 
Atenció i suport en diversos àmbits i/o derivació al 
servei de referència: laboral, formatiu, sanitari, etc., 
fent especial atenció a la detecció de la violència 
masclista i estabint els mecanismes d’informació 
i derivació al serveis espeicalitzats corresponents. 
Servei d’atenció psicològica i servei d’atenció jurídica 
per a dones que viuen, o han viscut, en situació de 
violència masclista.

Tallers i xerrades.

Suport i col·laboració amb grups de dones del territori.

c. Poeta Marquina, 2 
17600 Figueres 
Tel. +34 972 513 808 
+34 972 513 139

siad@figueres.org

http://ca.figueres.cat/
la-ciutat/benestar-social/
servei-d-informacio-i-
atencio-a-les-dones-siad/

ATENCIÓ A LES DONES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

SIAD Alt Empordà Servei dirigit a les dones que els facilita suport en els 
àmbits laboral, social, personal i familiar. Ofereix atenció 
especialitzada en aquells casos on s’ha donat violència 
masclista.

Proporcionar a les dones orientació i assessorament 
sobre temes que puguin ser del seu interès. 
Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu 
femení en la realització d’accions que visualitzin les 
aportacions de les dones, per tal de millorar la seva 
capacitat d’incidència pública. 
Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració 
amb els grups i organitzacions de dones, i oferir-
los recursos que facilitin la realització de les seves 
activitats. 
Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a 
dones en situacions de violència masclista. També 
als serveis socials i altres recursos, públics i privats, 
que poden donar sortida a les diverses situacions que 
plantegin les usuàries. 
Realitzar activitats de sensibilització social. 
Actuar com observatori de la realitat de les 
dones del territori i col·laborar en la definició de 
les línies prioritàries d’intervenció en els plans 
o programes locals de polítiques de dones.

C. Nou, 48 
17600 Figueres 
Tel. +34 972 522 000

ssocials@altemporda.cat

https://www.altemporda.org/
portal/benestar-social/atencio-a-
la-familia-infancia-adolescencia-
i-dona/servei-d-informacio-
i-atencio-a-les-dones-siad

ATENCIÓ A LES DONES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

Servei d’Intervenció 
Especialitzada 
Alt Empordà

Oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han 
estat o estan en processos de violència masclista, així com 
els seus fills i f illes a càrrec.

Programes específics i integrals de prevenció, 
assistència i reparació.

Av. de Vilallonga, 5 
17600 Figueres 
Tel. +34 872 022 030

ALFABETITZACIÓ Centre de Formacio per 
Adults Maria Verdaguer

El CFA Maria Verdaguer és un centre públic obert a 
l’entorn amb una vocació clara de ser útil socialment a la 
comarca on es troba. La institució es regeix pels principis de 
democràcia i de participació. És primordial que es fomenti 
la participació, es valori la pluralitat i s’eduqui d’acord amb 
principis democràtics.

La voluntat és incidir en una millora de la formació 
permanent de les persones que assisteixen al centre, tot 
potenciant, al mateix temps, l’enfortiment de valors de 
diàleg per a una societat democràtica i enfortint la identitat 
personal i col·lectiva com a ciutadans, i fomentar la valoració 
i el respecte vers les altres cultures i societats.

Ensenyaments inicials i formació bàsica en: 
•  Llengua catalana 
•  Llengua castellana 
•  Formació instrumental 
•  Graduat en educació secundària 
per a persones adultes (GESO)

Ensenyaments transprofessionals: 
•  Llengua anglesa 
•  Llengua francesa 
•  Competència digital COMPETIC

Preparació de proves d’accés: 
•  A cicles formatius de grau superior 
•  A la universitat per a majors de 25 anys

C. Avinyonet, 38 
17600 Figueres 
Tel. +34  972 673 069 
b7007178@xtec.cat 
secretariamverdaguer@
gmail.com

https://agora.xtec.cat/
cfamariaverdaguer/

ANNEX 1. MAPA DE SERVEIS I ENTITATS DE SUPORT A LES DONES MIGRADES
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ÀMBIT NOM MISSIÓ PROGRAMES RELLEVANTS SEU WEB

ACOLLIDA

INFORMACIÓ

ACOMPANYAMENT

MEDIACIÓ

MATRIMONIS FORÇATS 
I MUTILACIÓ GENITAL 
FEMENINA

Amunt i Crits! - Dones 
referents comunitàries 
de l’Alt Empordà

Associació integrada per dones referents comunitàries 
de diversos orígens, especialitzades a fer de pont i facilitar 
l’acollida de les persones migrades a l’Alt Empordà i a les 
comarques gironines.

Facilitar i acompanyar en l’acollida de les dones 
i famílies migrades a l’Alt Empordà i comarques 
gironines. 
Facilitar i dinamitzar espais i grups de treball amb 
dones i famílies migrades per detectar necessitats  i 
promoure projectes de canvi social. 
Fer de pont entre els serveis públics i la ciutadania 
d’origen migrat. 
Generar espais de confiança amb dones i famílies 
migrades des de la capacitat d’escolta, la sororitat i 
l’empatia. 
Prevenir actituds racistes.  
Sensibilització, tallers de formació per prevenir els 
matrimonis forçats i la mutilació genital femenina.

amunticritsdones@gmail.com https://
amunticritsdonesaltemporda.
blogspot.com/

ACOMPANYAMENT Fundació Ser.Gi Treballar per a una societat inclusiva. Millorar la qualitat de 
vida dels grups o minories que es troben amb dificultats en 
el seu desenvolupament personal, familiar o social.

Xarxa de dones subsaharianes o catalanes filles de 
pares d’origen subsaharià, veïnes de la comarca de 
l’Alt Empordà.

Pl. Lluís Companys, 12 
17003 Girona 
Tel. +34 972 213 050 
info@fundaciosergi.org

https://www.fundaciosergi.org/

ALFABETITZACIÓ

ACOMPANYAMENT

Fundació Sant Vicenç 
de Paül -Ksameu

Desenvolupar projectes per a infants, adolescents, 
joves i adults, amb l’objectiu d’oferir i facilitar respostes 
personalitzades a les necessitats educatives i socials.

Alfabetització de les mares i pares dels joves que 
participen al Centre obert Ksameu d’atenció 
socioeducativa.

Pl. Sant Vicenç de Paül, 3 
17600 Figueres 
Tel. +34 972 670 130 
+34 626 746 623 
info@ksameu.cat

http://www.ksameu.cat/

COBERTURA NECESSITATS 
BÀSIQUES

REFUGIATS

ALLOTJAMENT D’URGÈNCIA

Creu Roja Facilitar l’assistència social, jurídica i psicològica de les 
persones nouvingudes i/o demandants d’asil.

Informar sobre l’accés a les ajudes socials i dispositius 
d’acollida.

Orientar sobre recursos i tràmits socials, sanitaris, educatius, 
formatius i jurídics relacionats amb el procés migratori.

Programa d’atenció urgent a les necessitats bàsiques

Servei de rober, ajuts puntuals per cobrir necessitats 
bàsiques d’alimentació i higiene.

Programa de primera acollida de refugiats per a 
sol·licitants o persones beneficiàries de protecció 
internacional. Ofereix allotjament, manutenció i 
transport durant els tràmits de la demanda d’asil, 
f ins que no s’assigna una plaça en un pis o centre de 
refugiats.

Creu Roja Figueres 
C. Albert Cotó, 1 17600 Figueres 
Tel. +34 972 672 939 
figueres@creuroja.org

Creu Roja La Jonquera 
C. Carles Bosch de la Trinxeria, 
s/n 
17700 La Jonquera 
Tel. +34 972 554 383

http://www.creuroja.
org/AP/CM.aspx

COBERTURA NECESSITATS 
BÀSIQUES

SENSELLARISME

Càritas Acollir les persones en situació o risc de pobresa i exclusió 
social, acompanyant-los en el seu procés de promoció 
i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les 
causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

Servei d’acollida que ofereix: 
Acollida, escolta i acompanyament. 
Suport jurídic/assessorament per a persones 
migrades. 
Banc d’aliments/rober. 
Tallers acollida lingüística. 
Orientació sociolaboral.

Càritas Alt Empordà interior 
Figueres 
Pl. Sant Vicenç de Paül, 2 
Tel. +34 972 504 152

https://www.caritasgirona.
cat/ca/1790/alt-emporda-
interior.html

COBERTURA 
NECESSITATS BÀSIQUES

Xarxa de suport mutu 
Alt Empordà

Xarxa autogestionada per a l’abastiment d’aliments i 
productes bàsics a persones i famílies en risc d’exclusió 
social.

Lliurament de cistelles de productes a famílies en 
situació de vulnerabilitat.

Assessorament i accés a drets.

laxarxaaltemporda@
gmail.com

Entitats
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ATENCIÓ DONES QUE 
EXERCEIXEN PROSTITUCIÓ

Fundació APIP-ACAM Donar suport a les persones i famílies en situacions de 
necessitat, de manca de mitjans econòmics i/o dependència 
física o intel·lectual, procurant la continuïtat dels 
tractaments, de les metodologies i les avaluacions, per tal 
de col·laborar amb la capacitació, el foment de l’assertivitat, 
l’empoderament de les persones i la recuperació de llurs 
xarxes socials.

Projecte integral: promoció d’accions d’atenció, 
protecció i subsistència, ajudes socials i jurídiques a 
víctimes de tràfic de persones per a l’explotació sexual 
o a persones prostituïdes.

Dones que per diverses causes pateixen situacions 
de discriminació i/o desigualtat (situació d’exclusió, 
violència de gènere, prostitució, etc.).

C/ Méndez Nuñez, 44 
17600 Figueres 
sefoir@fundacioapipacam.org

https://fundacionapipacam.org/

ATENCIÓ DONES QUE 
EXERCEIXEN PROSTITUCIÓ

Genera Associació sense ànim de lucre en defensa i reivindicació 
dels drets de les dones que exerceixen la prostitució des 
d’una perspectiva feminista. Avançar en el reconeixement 
de drets de les dones que exerceixen la prostitució és 
avançar en la lluita pels drets de totes les dones.

Intervenció directa en espais d’exercici de prostitució. Tel. +34 696 889 194 
girona@genera.org.es

https://www.genera.org.es/

MATRIMONIS FORÇATS 
I MUTILACIÓ GENITAL 
FEMENINA

Associació Valentes 
i Acompanyades

Suport integra a les joves que estan en risc de 
patir matrimoni forçat i se’ls proporciona eines, 
recursos i estratègies pel seu apoderament.

Atenció a les dones que han patit o estan en risc 
de patir aquesta violència masclista amb l’objectiu 
d’apoderar-les per tal que esdevinguin persones 
lliures, independents i autònomes, oferint un 
acompanyament integral i interdisciplinari.

PREVENCIÓ 
Projecte reforç escolar. 
Projecte mares-educadores.

INTERVENCIÓ 
Acompanyament integral. 
Atenció psicològica-emocional. 
Recurs habitacional de caràcter temporal. 
Treball en xarxa.

SENSIBILITZACIÓ 
Erradicar els matrimonis forçats, pràctica patriarcal i 
masclista que atenta contra els drets de les dones. 
Sessions informatives i formatives per 
fer visible la realitat dels MF i teixir 
aliances per a la seva eradicació.

Ser un projecte social de referència i compartir la 
nostra expertesa per posar fi a aquesta violència.

Hotel d’Entitats de Salt 
C. de Sant Dionís, 42 17190 Salt 
Tel. +34 605 254 255 
info@valentesiacompanyades.org

https://valentesiacompanyades.
org/
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DEPARTAMENT DELS PIRINEUS ORIENTALS

ÀMBIT NOM MISSIÓ PROGRAMES RELLEVANTS SEU WEB

ADMINISTRACIÓ

PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 
SOL·LICITUD ASIL

OFII - Office Français 
de l’immigration et 
de l’intégration

Únic operador de l’Estat encarregat de la integració de les 
persones migrades durant els 5 primers anys de les seva 
estada a França.

Gestiona els processos administratius vinculats a la 
immigració professional i familiar, la gestió del dispositiu 
nacional d’acollida de demandants d0asil, les ajudes al 
retorn i a la reinserció i la lluita contra el treball il·legal.

Coordina i dinamitza el dispositiu nacional d’acollida

Servei de primera acollida.

Dirigeix i f inança les estructures de primera acollida 
dels sol·licitants d’asil.

Gestiona una part de les entrades dels sol·licitants 
d’asil als Centres d’acollida (CADA), als Centres 
Provisionals d’Allotjament (CPH) i altres dispositius.

OFII Montpellier 
Le régent 
4 rue Jules Ferry 34000 
Montpellier 
Tel. +33 499 77 25 50

Ofii.fr/demande-d-asile

ADMINISTRACIÓ

ACOLLIDA

ATENCIÓ A LES DONES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

Le CIDF - Centre 
d’Information sur les 
Droits des Femmes

Centre d’informació per a dones del departament dels 
Pirineus Orientals que exerceix una missió d’interès general 
encarregada per l’Estat. L’objectiu és afavorir l’autonomia 
social, professional  i personal de les dones i promoure la 
igualtat entre dones i homes.

Acollida i informació de serveis per a dones: 
Accés a drets 
Lluita contra les violències 
Treball i formació 
Educació i ciutadania 
Vida familiar i suport a la parentalitat 
Salut i sexualitat 
Lluita contra les discriminacions

52 rue Maréchal Foch 
66000 Perpignan 
Tel. +33 468 51 16 37 
Fax. +33 468 51 16 37

https://pyreneesorientales.
cidff.info/

ALFABETITZACIÓ CRIA - Centre de 
Ressources Illéttrisme 
et Alphabétisation

Lluitar contra l’analfabetisme i oferir a les persones migrades 
l’accés al francès com a llengua d’integració.

Lloc d’informació, documentació i dinamització que 
ofereix recursos pedagògics adaptats als actors de la 
formació en relació amb els públics amb dificultats 
en coneixements de base o aprenentatge del francès 
(recursos disponibles a l’espai mediateca Atelier 
Canopé 66 de Perpinyà o es poden consultar en línia: 
http://www.pedago66.fr/ressources-web.html). 

Sessions de formació/conferències/taules rodones 
sobre analfabetisme i l’aprenentatge de la llengua.

Suport tècnic per al conjunt d’actors prescriptors 
i/o formadors en alfabetització i aprenentatge de la 
llengua francesa.

Dinamització de la xarxa per federar el conjunt dels 
actors que treballen per combatre l’analfabetisme i 
l’aprenentatge del francès.

Atelier Canopé 66 - Perpignan 
Place Jean Moulin 
66000 Perpignan 
Tel. +33 468 08 10 08 
cria66@ac-montpellier.fr

https://www.profiloccitanie.
fr/cria/cria66/

http://pedago66.fr/
cria66/illettrisme-alpha/
la-prevention.html
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Entitats

ÀMBIT NOM MISSIÓ PROGRAMES RELLEVANTS SEU WEB

ACOLLIDA

ACOMPANYAMENT

ALFABETITZACIÓ

NECESSITATS BÀSIQUES

Secours Catholique Combatre totes les causes de la pobresa, les desigualtats 
i l’exclusió social. Posa en el centre de la seva actuació 
la participació de les persones a les que s’acompanya i la 
capacitat d’avançar conjuntament.

Lliurament individual d’aliments i ajuts econòmics per a 
l’accés als drets dels migrants (participació en el pagament 
de targetes de residència, en despeses de transport per anar 
al Curs Nacional de Drets d’Asil).

Cursos d’alfabetització, suport educatiu per a infants, tallers 
en grup.

Casa de l’Amistat (Maison de l’amitié) al 
barri  Vernet-Salanca de Perpinyà.

Maison des Fraternités Romarins 
Barri de Sant Martí de Perpinyà.

Maison de l’amitié 
Cité de Vernet-Salanque 
1 place Lluis-Llach, appart. 50 
66000 Perpignan 
Tel. +33 953 43 54 82 
amitievs.secourscath@
gmail.com

Maison des Fraternités 
Romarins 
5 rue des romarins 
66000 PERPIGNAN 
Tel. +33 468 81 95 27 
coordination.romarins@
secours-catholique.org

www.secourscatholique.org

DEFENSA DRETS 
DE LES DONES

Femme Solidaire Reduir totes les formes de discriminació i desenvolupar una 
educació no sexista i no violenta.

Informa, sensibilitza sobre els drets de les dones per 
contribuir a fer evolucionar les mentalitats envers 
una societat alliberada de les relacions de dominació. 
L’associació defensa els valors fonamentals de laicitat, de 
mixicitat, d’igualtat pels drets de les dones, de pau i llibertat.

femmes-solidaires.org/informer 25 avenue Julien Panchot 
66000 Perpignan 
Tel. +33 434 12 49 44 
+33 695 21 57 82 
femmes.solidaires66@
gmail.com

femmes-solidaires.org/

www.facebook.com/
femmessolidaires66/

ACOMPANYAMENT Welcome 66 Desenvolupar accions en favor de la integració de les 
persones exiliades mitjançant la cultura, l’esport, l’accés a la 
formació i al treball. Els voluntaris acompanyen les persones 
exiliades per facilitar la seva integració a la societat.

Programa d’apadrinament de joves. 32 rue Adj Marceau Serra 
66380 Pia

https://www.facebook.
com/Welcome-to-
Migrants-66-1078329302274242/

ACOLLIDA

ACOMPANYAMENT

ASTI 66 - Association 
de Solidarité avec 
Tous les Immigrés

Acollir, ajudar i orientar les persones migrades i sol·licitants 
d’asil en els seus tràmits per afavorir la seva integració i 
l’aprenentatge del francès.

Acollida jurídica i administrativa sobre el dret dels 
estrangers (acolida específica per a dones estrangeres 
víctimes de violència).

Acompanyament social, accés a drets.

Permanències específiques per facilitar ajuda social i 
administrativa.

Tallers sociolingüístics en tots els nivells per a persones 
adultes.

Participació en diferents col·lectius: 
Comité de soutien aux sans papiers - Resf - 
Collectif Droits des Femmes - SOS Chibanis 66 
- Collectif pour une histoire franco-algérienne non 
falsifiée - Observatoire pour le respect des droits 
et libertés - Paix et justice pour la Palestine.

Place de l’huile 
66000 Perpignan 
asti.perpignan@gmail.com

http://asti66.org
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ÀMBIT NOM MISSIÓ PROGRAMES RELLEVANTS SEU WEB

DEFENSA DRETS 
DE LES DONES

Collectif Droit 
des Femmes

Col·lectiu feminista integrat per diferents associacions dels 
Pirineus Orientals (APEX/ASTI/ATTAC/Femmes Solidaires/
LDH/MRAP/MFPF/LGBT/Idemgenre), partits (EELV/NPA/
PCF/PG) i sindicats (FSU/Solidaires/CGT/CNT)

collectifdroitdesfemmes66@
yahoo.fr

https://www.facebook.com/
collectifdroitsdesfemmes66/

ATENCIÓ A LES DONES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

APEX 66 Lloc d’escolta i d’acollida destinat a les víctimes de violències 
masclistes, als autors i als testimonis d’aquestes violències.

Acollida, escolta, orientació i acompanyament de do-
nes, infants i adolescents exposats, per part d’un equip 
de professionals.

Espai de permanència a les Maisons Sociales de Proxi-
mité de Ceret, Elna, Font Romeu, Prades, Ribesaltes i 
Thuir.

22 rue de la Cigale d’Or  
66000 Perpignan 
Tel. +33 468 63 50 24 
apex.adivad@orange.fr

https://www.violences-conjugales.
org/?fbclid=IwAR0UdlrR7YJDtzGcju_
ypG-3zzGdSa4GuP9mdK9F-
R49qeKZlu8An-_gSX0

HABITATGE ACAL 66 - Association 
Catalane d’Actions 
et de Liaisons

Lluita contra l’exclusió de les persones més vulnerables. Centre provisional d’allotjament per a beneficiaris de 
la protecció internacional: famílies, persones soles de 
menys de 25 anys.

6 Bd John Fitzgerald Kennedy 
66000 Perpignan 
Tel. +33 468 68 20 50 
acal@acal.asso.fr

http://acal.asso.fr/

ALBERG Creu Roja Perpinyà Empadronament – allotjament de nit – acompanyament per 
al realltojament – allotjament públic mixt d’estabilització

Servei Integral d’Acollida i d’Orientació.

Maison relais Perpignan 
Avenue docteur Jean Louis 
Torreilles 
66000 PERPIGNAN  
Tel. +33 468 34 48 16

APARTAMENTS INDIVIDUALS 
I HABITACIONS D’HOTEL

SEUIL Allotjament de curta durada en habitacions d’hotel per a 
tots els públics.

Avaluació de situacions i derivació a allotjament o serveis 
adequats.

Per a sol·licitants d’asil i tràmits a Dublín: acollida, 
allotjament en apartaments, suport administratiu, social i 
mèdic, activitats socioculturals, escolarització per a nens.

Organització de sortides des del centre per a refugiats i 
persones a qui s’ha negat l’asil.

SEUIL 
42 Bd Aristide Briand 
66000 Perpignan 
Tel. +33 468 66 09 03 
seuil.huda@acal.asso.fr

CENTRE D’ALLOTJAMENT CADA - Centre d’Accueil 
de Demandeurs d’Asile

Acollida durant l’estudi de l’expedient de sol·licitud de 
l’estat de refugiat (allotjament, seguiment administratiu, 
seguiment mèdic) - públic mixt.

Residence les pechers 
26 chemin de la poudrière  
66000 Perpignan 
Tel. +33 468 52 83 01 
Logement.languedoc-
roussillon@adoma.fr

ACOLLIDA

ACOMPANYAMENT

ATENCIÓ A LES DONES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

Le planning familial Moviment feminista d’educació popular que treballa per la 
igualtat dones/homes i la possibilitat de cada persona de 
viure una sexualitat plena, sense embarassos no desitjats 
i infeccions de transmissió sexual. Defensa del dret a 
l’educació sexual, a la contracepció, a l’avortament i lluita 
contra les violències i les discriminacions per gènere o 
orientació sexual

Facilitació d’informació i acompanyament a l’educació 
sexual, la contracepció, VIH/SIDA, violències i LGTBI.

25 avenue Julien Panchot 
66000 Perpignan 
Tel. +33 468 51 09 68 
+33 800 08 11 11

ANNEX 1. MAPA DE SERVEIS I ENTITATS DE SUPORT A LES DONES MIGRADES



8180

ÀMBIT NOM MISSIÓ PROGRAMES RELLEVANTS SEU WEB

ACOLLIDA

ACOMPANYAMENT 
PSICOLÒGIC I TERAPÈUTIC

Le fil à métisser – 
Réseau interculturel

Millorar la incorporació de la dimensió intercultural en 
l’acollida i l’acompanyament de persones en l’àmbit social 
i sanitari.

Temps d’escolta psicològica de proximitat (psicòlegs 
intervenen en llocs d’acollida pares-infants de la ciutat 
de Perpinyà en dos barris -Saint Jacques et Nouveau 
Logis- en el marc d’equips pluridisciplinars i mixtes).

23 Impasse des Glaieuls  
66000 Perpignan 
Tel. +33 781 67 01 88

http://lefilametisser.com/
Accueil/presentation/

ATENCIÓ DONES QUE 
EXERCEIXEN PROSTITUCIÓ

Amicale du Nid Associació laica i independent de tot partit polític que 
facilita intervenció i acompanyament per a les persones en 
situació de prostitució en els llocs de prostitució.

Defensa dels drets de les dones i rebuig de tota forma de 
discriminació, homofòbia, transfòbia, racisme i sexisme.

Acollida i acompanyament global i específic a la 
sortida de la prostitució.

Formació, prevenció i recerca per a processos 
d’inserció social.

3 rue Anatole France  34000 
Montpellier 
Tel. +33 467 58 13 93

https://amicaledunid.org/

ACOLLIDA

ACOMPANYAMENT

NECESSITATS BÀSIQUES

CIMADE 66 Promou una solidaritat activa amb les persones oprimides 
i explotades. Defensa la dignitat i els drets de les persones 
refugiades i migrades, al marge de quins siguin els seus 
orígens, les seves opinions polítiques o les seves conviccions.

Acollida i acompanyament de persones migrades, 
refugiades o demandants d’asil.

Acompanyament i ajuda a les persones en centres 
d’internament temporal en l’exercici dels seus drets

Defensa dels drets de les persones migrades en el país 
d’origen, de trànsit i d’acollida.

Informa i sensibilitza l’opinió pública sobre les realitats 
migratòries.

59 rue de Lanterne 
66000 Perpignan 
Tel. +33 468 28 96 08

lacimade.org/regions/
languedoc-roussillon/

ACOLLIDA

ACOMPANYAMENT

NECESSITATS BÀSIQUES

Secours Populaire 
Français

Sostenir, en l’esperit de la declaració universal de Drets 
de l’Home, en el pla material, de salut, moral i jurídic, les 
persones víctimes de l’arbitrarietat, la injustícia social, les 
catàstrofes naturals, la misèria, la fam i els conflictes armats.

Intervenir en el camp de l’ajuda alimentària, roba, accés i 
manteniment de l’allotjament, l’accés a la cura, la inserció 
socioprofessional, l’accés a la cultura i l’accés a drets. 
A Perpinyà, centre pedagògic que facilita cursos de 
francès per a persones adultes migrants o refugiades, 
acompanyades de persones voluntàries.

16 avenue de l’ancien  
Champ de Mars 
66000 Perpignan 
Tel. +33 468 43 03 75 
spf66@free.fr

https://secourspopulaire.fr/66

DEFENSA DE DRETS Collectif sans papiers Aquest comitè de suport als migrants indocumentats fa una 
crida a tots aquells que vulguin ajudar-los a fer sentir la seva 
veu i obtenir les seves regularitzacions. 

collectifsanspapiers66@
gmail.com

https://www.facebook.com/
collectifsanspapiers66/

NECESSITATS BÀSIQUES

ALIMENTACIÓ

SENSELLARISME

Restos du Coeur des 
Pyrénées-Orientales

Ajudar i facilitar una assistència voluntària per a persones 
sense recursos, sobretot en l’àmbit alimentari facilitant 
l’accés a àpats gratuïts, i facilitar la seva inserció social.

Suport a persones sense llar 
Ajuda alimentària 
Acompanyament en l’accés a l’allotjament 
Acompanyament a la recerca de feina 
Accés als drets i a la justícia

27 rue Monticeli 
66000 Perpignan 
Tel. +33 468 08 48 54 
+33 468 85 04 53

https://ad66.restosducoeur.org/

SENSELLARISME Solidarité Pyrénées Facilitar una ajuda material, moral, administrativa, educativa, 
formativa, en salut per a les persones i famílies en situació 
de precarietat. Aquest suport ha de permetre estabilitzar 
i reforçar la seva autonomia per facilitar la inserció social i 
professional.

Acollida, sostre, orientació i acompanyament social 
per a persones en situació d’extrema vulnerabilitat i 
exclusió social.

111 Avenue Maréchal 
Joffre, 66000 Perpignan  
+33 618 35 02 81

https://solidarite-pyrenees.fr/
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