Materials per
socialitzar

Secretaria tècnica
Badalona, novembre 2019

La paraula hoste denota tant a qui acull com a qui és acollit.
És un terme miraculós. ¡És ambdues coses! Aprendre a ser
el convidat dels demés i deixar la casa a la que has estat
convidat una mica més rica, més humana, més bella del que
un l’ha trobat. Crec que és la nostra missió, la nostra tasca.
George Steiner

Amb el nostre especial agraïment a les entitats
ISOM SSCL-Gestió de projectes socials
i GEDI-Cooperativa d’Iniciativa Social
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Veure les fotos de l’activitat:
http://tiab-badalona.cat/veure-fotos/
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Obertura
 L’activitat organitzada avui per la TIAB té a veure amb un tema molt complex que reclama la
implicació coordinada dels diferents nivells de l’Administració (Govern d’Espanya,
autonòmic i local), per tal de garantir donar la millor resposta i acollida a uns infants que són
molt vulnerables i que tenen els mateixos drets que qualsevol altre.
 Des dels municipis tenim un paper molt important en promoure que la xarxa de la ciutat, en el
seu conjunt, sigui el màxim de sensible i acollidora amb aquests infants, i faci un treball
imprescindible de sensibilització ciutadana i pedagògic davant una realitat que no podem
defugir.
 Només mitjançant l’apropament a l’altre i la comprensió de quina és la seva realitat, i el
diàleg, serà possible construir convivència i aconseguir que Badalona sigui una ciutat
oberta, acollidora, justa i diversa, una ciutat que ofereixi oportunitats a tothom qui vulgui
formar-ne part i contribuir a fer-la millor.
Aïda Llauradó
Regidora de drets socials i feminismes
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El perquè i el com d’aquest activitat
SOBRE EL QUÈ:
 La nostra vocació com a TIAB de ser un “lobby pro drets dels infants a la ciutat” i la certesa de que els infants que migren sols i arriben
al nostre País són molt vulnerables i necessiten especialment que recordem i defensem que ells també tenen drets.
 Els vents que bufen a la nostra societat reclamen parlar-ne d’aquesta realitat i visibilitzar-la, des d’un prisma i un relat humà i positiu
que pugui contrarestar altres discursos que no ho són tant.
SOBRE EL COM:
 Mitjançant un espai de diàleg, ja que només des de la capacitat de conversa i d’intercanvi empàtic podrem construir convivència.
 Mitjançant un exercici de reflexió ètica, perquè allò essencial que fa que abordem d’una forma o una altra el tema dels menors que
migren sols, passa per interpelar-nos sobre com els mirem i ens relacionem amb ells, sobre per quines pràctiques optem i quines
respostes els hi oferim. Més enllà del que diuen les lleis, necessitem uns valors, una sensibilitat, una determinada ètica que posi al
centre de tot l’alteritat, el reconeixement de la diferència, l’acollida i la cura, la responsabilitat, la reciprocitat, la trobada amb l’altre com
un esdeveniment que ho transforma tot, també a nosaltres mateixos.
 Mitjançant l’exercici de donar veu als infants i joves que han migrat sols i han arribat a casa nostra (si és que hi ha casa d’algú),
perquè tothom parla d’ells, però ningú els hi pregunta com veuen les coses i que pensen o volen o senten o... Apropar-se a l’altre,
preguntar: “I tu, qui ets?, ens situa en un espai de coneixement i de reconeixement mutu, a partir del qual estem convençuts que
poden canviar en positiu moltes coses.
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Fent present també la veu
d’algú que avui no hi és aquí

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190811/hablan-familias-menas-7584447
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Per aprofundir,
una lectura

http://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2020/01/art-joan-canimas.pdf
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Les preguntes als joves
1. HOLA, EM PRESENTO...
Qui ets, com et presentaries?
2. EL MEU PASSAT...
Perquè vas decidir venir i com ho vas fer?
Què és el que més et va costar deixar allà on vivies?
3. EL MEU PRESENT...
Què esperaves trobar aquí i què has trobat?
Què és el que més t'agrada de viure aquí i què el que menys?
4. EL MEU FUTUR...
Com imagines el teu futur?
Quins suports creus que necessites per aconseguir allò que et proposes que sigui la teva vida en el futur?
5. EL MEU GRANET DE SORRA...
Què penses que podeu aportar els joves que arribeu a Badalona i a Catalunya sols, per contribuir a
construir una ciutat i un País millors.
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Algunes respostes dels joves
 Coincideixen que el motiu de migrar va ser cercar una vida millor i tenir oportunitats de futur que no existeixen al seu país, on la vida és molt difícil. Ens
expliquen com era la seva vida abans...
 El que més els hi va costar deixar al seu país va ser, sobretot, la família i els amics, l’àmbit relacional i d’afectes més proper.
 Esperaven trobar aquí oportunitats per viure i poder estudiar, treballar... Imaginaven que les coses serien difícils, però un cop aquí van descobrir que són
encara més difícils del que havien previst.
 Quan parlen d’allò que més i que menys els hi agrada, ambdues qüestions tenen a veure amb persones que han trobat i amb relacions: valoren sobretot haver
conegut persones que els han acollit i ajudat, però també parlen del dur i injust que és trobar persones racistes, que els marginen, desconfien..., sense cap
motiu.
 Comenten com és de dur arribar a un país que no coneixes, sentir-te sol, haver de sobreviure en un entorn tan hostil i ple d’amenaces com és el carrer.
Expliquen que hi ha nois que acaben delinquint perquè és la única forma de subsistència i per les males companyies.
 Imaginen el futur sobretot amb “papers”, treball, un habitatge, una família, poder ajudar a la família que van deixar al seu país... En relació al treball, no
esmenten cap predilecció en especial. Un dels joves que va estudiar educació social i avui treballa en un servei de suport a joves migrants no acompanyats,
explica que mai havia imaginat que aconseguiria el que ha aconseguit, gràcies als suports i al seu esforç.
 Un problema que plantegen és el fet de que l’Administració, a partir dels 18 anys, no continuï ajudant-los pel fet de que ja són majors d’edat. Hi ha alguns
recursos que sí que ho fan, però són encara molt i molt limitats.
 Comenten que ningú que arriba aquí es planteja el retorn, perquè això es viu com un fracàs. Això és un element de molta pressió.
 Referent als suports que necessiten per assolir els seus objectius, plantegen sobretot que la gent tingui confiança en ells, i els ajudin a regularitzar la seva
situació (legal, laboral... ). També els ajuda relacionar-se amb persones d’aquí i poder fer activitat s socials “com un més”, sense cap discriminació.
 Pensen que poden aportar a la societat que el ha acollit la seva experiència, les seves ganes de treballar i ajudar a altres persones.
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Conclusions

 Quan ens apropem a allò que passa i ho humanitzem, posant cara, noms i
cognoms a la realitat, mirant i escoltant a les persones que hi ha darrera, tot
té una altra dimensió. Així és més fàcil que ho vivim com una realitat que
també té a veure amb nosaltres, una realitat de la qual som responsables.
 Treballar per donar més i millors respostes als menors no acompanyats d’altres
països que arriben aquí és una qüestió de justícia i de responsabilitat,
quelcom que hem de fer per ells, però també pel bé comú, perquè l’exclusió
que generem avui ben aviat es convertirà en conflicte i malestar, i com a
societat no ens ho podem permetre.
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Cloenda
Acabem amb música, amb la cançó “Nana del Mediterráneo” de Ma. José Llergo, una cançó
que li dedica als milers d’immigrants que arrisquen la seva vida al mar, i molts la perden cercant
una vida millor. Aquest és un drama, davant el qual no podem ser indiferents.

https://www.catorze.cat/noticies/etiqueta/Mar%C3%ADa+Jos%C3%A9+Llergo
Res millor que la calidesa, la cura i la tendresa que tramet una nana per dir als joves migrants no
acompanyats que arriben a la nostra ciutat: “esteu a casa vostra, estem contents de que hi
sigueu aquí, compteu amb nosaltres”.
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