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SESSIÓ SOBRE EL REAGRUPAMENT FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc normatiu 

Règim general: 

- Llei  Orgànica 4/20001, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a 

Espanya i la seva integració social, reformada per la LO 8/200, de 22 desembre, LO 

11/2003, 29 de setembre, i LO 14/2003, 20 de novembre. 

                                                 
1 Es pot trobar al següent enllaç: http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/17877-
idca-idweb.html  

Data i horari: 28 de novembre de 2008, de 9:30 a 13:30h 

Objectius de la sessió: 

- Presentar les competències locals i els aspectes més destacats de la legislació 

d’estrangeria a tenir en compte a l’hora de redactar informes de disponibilitat 

d’habitatge. 

- Compartir els criteris utilitzats als ajuntaments al realitzar els informes de 

reagrupament familiar i al canalitzar les demandes. 

- Presentar una experiència local que aprofita la demanda de reagrupament familiar 

per treballar amb la persona reagrupant i la/es persona/es reagrupada/es. 

Destinataris: Personal tècnic municipal que realitza els informes de disponibilitat 

d’habitatge i personal tècnic municipal que presta atenció a les persones que reagrupen als 

seus familiars. 

Docents: 

- Eva Izquierdo, advocada. 

- Iolanda Martín, tècnica i coordinadora respectivament del Programa Nous Veïns i 

Veïnes a Horta-Guinardó. 

Documentació lliurada: 

- Transparències utilitzades a la sessió. 

- Una sentència judicial. 

- Document d’anàlisi de l’Ajuntament de Barcelona sobre les característiques 

demogràfiques i socials dels sol�licitants de reagrupament a la ciutat de Barcelona. 

- Tríptic d’activitats del Programa Nous Veïns i Veïnes. 

Organització: 

- Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de l’Àrea d’ Igualtat i Ciutadania de 

la Diputació de Barcelona. 

- Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Maresme. 
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- Real Decret 2393/20042, de 30 desembre, aprova Reglament de la LO 4/2000, 11 

de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 

- Directiva 2003/86/CE3, pendent de transposició (fineix termini 3 octubre 2005). 

Règim comunitari: 

- Real Decret 240/2007, de 16 de febrer4, sobre entrada i permanència a Espanya 

dels nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i de altres Estats part de l’ 

Acord sobre el Espai Econòmic Europeu (ACTUALMENT VIGENT). 

- Directiva 2004/38/CE5 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de Abril de 

2004, relativa al dret dels ciutadans de la de la Unió i dels membres de les seves 

famílies a circular i residir lliurement en el territori dels Estats membres. 

Reagrupament familiar 

El reagrupament familiar és la via que tenen les persones amb documentació que resideixen 

a l’estat espanyol per portar els seus familiars que resideixen al país d’origen. 

Per altres tràmits també demanen el mateix informe, però no sota el concepte de 

reagrupament familiar (per exemple, per fills que viuen aquí i que demanen una residència 

especial). 

La normativa estableix que actualment només poden ser reagrupats alguns familiars: 

- El cònjuge del resident legal. Es reconeix el matrimoni civil però no està reconeguda 

la parella de fet. També només es reconeix un matrimoni encara que en tingui més 

d’un. 

- Els fills del resident i del cònjuge menors de 18 anys o incapacitats. 

- El reagrupament d’un segon cònjuge i fills d’un segon matrimoni. En aquí la dificultat 

recau en el fet que cal demostrar que durant el darrer any aquest fill ha depès 

econòmicament de la persona que reagrupa. 

- Els menors de 18 anys o incapaços quan el resident legal sigui el seu representant 

legal. 

- Ascendents del reagrupant o el seu cònjuge, quan estiguin al seu càrrec i existeixin 

raons que justifiquin la necessitat d’autoritzar la residència. 

Per considerar que l’ascendent està al càrrec del resident legal, cal complir els següents 

requisits (art. 39 e) RD): 

- Acreditar que com a mínim l’últim any de la seva residència ha suportat les despeses 

del familiar a reagrupar. 

                                                 
2 Es pot trobar al següent enllaç: http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/31075-
idca-idweb.html  
3 Es pot trobar al següent enllaç: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:ES:PDF  
4 Es pot trobar al següent enllaç: 
http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/37289_LEG-idca-idweb.html  
5 Es pot trobar al següent enllaç: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:ES:PDF  
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- Les despeses han de comportar la dependència econòmica. 

- Havien de fixar els ingressos per ordre ministerial, però encara no ho han fet. 

En el cas de disposar de nacionalitat espanyola, s’aplica igualment el mateix reglament. 

Una de les qüestions que apunta la ponent és que si la persona a reagrupar té una situació 

econòmica valorada com a bona (perquè no ha depès econòmicament el darrer any de la 

persona reagrupant), a llavors no és possible fer-ho. 

La ponent també comenta que hi ha ascendents que per fer visites puntuals als familiars que 

resideixen a l’estat espanyol (per exemple, quan neix un nét o quan es casen els fills), però 

es troben moltes dificultats per aconseguir el visat de turista, doncs si no disposen d’una 

situació molt bona econòmicament, el Consulat espanyol al país d’origen no confien que 

retorni i a llavors no el dóna. És per aquest motiu que algunes de les persones que es troben 

en aquesta situació inicien aquest tràmit. 

Per a poder reagrupar als familiars que abans hem comentat, cal acreditar els següents 

requisits6: 

- Autorització de residència renovada. 

- Acreditació de treball i recursos econòmics. 

- Acreditació de disponibilitat d’habitatge suficient per al reagrupant i la seva família. 

Tot i acreditar-ho, enlloc diu que hagi de constar un temps previ de residència en 

aquest habitatge ni que el mantingui quan arribi la persona reagrupada. 

- Cobertura sanitària. 

- Declaració jurada. 

Per acreditar la disponibilitat d’habitatge suficient per al reagrupant i la seva família, 

anteriorment es feia per mitjà d’una acta notarial; actualment cal un informe. 

Quant a l’informe, que és vinculant, l’article 42.2.e) RD del Reglament especifica el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Podeu consultar el full informatiu nº 30, on trobareu la documentació a aportar en la sol�licitud 
d’autorització de residència temporal per raons d’arrelament a 
http://www10.gencat.net/agaur_web/recursos/estrangeria/30cat.pdf 

Justificación documental que acredite la disponibilidad, por parte del 

reagrupante, de una vivienda adecuada para atender las necesidades del 

reagrupante y la familia. 

Este requisito deberá justificarse mediante informe expedido por la Corporación 

Local del lugar de residencia del reagrupante. En el plazo máximo de quince 

días desde la solicitud, la Corporación deberá emitir el informe y notificarlo al 

interesado y, simultáneamente y por medios telemáticos cuando fuera posible, 

a la autoridad competente para resolver la autorización de reagrupación. 

(segueix a la pàgina següent) 
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Ens aturem un moment a entendre cadascun dels punts anteriors. 

Actualment, la normativa estableix que la persona reagrupant sol�licita a l’ajuntament 

l’informe de disponibilitat d’habitatge7. Si en 15 dies no té resposta, pot adreçar-se a un 

notari perquè li faci una acta notarial que substitueix a l’informe en cas que l’ajuntament no 

el faci. D’aquesta manera, l’ajuntament no està obligat a fer aquest informe, però sí es veu 

obligat a respondre a la persona que fa la demanda.  

No obstant, sorgeix durant la sessió el fet de veure la demanda d’informe com a una 

oportunitat per poder treballar amb la persona reagrupant i la/es reagrupada/es. Per 

exemple, la visita als domicilis poden ser una oportunitat per treballar altres qüestions, però 

no pot ser un motiu de denegació de l’informe. Una altra cosa és que, per exemple, alguns 

ajuntaments catalans han aprofitat l’informe i la visita per poder endegar actuacions 

paral�leles, com pot ser la intermediació entre propietaris i llogaters perquè l’habitatge 

disposi de la cèdula d’habitabilitat. 

Quant als continguts de l’informe, tal i com queda recollit al Reglament, cal fer referència a: 

- Títol que habiliti per a l’ocupació de l’habitatge. 

- Nombre d’habitacions. 

- Ús al que es destina cadascuna de les dependències de l’habitatge. 

- Nombre de persones que l’habiten. 

- Condicions d’habitabilitat i equipament. 

En aquest sentit, la ponent deixa clar que aquest informe no substitueix a la cèdula 

d’habitabilitat, sinó que és un informe acreditatiu de disponibilitat d’habitatge. En tot cas, 

                                                                                                                                               

 
7 Es tracta d’un model orientatiu que van consensuar el delegat del Govern a Catalunya, representants 
de les administracions locals, la Diputació de Barcelona i la Secretaria per a la Immigració de la 
Generalitat de Catalunya que, si bé no són obligatoris per a l’ajuntament, pretenen servir de criteri a 
l’hora d’emetre’ls. 

(ve de la pàgina anterior) 

Subsidiariamente, podrá justificarse este requisito presentando acta notarial 

mixta de presencia y manifestaciones en caso de que la Corporación local no 

hubiera procedido a emitir el informe de disponibilidad de vivienda en el plazo 

indicado, lo que será acreditado con la copia de la solicitud realizada. 

En todo caso, el informe o acta notarial debe hacer referencia a los siguientes 

extremos: título que habilite para la ocupación de la vivienda, número de 

habitaciones, uso al que se destina cada una de las dependencias de la vivienda, 

número de personas que la habitan y condiciones de habitabilidad y 

equipamiento. 
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com comentàvem abans, alguns ajuntaments catalans han aprofitat la demanda d’aquest 

informe per intermediar entre propietaris i llogaters perquè l’habitatge disposi de la cèdula 

d’habitabilitat, però com a actuació paral�lela i no com a condició per fer l’informe. 

Sobre els professionals que han de fer l’informe, el Reglament no ho estableix. La 

realitat de la comarca és que ens trobem ajuntaments que estan fent l’informe des de 

serveis socials, altres des de serveis tècnics i altres a través del padró. No obstant, una de 

les reflexions que sorgeix entorn a aquesta qüestió és que més enllà de qui l’acaba 

realitzant, les demandes dels informes poden ser un motiu per poder treballar de forma 

coordinada entre els diversos serveis que hi ha a l’ajuntament i que, d’una forma o altra, es 

veuen implicats en aquesta qüestió. 

Els familiars reagrupats tenen dret a una autorització de residència amb la mateixa 

vigència que la del reagrupant. En principi, la seva renovació es farà conjuntament amb la 

del reagrupant. 

Per obtenir la residència independent, explicitem en quines condicions la poden obtenir 

segons el cas (si són cònjuges, fills reagrupats o ascendents): 

- Cònjuges: 

o Quan tingui una residència a Espanya durant cinc anys. 

o Quan obtingui una autorització per treballar. 

o Quan existeix un trencament del vincle conjugal (separació de dret i divorci) 

si acredita una convivència de com a mínim dos anys. 

o Quan es mort la persona reagrupant. 

o Per casos de violència domèstica, des de l’adopció de l’ordre de protecció a 

favor de la víctima. 

- Fills reagrupats: 

o Quan obtinguin la majoria d’edat i una autorització per treballar. 

o Quan obtinguin la majoria d’edat i una residència de cinc anys. 

- Ascendents: 

o Quan obtinguin una autorització per treballar. 

També existeix la possibilitat d’obtenir l’autorització per treballar del cònjuge i dels fills (no 

ascendents) que no dóna dret a una autorització de residència independent quan les 

condicions del contracte siguin d’una retribució inferior al salari mínim interprofessional. 

Perquè els residents ja reagrupats puguin fer un reagrupament cal que disposin d’una 

autorització de residència i treball independent i que acreditin els requisits estipulats pel 

reagrupament familiar, recollits abans (pàgina 3). Els ascendents només poden reagrupar 

quan disposin d’una residència permanent i acreditin solvència econòmica, a excepció de 

quan tinguin fills menors d’edat o incapacitats; en aquest cas només cal l’autorització 

independent i que acreditin els requisits de l’article 17 de la Llei Orgànica. 
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El procediment per autoritzar el reagrupament familiar és el següent: 

- Sol�licitud de l’autorització: 

o Presentació d’una sol�licitud de residència per cadascun dels familiars que es 

vol reagrupar, davant l’Oficina d’estrangers competent. 

o Notificació de la resolució favorable a l’interessat i al Ministerio de Asuntos 

Exteriores dins d’un termini màxim de mes i mig. 

o Suspensió de l’autorització fins l’entrada amb visat a Espanya. 

o El familiar a reagrupar té dos mesos (des de la notificació de la concessió) 

per sol�licitar visat de residència al Consulat espanyol al seu país d’origen. 

- Sol�licitud del visat per al reagrupament familiar: 

o El visat només es pot sol�licitar fora de l’estat espanyol, a l’oficina consular 

del país de residència on estan els seus familiars. 

o Una vegada ja hagin notificat la concessió de l’autorització, el familiar a 

reagrupar disposarà de dos meses de termini per sol�licitar el visat. 

o El familiar no podrà ser reagrupat si es troba a l’estat espanyol de forma 

irregular i serà raó suficient per la denegació de la sol�licitud. Haurà de 

viatjar al seu país per sol�licitar el visat. 

o El Consulat tindrà un termini màxim de dos mesos per notificar la concessió 

del visat i el familiar a reagrupar haurà de recollir-lo personalment, a 

excepció dels menors, en que podrà ser recollit pel seu representant o tutor. 

o El familiar haurà d’entrar a l’estat espanyol durant la vigència del visat, que 

mai serà major a tres mesos, i tindrà com a màxim un mes per sol�licitar la 

targeta d’identificació d’estrangers. 

o Quan hagi de renovar el permís de residència del familiar reagrupat haurà de 

presentar la sol�licitud de renovació 60 dies abans del seu venciment. Com 

en la primera sol�licitud, haurà de demostrar com a resident que compta amb 

una feina o mitjans econòmics suficients per a la seva subsistència. 

Conclusions (sobre l’informe de disponibilitat d’habitatge) 

- L’informe de disponibilitat d’habitatge emès per l’ajuntament, que és vinculant, és un 

dels requisits que haurà d’acreditar la persona interessada en el moment de fer els 

tràmits a la Subdelegació del Govern. 

- L’informe pot ser substituït per una acta notarial sempre que l’ajuntament no hagi 

emès el seu informe dins el termini establert reglamentàriament (15 dies); això sí, si 

l’ajuntament acostuma a fer-los i es demora en donar-lo, pot ser motiu de denegació 

a la Subdelegació. 

- Sobre qui realitza l’informe el reglament no ho estableix; en tot cas, reforcem la idea 

que aquesta sol�licitud pot ser una oportunitat per treballar amb les persones que 

reagrupen i/o les reagrupades, tant des de les seves necessitats com des de les que 

té l’administració. 
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- Aquest informe no substitueix la cèdula d’habitabilitat, sinó que es tracta d’un 

informe que acredita la disponibilitat d’habitatge. 

- L’informe és un acte administratiu; si la persona no està d’acord amb el que es resol, 

pot fer un recurs al mateix ajuntament. 

Experiència local: Programa Nous Veïns i Veïnes a Horta-Guinardó 

El Programa que ens van venir a presentar es realitza al districte d’Horta-Guinardó de 

l’Ajuntament de Barcelona i s’emmarca en el Pla de ciutadania, convivència i immigració. 

Durant el 2009 segurament s’anirà estenent a la resta de la ciutat. 

Al districte d’Horta-Guinardó hi viuen 169.000 persones, actualment té un percentatge 

d’immigració del 12,5% i compta com a principals nacionalitats amb: Equador, Bolívia, Perú, 

Colòmbia, Itàlia i Argentina. 

El Pla de ciutadania, convivència i immigració té diversos eixos: 

- La Taula de ciutadania, convivència i immigració: 

o Definició: Òrgan participatiu amb l’objectiu d’establir i consolidar els vincles 

entre els diferents agents socials del territori i el fet migratori, mitjançant un 

diàleg permanent i constant. 

o Integrants: Espai obert a polítics/ques, tècnics/ques, associacions i 

ciutadania en general. 

o Funcions: 

• Aprovar i fer el seguiment de les línies d’actuació del Pla. 

• Aprovar la memòria anual. 

• Crear les comissions que consideri necessàries. 

• Tenir la informació que al voltant del tema es desenvolupi al districte. 

• Altres funcions que puguin sorgir en el procés. 

o Temporalitat: Es reuneixen un mínim dues vegades l’any. 

- La Comissió Operativa: 

o Definició: Òrgan de gestió del Pla que fa possible que aquest funcioni i es 

dinamitzi. 

o Integrants: Espai obert a tècnics/ques, associacions i ciutadania en general. 

o Funcions: 

• Planificar el desenvolupament de les accions planificades. 

• Formular noves propostes. 

• Fer el seguiment de les diferents actuacions. 

o Temporalitat: Es reuneixen de forma semestral, però a partir del gener de 

2009 serà trimestral. 

- Les Comissions de Treball: 

o Definició: Funcionen a partir dels objectius proposats per la Comissió 

Operativa. Són de caràcter temporal, depenent de l’assoliment dels objectius 

i de les necessitats identificades. 
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o Integrants: Espai obert a tècnics/ques, membres d’entitats, experts/es i 

ciutadania en general. 

o Funcions: 

• Identificar necessitats. 

• Dissenyar projectes i/o actuacions. 

• Implementar els projectes i/o actuacions. 

o Temporalitat: Es reuneixen de forma mensual. 

En aquest marc, es va iniciar el Programa Nous Veïns i Veïnes a Horta-Guinardó, que 

treballa sobretot amb les Comissions de Gènere i Joves, perquè són dos dels col�lectius més 

reagrupats. 

Aprofiten les demandes de reagrupament familiar com a oportunitat per treballar tant amb 

les persones i/o famílies que reagrupen com amb aquelles persones o famílies reagrupades. 

Tal i com comenta la ponent, l’informe de disponibilitat d’habitatge es converteix en una eina 

privilegiada per treballar des de la planificació. Durant l’any 2007 han rebut al districte un 

total de 634 sol�licituds. 

Aquest programa està vinculat al Projecte d’acompanyament de nuclis familiars 

reagrupants, i es tracta d’una proposta integral d’acollida, d’inserció i de prevenció de 

conflictes. Aquest projecte compta amb diversos agents coorganitzadors: 

- Advocades d’estrangeria del Programa “Nous Veïns i Veïnes”. 

- Càritas. 

- CEIP Coves d’en Cimany. 

- Direcció d’immigració de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Veïnes. 

- Projecte “A partir del Carrer” del Guinardó/Carmel. 

- Serveis Socials d’Horta, la Taxonera i el Guinardó. 

- Programa “Nous Veïns i Veïnes a Horta-Guinardó”. 

Els objectius del projecte són els següents: 

- Facilitar l’acollida i la inserció de les famílies reagrupades al districte d’Horta-

Guinardó. 

- Millorar la participació i el treball en xarxa entre les entitats, els serveis i la 

ciutadania en general. 

- Preveure situacions conflictives relacionades amb el reagrupament familiar. 

- Ajudar a la deconstrucció dels factors que afavoreixen la violència intrafamiliar. 

- Facilitar la planificació i l’acollida dels/de les menors reagrupats/des en el sistema 

educatiu. 

- Impulsar punts de trobada entre persones de la societat d’acollida i les persones 

immigrades. 

Les fases del projecte les establim en tres i en cadascuna diferenciem les activitats que li 

pertoquen: 
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- Fase de preparació: 

o Contacte amb la Direcció d’immigració de l’Ajuntament de Barcelona. 

o Sondeigs telefònics amb les persones sol�licitants de reagrupació familiar per 

recollir les seves inquietuds, preocupacions i disponibilitat horària. 

o Contacte amb persones que ja han passat per l’experiència de la reagrupació 

familiar a través de grups de discussió. 

o Creació d’una Comissió de Treball i la concreció de la proposta de treball. 

o Adequació del projecte. 

- Fase d’implementació I (amb sol�licitants de reagrupament familiar): 

o Posada en contacte amb els/les reagrupants amb informe positiu. 

o Preparació del material de difusió (carpeta amb material). 

o Espais inicials per persones que reagrupen (informació i preparació). 

o Orientació, assessorament i/o seguiment individual (si existeix demanda). 

o Taller de mares i/o pares. 

- Fase d’implementació II (acompanyament a nuclis familiars reagrupats): 

o Avaluació de la fase I del projecte. 

o Posada en contacte amb les famílies reagrupades (seguiment). 

o Orientació individual, Servei d’acompanyament i assessorament (si existeix 

demanda). 

o Circuit d’acollida a joves. 

Quant al contacte inicial amb les persones sol�licitants de reagrupament familiar, es fa 

de dues formes: 

- Contacte telefònic: 

o Primer contacte amb les persones sol�licitants de reagrupament a partir del 

llistat de l’informe positiu d’habitatge. 

o Presentació del projecte: qui són i què fan. 

o Realització d’una petita enquesta: a qui reagrupa, edat, sexe, si està a 

Barcelona o al país d’origen, en quina fase està el procés, etc. Amb el temps 

han detectat que en alguns casos en que es fa el reagrupament familiar, es 

tracta de menors que ja resideixen al territori; com que són conscients de la 

diferenciació que cal fer respecte aquests casos i les persones que arriben de 

nou, en el contacte telefònic on els fan una petita enquesta ja han incorporat 

aquesta pregunta. 

o Posteriorment fan una segona trucada (recordatori) a la gent que ha 

confirmat la seva assistència a la reunió mensual. 

- Carta per a participar en l’espai inicial de reagrupament (reunions mensuals). En 

aquesta carta s’explica qui són, què ofereixen, què poden esperar i el lloc, dia i hora 

en la que es realitzarà l’espai, tot adjuntant un plànol. Aquesta carta l’adrecen a: 

o Persones amb les que han contestat telefònicament i tenen la família al país 

d’origen. 

o Persones amb les que no han pogut parlar. 
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o Persones rescatades del llistat del mes anterior (carta recordatori). 

L’espai inicial de reagrupament, que normalment es realitza un mes després d’obtenir 

l’informe, té la següent estructura: 

- Roda de presentacions. 

- Bloc I: 

o Documents, recursos i aspectes a tenir en compte abans i després de 

l’arribada de la família a Barcelona: aspectes legals, sistema educatiu, cursos 

de formació, serveis socials, etc. (tant si reagrupen ascendents, cònjuges i/o 

descendents). Compten amb persones expertes per cadascun dels aspectes. 

o Informació sobre la Guia de recursos del Districte d’Horta-Guinardó 

(actualment està en procés d’actualització). 

o Tríptic d’activitats del Programa Nous Veïns i Veïnes. 

o Informacions vàries: cursos de català i de castellà, Casal Infantil, Punt 

d'Informació i Atenció a les Dones, etc. 

- Pausa. 

- Bloc II (espai d’intercanvi d’experiències personals): 

o Espai en el que es convida a que expliquin quines són les seves expectatives, 

les seves pors, els seus dubtes, etc. en referència al moment en el que es 

retrobin amb els seus fills i/o filles. 

o Informació sobre (després seran explicats més detalladament): 

• Taller de mares i/o pares. 

• Acollida a Joves. 

- Valoració de l’espai inicial – noves demandes. 

El taller de mares i/o pares sorgeix davant la demanda rebuda en els espais inicials per 

pares i mares de rebre suport per preparar-se i preparar als seus fills/filles a les noves 

situacions amb la que es trobaran (retrobament familiar, nou entorn, etc.). A partir 

d’aquesta demanda es va dissenyar un taller de tres sessions d’hora i mitja (generalment en 

dissabtes) en les que s’aborden, amb la participació de 2 psicòlegs, entre altres continguts: 

- la separació i la retrobada imaginada, 

- la reconstrucció del rol de mare o pare, 

- la preparació de l’arribada, 

- com acompanyar a les filles/fills quan arribin, etc. 

Des del 2007 fins al juliol del 2008 s’han realitzat 6 edicions per un total de 49 persones. Al 

novembre de 2008 varen fer una trobada de famílies que ja han reagrupat, a petició 

d’aquestes. 

Al preguntar-li a la ponent sobre les qüestions que més sorgeixen destaca sobretot el tema 

de la soledat de les dones. 

L’acollida de nois/noies reagrupats/des es posa en marxa en les primeres setmanes des 

de l’arribada a través dels pares i de les mares amb les que fan les sessions inicials i els 
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tallers. En aquest moment es posen en contacte amb els educadors/res de carrer del 

projecte “A partir del Carrer” per a que facin l’acompanyament. Durant el 2008 han fet un 

total de 22 acompanyaments. Els objectius que es pretenen són els següents: 

- Iniciar un acompanyament amb els nens/nenes (majoritàriament adolescents) que 

acaben d’arribar al districte. 

- Disminuir la pressió en el moment d’arribada. 

- Afavorir espais de relació normalitzats. 

- Oferir els serveis i els recursos que existeixen al districte d’Horta-Guinardó en funció 

de les seves inquietuds. 

- Dissenyar ofertes concretes que facilitin i/o afavoreixin espais relacionals (en funció 

del que interessi al jove). 

Les principals potencialitats del projecte són: 

- Preparar, des d’una perspectiva transnacional i de manera coordinada i participativa 

(amb serveis, entitats, veïns i veïnes) l’arribada, l’acollida i la inserció de persones 

d’origen immigrat. Un exemple que explica la ponent és que faciliten als familiars 

reagrupants llibrets amb imatges i textos en català perquè els seus fills pugin 

començar a familiaritzar-se amb la llengua al país d’origen. 

- Esdevé una eina de planificació: les dades de contacte que facilita mensualment 

Direcció d’immigració (informe positiu d’habitatge) permet planificar i treballar entre 

6 i 12 mesos d’antelació la possible arribada dels/de les familiars al districte. 

- L’aprenentatge col�lectiu, la implicació de diferents agents del territori i les 

responsabilitats compartides. 

Les principals limitacions del projecte són: 

- La poca presència d’associacions al districte. 

- El no coneixement de projectes similars, que sempre pot oferir noves pautes. 

Projecte de sensibilització i acompanyament en origen de les persones en procés 

de reagrupament familiar a Catalunya” 

A més de l’experiència presentada a la sessió, durant el debat sorgeix aquest altre projecte 

que estan duent a terme a la Vall del Todra (Marroc) l’Associació Amazan amb el suport de la 

Secretaria per a la Immigració; a més, hi ha participat 4 associacions locals més. 

Els objectius d’aquest projecte són: 

- Proporcionar a les futures persones reagrupades elements necessaris d’informació i 

formació sobre l’entorn sociocultural català: 

• Funcionament de la societat catalana. 

• Coneixement de l’entorn del municipi de destí. 

• Acompanyament un cop arribades a Catalunya a través dels serveis 

municipals i de les xarxes d’entitats. 

• Facilitar la tasca dels professionals de l’acollida als municipis de destí. 
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• Implicar els reagrupadors establerts a Catalunya en l’acollida dels familiars 

reagrupats. 

- Afavorir un procés d’autonomia i inclusió de les futures persones reagrupades a la 

societat catalana en general, mitjançant l’aprenentatge de la llengua catalana com a 

eina bàsica per a la comunicació més enllà de l’entorn familiar. 

• Informar sobre la realitat lingüística catalana. 

• Conscienciar sobre la importància de l’aprenentatge del català com a eina 

d’autonomia i integració. 

• Oferir un curs bàsic de llengua catalana. 

Un total de 38 dones s’han beneficiat d’aquest projecte al 2008 i de cara a futures edicions ja 

contemplen propostes de millora. 

Altres informacions d’interès 

Per si és del vostre interès, us indiquem a quina oficina cal que s'adrecin les persones segons 

el tràmit que hagin de fer: 

• Per residències laborals inicials, renovacions, autoritzacions de retorn, pròrrogues 

d’estada: Avda. Marqués d’Argentera, 4 (08003 Barcelona)  

• Per reagrupament familiar, circumstancies excepcionals/arrelament, règim comunita-

ris, estudiants: C/ Múrcia, 42 (08003 Barcelona)  

• Per modificacions: Travessera de Gràcia, 305-311 (08025 Barcelona) 

L'horari és: de dilluns a dijous, de 9 a 17:30h, i divendres 9 a 14h (estiu: de 8 a 15h). 

Cal demanar cita prèvia per alguns tràmits (veure l’apartat “Extranjería” del Ministerio de 

Administraciones Públicas). 

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93.520.14.10 o enviar un correu electrònic a 

infoext.barcelona@map.es 

La ponent ens facilita la pàgina web del Col�legi d’Advocats (www.icab.es), on es poden 

trobar els diferents fulls informatius; en concret, ho trobareu aquí. Aquesta informació també 

està disponible en altres pàgines web, com les dels sindicats, però la ponent fa referència a 

aquesta perquè és la que coneix millor. 


