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“Considerem més necessària que mai la integració laboral 
i social de les persones immigrades per aconseguir una 

societat cohesionada i un país orgullós de la seva 
prosperitat” 

 

 

 

Amb el suport de: 
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1. PUNTS CLAU 

 
En les següents pàgines us presentem, la memòria de les actuacions d’AMIC a les comarques de Lleida durant l’any 
2010. La nostra associació ja fa temps que treballa per i amb la població immigrada de les terres de Lleida. Així, des de 
l’any 1998, és a dir, des de fa 12 anys, AMIC ha estat treballant de forma ininterrompuda a les comarques lleidatanes. 
Durant aquest temps hem desenvolupant serveis i projectes, que hem anat adaptant a les característiques i demandes 
canviants de la població immigrada resident a casa nostra.  
 
La memòria que teniu a les vostres mans vol ser un document que convidi a la reflexió, alhora que pretén ser un 
element que ajudi a conèixer les característiques, dinàmiques i inquietuds de la població immigrada de la les terres de 
Lleida. Aquestes informacions tenen gran importància a l’hora d’implementar polítiques públiques dirigides envers 
aquest col·lectiu, així com també envers la resta de la ciutadania. 
 
Aquesta memòria sintetitza informacions provinents de 
les nostres bases de dades sobre les actuacions 
realitzades aquest any, a l’hora que dona un cop d’ull a 
les dades d’anys anteriors, especialment les de l’any 
2009, amb el propòsit de proveir un panorama precís dels 
canvis que s’han produït durant el darrer any. 
 
En aquest sentit, són diverses les actuacions dutes a 
terme aquest 2010 a més del servei d’informació i 
assessorament a la població nouvinguda en matèria 
d’estrangeria, el qual s’ha estat realitzant des de l’inici de 
la implantació d’AMIC a les comarques de Lleida.  
 
Destaquen les sessions informatives realitzades en 
diverses poblacions sobre la reforma de la LOEs, que va 
entrar en vigor al desembre de 2009, i el traspàs de 
competències de l’Estat a la Generalitat en matèria 
d’autoritzacions inicials de treball,  que es va fer efectiu a 
partir de l’octubre de 2009.  
 
Aquest any, també hem continuat implementant els 
projectes “Primeres lliçons al volant del trajecte laboral” i 
“Estudies o Treballes?”, que tenen com a objectiu donar a 
conèixer les possibilitats tant formatives com laborals a 
les persones nouvingudes. Com a activitat complementària i en una aposta per la formació, s’han organitzat dues 
edicions del “Curs de millora de la qualitat en el servei a la fleca i pastisseria”, inclosos dins els programa Profit de la 
Generalitat de Catalunya i  cofinançats pel Fons Social Europeu.  

D’altra banda, aquest any s’ha iniciat una campanya informativa sobre la inscripció al cens electoral dels nacionals de 
països amb acords amb Espanya i que podran exercir el dret a vot en les properes eleccions municipals, sota el lema “I 
tu, pots votar? Votem junts a les escoles, votem junts a les empreses. A les nostres ciutats volem votar amb tu!”.  

Finalment, en quant al servei, destacar que aquest any ha sofert algunes modificacions respecte a l’any anterior. Així, 
a l’oficina d’Esterri d’Àneu només s’ha prestat servei els primers dos mesos de l’any, al Pallars Jussà només s’ha atès 
durant tres mesos i el mes de setembre va finalitzar el servei a Guissona. Les dificultats econòmiques per mantenir 
aquests serveis han estat el motiu d’aquestes modificacions. 
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2. INTRODUCCIÓ 

L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC- UGT) es va fundar a l’any 1993 com a resposta de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya al ja incipient fenomen de la immigració com a nou element de la classe 
treballadora. Des d’aleshores, la immigració s’ha tornat massiva per la demanda intensiva de ma d’obra que ha tingut 
el mercat de treball català i estatal, en un procés especial per la seva magnitud al món occidental.  

Des de fa més 15 anys, AMIC ha estat donant resposta als reptes que aquest procés significava des de la perspectiva 
d’afavorir la integració social i laboral de les persones immigrades. L’associació ha estat treballant en el marc dels 
valors democràtics i de ciutadania plena, així com per la defensa de Catalunya com un país plural, una societat 

intercultural orgullosa de la seva identitat 
construïda d’aportacions diverses.  

Ara estem al 2010. Portem més de 2 anys 
immersos dins una crisi econòmica i financera 
que afecta molt els col·lectius més vulnerables 
i, de manera especial, a la classe treballadora 
d’origen immigrant, la qual pateix les taxes 
d’atur més elevades i les pitjors condicions de 
precarietat de l’escala social. Els hem volgut per 
fer les feines que la societat de consum 
catalana i espanyola no volia fer i ara alguns 
diuen que sobren a la nostra societat.  

Per això els projectes i els serveis d’AMIC es 
centren en promoure la igualtat d’oportunitats 
d’aquest col·lectiu posant l’èmfasi en:  

- Donar informació i suport altament 
especialitzat en matèria d’estrangeria, 

perquè la situació documental de la persona immigrada és “conditio sine qua non” per poder optar a una 
integració laboral normal en condicions d’igualtat.  

 
- Afavorir tot allò relacionat amb el accés de la persona 

immigrada al món del treball i, per tant, a una ocupació de 
qualitat mitjançant serveis d’informació i suport per a la 
inserció laboral, la millora de la formació i el reconeixement 
del perfil professional real de les persones immigrades. 

 
- Treballar en estreta col·laboració amb la UGT de Catalunya 

per la incorporació normalitzada de la classe treballadora 
immigrada al propi sindicat i al si de l’empresa, mitjançant 
accions de gestió de la diversitat i d’acollida. 

 
- Participar als fòrums institucionals i de la societat civil que 

parlin de la integració de la immigració, defensant la 
igualtat de drets i deures d’aquestes persones i denunciant 
la mancança dels mateixos o els atacs que la població 
immigrada pateix de determinats sectors socials. El debat i la reivindicació sobre l’assoliment ple dels drets 
polítics de la població immigrada constitueix per AMIC la punta de llança de la defensa dels drets i deures del 
col·lectiu. 
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3. ANÀLISI SOCIODEMOGRÀFIC 

 
L’estudi de la dinàmica poblacional és fonamental per al disseny de programes i polítiques públiques dirigides a cobrir 
les demandes socials de la població nouvinguda de  les comarques de Lleida i incidir en les seves condicions de vida.  

La informació sociodemogràfica bàsica que AMIC proporciona en aquest document té com a objectiu actualitzar el 
coneixement sobre les dinàmiques i característiques de la població immigrant i les seves demandes als nostres serveis. 

Concretament, en aquest apartat, s’analitzaran qüestions com el gènere, l’edat i el temps de residència a Catalunya i 
Espanya. També s’estudiarà la llengua materna de les persones ateses, el grau de coneixement del català i el castellà, 
així com el seu nivell d’estudis i si aquests estan o no homologats.  
 
En aquest punt s’estudiaran, doncs, els canvis en quant a creixement, estructura i distribució de la població immigrada 
atesa per AMIC a les terres de Lleida durant l’any 2010. 
 
 

3.1.  GÈNERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De les 1.365 persones ateses per AMIC l’any 2010, la 
majoria han estat homes. Així, s’han atès més d’un 70% 
d’homes davant un 29,6% de dones. Aquestes dades 
sobre el gènere de les persones ateses es van repetint any 
rere any: sempre resulta més elevat el nombre d’homes 
atesos, encara que la distància entre els dos sexes varia. Si 
comparem aquestes dades respecte les obtingudes l’any 
passat, veiem que són gairebé idèntiques: al 2009 és va 
atendre un 69,18% i 30,63% de dones.  

El nombre d’homes atesos en els darrers dos anys ha 
augmentat. L’any 2008 el homes representaven el 62,78% 
i les dones el 37,22%. Els percentatges obtinguts aquest 
any s’acosten a xifres de 2005, quan els homes atesos 
representaven el 73%. Així doncs, en els anys 2009 i 2010, 
es trenca la tendència a la igualació pel que fa al gènere 
que es venia observant els anys 2007 i 2008. 

Aquesta dada no té una correlació simètrica amb la 
proporció d’homes i dones de la població estrangera a 
Catalunya (54% i  46%, respectivament), segons dades de 
l’INE obtingudes a partir de l’explotació estadística del 
padró municipal de l’any 2010. Tampoc mostren 
correspondència amb les dades de la província de Lleida, 
obtingudes a partir de la madeixa font: el 57% dels 
estrangers empadronats a la província són homes, davant 
el 43% que són dones. Es fa evident, doncs, que els homes 
tenen utilitzen amb més freqüència del servei d’AMIC. 
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3.2. EDATS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com en els darrers anys, el perfil majoritari de l’usuari d’AMIC és el d’una persona jove i en plena edat 
laboral, entre 26 i 39 anys, amb el 55% del total de persones ateses. Aquestes dades són gairebé idèntiques a 
les obtingudes al 2009, quan el 54% del total d’usuaris es trobava dins aquesta franja d’edat. 

Tanmateix, també cal fer notar que gairebé un 33% de les persones ateses, una de cada tres usuaris, tenia 
entre 40 i 64 anys. Aquest any ha augmentat força la població atesa que es trobava dins aquesta franja d’edat 
respecte a 2009, quan una de cada quatre persones tenien entre 40 i 64 anys (valors semblants als de 2008). 

 També comentar que, aquest 2010, segueix la tendència de la disminució d’usuaris de menys de 25 anys, 
suposant el 10% del total (el 2009 suposaven l’11% i el 2008 el 14%). També han disminuït força el nombre de 
persones ateses amb 65 anys o més. Així, aquest any suposen el 1,6% d’usuaris, davant del 8,5% que van 
suposar  el 2009 el 8,5%. Les dades d’aquest any s’acosten més a les obtingudes el 2008, quan les persones de 
més de 65 anys no arribaven a l’1%. 

El perfil majoritari de l’usuari d’AMIC 
és el d’una persona jove d’entre 26 i 
39 anys, és a dir,  en plena edat 
laboral. 
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3.3. NACIONALITATS  

 
NACIONALITATS MÉS DESTACADES 
Marroc 295 21,6% 

Senegal 154 11,3% 

Colòmbia 89 6,5% 

Mali 80 5,9% 

Bolívia 62 4,5% 

Romania 59 4,3% 

Ucraïna 55 4,0% 

Espanya 53 3,9% 

Brasil 49 3,6% 

Gàmbia 48 3,5% 

Algèria 46 3,4% 

Guinea 45 3,3% 

Equador 42 3,1% 

República Dominicana 31 2,3% 

Mauritània 29 2,1% 

Ghana 26 1,9% 

Perú 26 1,9% 

Argentina 20 1,5% 

Nigèria 19 1,4% 

Cuba 13 1,0% 

Guinea Bissau 12 0,9% 

Rússia 11 0,8% 

Camerun 8 0,6% 
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Egipte 7 0,5% 

Hondures 6 0,4% 

Guinea Equatorial 6 0,4% 

Costa d'Ivori 5 0,4% 

Pakistan 5 0,4% 

Veneçuela 5 0,4% 

Xile 4 0,3% 

Polònia 4 0,3% 

Bulgària 3 0,2% 

Portugal 3 0,2% 

Xina 3 0,2% 

Moldàvia 3 0,2% 

Letònia 3 0,2% 

Sàhara Occidental 3 0,2% 

Uruguai 2 0,1% 

França 2 0,1% 

India 2 0,1% 

Burkina Faso 2 0,1% 

Itàlia 2 0,1% 

República Democràtica del Congo 1 0,1% 

Angola 1 0,1% 

Benin 1 0,1% 

Bangladesh 1 0,1% 

Albània 1 0,1% 

Hongria 1 0,1% 

Bèlgica 1 0,1% 
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Lituània 1 0,1% 

Gabon 1 0,1% 

Bòsnia i Hercegovina 1 0,1% 

Tunísia 1 0,1% 

Estats Units d'Amèrica 1 0,1% 

Congo 1 0,1% 

Paraguai 1 0,1% 

Jordània 1 0,1% 

Mèxic 1 0,1% 

Geòrgia 1 0,1% 
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NACIONALITATS PER ÀREES GEOGRÀFIQUES  
Amèrica Llatina  352 26% 

Magrib i nord d'Àfrica 382 28% 

Àfrica subsahariana  411 30% 

Centre- sud asiàtic  12 1% 

Unió Europea 135 10% 

Europa de l'Est  72 5% 

Resta d'Amèrica  1 0% 

Les persones d’Àfrica Subsahariana, amb el 30%, del Magrib i del Nord d’Àfrica, amb el 28%, i els nacionals d’Amèrica 
Llatina, amb el 26%, són els col·lectius majoritaris atesos per AMIC a les comarques de Lleida. Les persones provinents 
d’aquestes tres regions sumen el 84% de les persones ateses. Aquestes dades són molt semblants a les obtingudes al 2009, 
quan els usuaris d’Àfrica Subsahariana (28%), d’Amèrica Llatina (27%) i del Nord d’Àfrica i el Magrib  (26%) sumaven més del 
81% de les persones ateses.  

D’altra banda, també destacar l’augment d’usuaris procedents de la Unió Europea: aquest 2010 van suposar un 10%, davant 
el 6% de l’any 2009. Es tracta, majoritàriament de persones que bé ja han assolit la nacionalitat espanyola (4%) o nacionals 
de Romania (4%).  

Pel que fa als països, els usuaris del Marroc, amb el 21,6%, destaquen per damunt de la resta, ja que suposen gairebé una 
de cada quatre persones ateses. En segon lloc trobem els nacionals del Senegal, amb poc més de l’11% seguits, a més 
distància, de Colòmbia (6,5%) i Mali (6%). 

 L’any 2009, Marroc (18%) també ocupava la primera posició, seguit del Senegal (12%). Tanmateix, al 2009, la tercera 
posició en nombre d’usuaris, era per Romania (6%), que aquest any passat va ocupar la sisena posició, amb poc més del 4%.   
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3.4. TEMPS D’ESTADA A CATALUNYA I ESPANYA 

 

CATALUNYA ESPANYA 
6 mesos o menys 12 1% 6 mesos o menys 10 1% 
Menys d’un any 58 4% Menys d’un any 20 1% 
De 1 any a 3 anys 170 12% De 1 any a 3 anys 102 7% 
De 3 a 5 anys 311 23% De 3 a 5 anys 294 22% 
De 5 a 10 anys 571 42% De 5 a 10 anys 629 46% 
10 anys o més 243 18% 10 anys o més 310 23% 
Desconegut    Desconegut    
 

 
 

 

En primer lloc, destacar que des d’AMIC s’ha d’atendre problemàtiques diverses, doncs la realitat d’una 
persona que acaba d’arribar no és la mateixa que la d’una persona que porta més de cinc o deu a l’estat 
espanyol. En aquest sentit, el procés d’integració legal, laboral i social de les persones immigrades és 
continu durant al menys els primers deu anys d’estada al territori.  

Dit això, comentar que la majoria dels nostres usuaris d’aquest 2010, porten entre 5 i 10 anys a Catalunya 
(42%) o bé a l’Estat Espanyol (46%). Els usuaris que porten aquest període de temps a casa nostra ha 
augmentat respecte l’any passat (al 2009 el 34% dels usuaris portava entre 5 i 10 anys a Catalunya i el 41% 
aquest temps a Espanya). Així doncs, aquest any s’ha atès un major nombre de persones que portaven 
entre 5 i 10 anys vivint a casa nostra, col·lectiu que està creixent en els darrers anys. 
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En  segon lloc, trobem a les persones que porten a Catalunya 3 a 5 anys i les que fa mes de 10 anys que 
viuen a l’Estat Espanyol, amb un 23% en ambdós casos. Respecte al 2009, cal dir que estaven en segona 
posició les persones que feia entre 3 i a anys que vivien a Catalunya o a la resta de l’Estat Espanyol (amb un 
22% en ambdós casos).  

Les dades anteriors, juntament amb un repàs global de conjunt de les dades, ens indiquen que han crescut 
els usuaris que porten més de 5 anys a casa nostra i que les persones ateses que fa menys de 3 anys que 
conviuen amb nosaltres arriben, majoritàriament, directament a Catalunya, sense passat per un altre punt 
de l’estat. Els processos de reagrupament familiar i la presencia de població estrangera des de fa anys, fa 
que les xarxes socials i familiars juguin un paper rellevant en l’arribada de persones immigrades en els 
darrers anys,  

Finalment destacar, d’una banda, la disminució de les persones ateses que porten un any o menys a 
Catalunya (5%) o a Espanya (2%), ja que el 2009 representaven un 9% i un 3%, respectivament. De l’altra, fet 
notar un lleuger augment de les persones ateses que porten més de 10 anys entre nosaltres (18% a 
Catalunya i 23% a Espanya), quan el 2009 suposaven el 16% i el 20%, respectivament.  

 
 

3.5. NIVELL D’IDIOMA   
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IDIOMA PROPI  

 
Àrab 342 25.05% 
Castellà 336 24.62% 
Wòlof 101 7.39% 
Fula 83 6.08% 
Bambara 77 5.64% 
Romanès 59 4.32% 
Manding 57 4.18% 
Portuguès 57 4.18% 
Ucraïnès 54 3.96% 
Altres 34 2.49% 
Sonike 22 1.61% 
Bereber 19 1.39% 
Català 17 1.25% 
Twi 12 0.88% 
Ibo 12 0.88% 
Rus 11 0.81% 
Francès 11 0.81% 
Serer 9 0.66% 
Urdú 6 0.44% 
Ioruba 5 0.37% 
Anglès 5 0.37% 
Polonès 4 0.29% 
Xinès 3 0.22% 
Moldau 3 0.22% 
Letó 3 0.22% 
Búlgar 3 0.22% 
Lingala 2 0.15% 
Manjago 2 0.15% 
Albanès 2 0.15% 
Armeni 2 0.15% 
Sotho 2 0.15% 
Lituà 1 0.07% 
Panjabi 1 0.07% 
Georgià 1 0.07% 
Ruanda (kinyarwanda) 1 0.07% 
Hongarès 1 0.07% 
Assamès  1 0.07% 
Tai 1 0.07% 
Hasanti 1 0.07% 
Grec 1 0.07% 
Bengalí 1 0.07% 

 
En consonància amb el fet que un 28% de la 
població atesa és del Magrib i nord d’Àfrica, la 
llengua materna majoritària és l’àrab, amb més 
del 25%. És a dir, una de cada quatre persones 
ateses tenia l’àrab com a llengua materna. 
 
En segon lloc i a molt poca distància, trobem el 
castellà, amb el 24,6%. Aquesta dada és lògica, si 
tenim en compte que el 27% de les persones 
ateses provenien de Llatinoamèrica i que, la gran 
majoria, tenen castellà com a llengua materna. 
 
Tot seguit trobem algunes llengües africanes amb 
un nombre de parlants força important en aquell 
continent, com són el wòlof (7%), el fula (6%), el 
bambara (5,6%) i el manding (4%). Aquestes 
dades concordem amb el fet que 31% de les 
persones ateses provenen d’Àfrica Subsahariana, 
regió amb una gran diversitat i riquesa a nivell 
lingüístic.  
 
També destacar la presència del romanès i del 
portuguès (poc més del 4% en ambdós casos), en 
correspondència amb el 4% i 3,5% de persones 
ateses de Romania i Brasil, respectivament.  
 
Finalment, destacar l’1,25% de persones que 
diuen tenir el català com a llengua materna. Es 
tracta de persones nascudes estrangeres a casa 
nostra, fills de parelles mixtes o bé empresaris, 
que també necessiten assessorament en matèria 
d’estrangeria. 
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NIVELLS DE CATALÀ I CASTELLÀ 
Català  Castellà 

380 28% No entén  8 1% 
776 57% Bàsic 320 23% 
138 10% Mitjà  580 42% 

71 5% Alt 457 33% 
0 0% Desconegut 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Les dades sobre coneixement dels idiomes oficials de Catalunya de les persones ateses mostren les 
diferències de domini i aprenentatge del castellà i català, amb un predomini evident de la primera. Així 
doncs, només l’1% dels nostres usuaris no tenen cap coneixement de castellà.  

Pel que fa al català,  gairebé la meitat de les persones ateses, un 47%, en te un coneixement bàsic (el 
45% l’any 2009) i un 28% no l’entén. Només un 15% dels usuaris té un nivell mitjà o alt de català (un 
13% l’any 2009). Tanmateix, les dades d’aquest any mostren que ha augmentat el coneixement de la 
llengua catalana de la població nouvinguda atesa. Així, el 2009, el 42% dels usuaris no entenia el català, 
al 2008, un 48% i el 2007 un 42,4% estava en aquesta situació.  La disminució les persones ateses 
durant la Campanya de la Fruita ateses aquest 2010, les qual viuen en molts casos fora de Catalunya, 
així com els efectes de les polítiques d’ensenyament del català dels darrers anys, de ben segur que 
estan relacionades amb aquestes dades. 

Pel que fa al castellà, cal destacar que predominen el nivells de coneixement mitjà (42%) i alt (33%). 
Aquestes dades són molts semblants a les obtingudes al 2009, quan un 36% dels usuaris tenien un nivell 
de coneixement mitjà del castellà i un 32% un nivell alt. En aquest sentit, cal  tenir en compte que el fet 
que un 27% d’usuaris són d’origen llatinoamericà, i gairebé la totalitat de parla castellana, la qual cosa 
determina l’elevat percentatge de persones ateses que tenen un coneixement alt de castellà.  
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3.6. NIVELL ACADÈMIC 
 

Nivell d’estudis de les persones ateses 
Bàsica 489 35.82% 
Secundària 460 33.7% 
FP/Estudis tècnics 155 11.36% 
Universitaris: Graduats i Llicenciats 112 8.21% 
Sense estudis 87 6.37% 
Universitaris: diplomatures  Sistema antic 30 2.2% 
Estudis no formals 29 2.12% 
Universitaris: Postgraduats (Màster, doctorat,...) 3 0.22% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran majoria de  persones ateses han realitzat estudis primaris (35,8%) o bé estudis secundaris (el 33,7%). 
Aquestes dades són molt semblants a les obtingudes al 2009, quan el 37% dels usuaris tenien estudis 
secundaris i el 33% estudis primaris. Els segueixen, a força distància, les persones que han realitzat estudis de 
formació professional, amb l’11% (el 8% l’any 2009) i els que tenen estudis universitaris, amb poc més d’un 
10% (gairebé el 12% l’any 2009). 

D’altra banda, ressaltar que el 22% de les persones ateses al 2010 tenen un nivell de formació mitjà o alt, és 
a dir, havien realitzat estudis de formació professional o bé universitaris (el 19,6% l’any 2009). En l’altre 
extrem trobem les persones que no tenen estudis o no han finalitzat l’etapa de formació bàsica, amb un 6,4% 
(un 8% l’any 2009). 

 Si comparem aquestes dades amb la realitat laboral d’aquesta població, ens trobem en que en moltes 
ocasions es produeix un desaprofitament de la formació d’aquestes persones, la qual cosa comporta 
conseqüències nivell productiu. Així doncs, molts cops, existeix un desequilibri entre la formació adquirida i el 
estatus professional de la població estrangera. 
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3.7. HOMOLOGACIONS I CONVALIDACIONS D’ESTUDIS  

 
Situació dels títols d’estudis estrangers 

No homologats 1268 92.89% 
Ha estudiat a Espanya 69 5.05% 
Homologats 19 1.39% 
En Tràmit 8 0.59% 
Desconegut 1 0.07% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran majoria d’usuaris, el 93% del total, no tenen els estudis homologats, tal i com succeïa l’any 
passat (el 92% l’any 2009). En aquest sentit, si tenim en compte, tal i com hem vist amb anterioritat, que 
el 22% de les persones ateses ha cursat formació professional o bé disposen d’estudis universitaris, ens 
trobem en situacions de desaprofitament productiu i de desequilibri entre la formació adquirida i el 
estatus professional. És evident, doncs, que aquestes persones, si treballen, ocupen llocs de treball que 
estan per sota del seu nivell formatiu.  
 
D’altra banda, el lent i farragós procés que s’ha de seguir per homologar els estudis tampoc anima a les 
persones immigrades a iniciar un procés d’aquest tipus. És per aquest motiu que és essencial crear 
mecanismes adequats i àgils de reconeixement de les capacitats professionals i formatives per tal que 
aquesta població pugui ocupar llocs de treball adequats als estudis realitzats. Homologar els estudis fa 
que s’obrin tot un ventall de noves perspectives de contractació i millora laboral per a la població 
immigrada resident a casa nostra. 
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4. ANÀLISI ADMINISTRATIU 
 
 
L’apartat que segueix correspon a la anàlisi administrativa de la població nouvinguda atesa. Per a la població 
immigrada, les qüestions de caire administratiu tenen una importància cabdal, ja que determinen el seu estatus legal 
i, en bona mesura, les seves condicions de vida. 
 
D’una banda, tractarem la situació documental dels nostres usuaris, és a dir si disposen d’autorització administrativa 
per residir i/o treballar a Espanya i, en 
cas que en tinguin de quin tipus és. 
Evidentment, la falta d’aquesta 
autorització genera moltes dificultats, 
en tots els àmbits, a la població 
immigrada.  
 
Molt relacionada amb aquesta qüestió, 
trobem la situació laboral d’aquesta 
població. En aquest sentit, analitzarem 
si les persones ateses per AMIC a les 
comarques de Lleida treballen o no i, si 
treballen, en quines condicions ho fan.  
 
De totes maneres, però, tenir 
l’autorització per a treballar no significa 
disposar d’una feina, al mateix temps 
que persones que no tenen aquesta 
autorització poden estar treballant dins 
l’economia submergida. 
 
Finalment, en aquest punt es farà referència a la situació d’empadronament de la població atesa. En aquest sentit, 
avançar que la gran majoria d’usuaris està empadronat, ja que aquest és un requisit bàsic per accedir a la major part 
de serveis del municipi on estan empadronats. A més, com veurem, es troben empadronats en el municipi on 
resideixen, és a dir, majoritàriament als diversos municipis de les comarques lleidatanes. 
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4.1. SITUACIÓ DOCUMENTAL 

 
SITUACIÓ DOCUMENTAL , Taula 

Autorització de residència i treball (inclosa residència de llarga durada) 793 58.1% 
Sense autorització 274 20.07% 
Règim comunitari 82 6.01% 
DNI 64 4.69% 
Autorització de residència per reagrupament familiar 58 4.25% 
Familiar de comunitari 43 3.15% 
Autorització de residència per circumstàncies excepcionals 42 3.08% 
Asil 3 0.22% 
Visat de turista en termini legal 3 0.22% 
Autorització de residència no lucrativa 2 0.15% 
Estudiants 1 0.07% 
 

  

 

 

 

 

 

 

La situació administrativa de les persones immigrades esdevé una de les seves preocupacions més 
importants, ja que determina les seves possibilitats d’inserció laboral i social.   

Entre els usuaris d’AMIC d’aquest 2010 hi trobem un col·lectiu que destaca per damunt de la resta: els 
estrangers amb autorització de residència i treball, incloses les residències de llarga durada, que 
suposen el 58% de les persones ateses. Això suposa el és el mateix percentatge que l’any 2009 i gairebé 
10 punts d’augment respecte l’any 2008. Cal aclarir que en aquest grup estan incloses diverses 
subcategories que presenten problemàtiques especifiques, com són les autoritzacions inicials, primeres 
i segones renovacions, residències de llarga durada,... 



             MEMÒRIA D’AMIC 2010, COMARQUES DE LLEIDA 
 

 
www.associacioamic.cat 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. SITUACIÓ LABORAL 

 
SITUACIÓ LABORAL BÀSICA   
Treballen 374 27% 
No treballen  991 73% 
 

 

 

Enguany s’ha mantingut, respecte l’any 
passat, el nombre d’usuaris d’AMIC que no 
treballen. Així, aquest 2010 el 73% de 
persones ateses es trobaven sense feina (el 
2009 eren el 72%).  

El nombre de persones aturades ateses ha 
augmentat força respecte els anys 2008 i 2007, 
quan suposaven un 55% i un 56%, 
respectivament. Cal retrocedir fins l’any 2005 
per trobar un nombre d’usuaris sense feina 
semblant (concretament un 71,28%).  

Aquestes dades mostren que les persones 
immigrades són un dels col·lectius a qui més 
afecta la situació de crisi econòmica i financera 
actual. 

 

En segon lloc trobem les persones que no tenen cap tipus d’autorització amb el 20% (percentatge  molt semblant al 
19,22% de 2009). És preocupant la dada que ens mostra que s’ha mantingut, gairebé sense variacions, entre el 19% 
i el 20%, el percentatge de persones ateses que es troben en situació irregular des de l’any 2007. Aquestes dades 
contrasten amb les de  l’any 2006, quan representaven el 14,05%. Tanmateix, els anys anteriors, el nombre d’aquest 
tipus d’usuaris suposaven xifres superiors al 20% (el 2005  el 30,52% i el 2004 el 27%, per citar-ne alguns exemples). 

Aquestes dades de persones ateses en situació irregular no són conseqüència d’una major arribada de persones 
nouvingudes al territori català, ja que es ben sabut que l’arribada de població immigrada s’ha frenat, especialment 
en el darrers dos anys. Aquesta situació, en molts casos, respon a l’anomenada irregularitat sobrevinguda, 
irregularitat que pot sobrevenir per diversos motius, però especialment per no complir els requisits establerts per la 
renovació de les autoritzacions de treball. Des d’AMIC hem constatat que la actual situació de crisi econòmic i les 
dificultats d’inserció en el mercat laboral està tenint un paper molt rellevant en aquest tipus de casos. La manca 
de cotització a la Seguretat Social és una de les causes principals de denegació de les renovacions de les 
autoritzacions de treball i residència i, consegüentment de les autoritzacions de residència, com les de 
reagrupament familiar, que hi estan vinculades. 

Finalment, destacar la  davallada del col·lectiu de les persones ateses de la Unió Europea i els seus familiars respecte 
els anys anteriors. Així el 2010, aquest col·lectiu va suposar un 9%, davant l’11% de 2009 i el gairebé el 24% de 2008. 
Aquest fet es deu a la simplificació dels tràmits per als ciutadans de la Unió Europea, així com també cal entendre’l 
dins el context de la disminució de la població immigrada que ha  arribat a Catalunya en els darrers dos anys. 
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SITUACIÓ LABORAL, detall   
Aturat 725 53.11% 
Treballa amb contracte 312 22.86% 
No treballa (sense autorització) 237 17.36% 
Treballa sense contracte 50 3.66% 
Menor/Pensionista/AR/Estudiant 29 2.12% 
Autònom/Empresari 12 0.88% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gairebé tres cada quatre persones ateses no treballa i, d’aquests, més d’un un 17% no té autorització per 
fer-ho. Aquesta xifra és pràcticament la mateixa que l’obtinguda l’any 2009.  

D’altra banda, cal destacar que gairebé un 23% dels usuaris treballa amb contracte. Aquest percentatge es 
manté força semblant a l’obtingut el 2009 (més d’un 21%) però ha disminuït força respecte les persones 
ateses el 2008 que es trobaven en aquesta situació (gairebé el 37%). 

Finalment, remarcar que més del 3,5% de les persones ateses treballen sense contracte. Aquest 
percentatge és molt semblant al registrat al 2009 (el 4,68% treballaven sense contracte), però ha disminuït 
de manera sensible respecte el 2008 (quan el 7,16% dels usuaris es trobaven en aquest situació).  

 Aquestes dades mostren que la disminució de feina també ha afectat a l’economia submergida. Tanmateix,  
aquesta continua estant present en el mercat laboral de les comarques lleidatanes, afectant especialment 
la població immigrada. 
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4.3. EMPADRONAMENT 
 

EMPADRONAMENT DE LES PERSONES ATESES 

Al municipi de residència 1199 87.84% 
A un municipi de la comarca 17 1.25% 
A un altre municipi català 49 3.59% 
A un altre municipi espanyol 86 6.3% 
No empadronat 11 0.81% 
Desconegut 3 0.22% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El 98% de les persones ateses a les comarques de Lleida a l’any 2010 estan empadronades, xifra gairebé idèntica a les 
l’obtingudes en anys anteriors. En aquest sentit, els percentatge de persones ateses empadronades al 2009 era del 
98,5%  i el 2008,  del 97% . 

Així doncs, l’empadronament és un procediment administratiu amb un alt grau d’assumpció per part de les persones 
nouvingudes, tant les que tenen autorització de residència com les que no tenen. Sense dubte la necessitat d’estar 
empadronat per gaudir de serveis públics com ara la sanitat o els serveis socials, i el fet de que l’empadronament sigui 
una prova documental de residència a Espanya (necessària per demanar l’arrelament), promou que aquest sigui un 
procés gairebé universal entre la població estrangera.  

Normalment els casos de no empadronats es deuen a persones que porten poc temps a Espanya i encara no han fet el 
tràmit, persones sense cap tipus de documentació, i persones sense habitatge o amb dificultats per poder demostrar la 
seva residència a un domicili.  

D’altra banda, el 87% de les persones ateses estan empadronades en el municipi en el qual resideixen. Aquesta dada 
és lleugerament superior a l’obtinguda l’any 2009, quan 3 de cada 4 usuaris estaven empadronats al municipi on vivien 
(77%).  

Destaca  també un 6% que està empadronat en un municipi espanyol, xifra que s’explica per la afluència de temporers 
de la resta de l’estat durant la campanya de la fruita. De totes maneres, aquest percentatge ha disminuït més de la 
meitat respecte al 2009, quan suposava el 14,07%. 



             MEMÒRIA D’AMIC 2010, COMARQUES DE LLEIDA 
 

 
www.associacioamic.cat 
 

23 

 
4.4. COMARCA  DE RESIDÈNCIA 

 
   
SEGRIÀ 585 42.86% 
URGELL 222 16.26% 
SEGARRA 146 10.7% 
PALLARS SOBIRÀ 75 5.49% 
Viu a fora de Catalunya 70 5.13% 
PALLARS JUSSÀ 67 4.91% 
PLA D'URGELL 67 4.91% 
GARRIGUES 60 4.4% 
NOGUERA 31 2.27% 
BARCELONÈS 9 0.66% 
MARESME 6 0.44% 
TARRAGONÈS 4 0.29% 
VALLÈS OCCIDENTAL 4 0.29% 
VALLÈS ORIENTAL 4 0.29% 
ALT URGELL 3 0.22% 
SELVA 2 0.15% 
GIRONÈS 2 0.15% 
ALT PENEDÈS 2 0.15% 
ANOIA 2 0.15% 
BAGES 1 0.07% 
BAIX CAMP 1 0.07% 
VALL D'ARAN 1 0.07% 
GARROTXA 1 0.07% 
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4.5. MUNICIPI  DE RESIDÈNCIA (Més destacats) 

 
   
Lleida  506 37.07% 
Tàrrega  176 12.89% 
Guissona  124 9.08% 
Viu a fora de Catalunya 70 5.13% 
Mollerussa  49 3.59% 
Sort  39 2.86% 
Tremp  36 2.64% 
Borges Blanques, les  32 2.34% 
Pobla de Segur, la  29 2.12% 
Bellpuig  23 1.68% 
Alcarràs  18 1.32% 
Cervera  17 1.25% 
Balaguer  16 1.17% 
Esterri d'Àneu  16 1.17% 
Almacelles  12 0.88% 
Juneda  11 0.81% 
Agramunt  8 0.59% 
Seròs  6 0.44% 
Mataró  6 0.44% 
Barcelona  6 0.44% 
Llavorsí  5 0.37% 
Alpicat  5 0.37% 
Rialb  4 0.29% 
Castelldans  4 0.29% 
Portella, la  4 0.29% 
Barbens  4 0.29% 
Vilanova de Bellpuig  4 0.29% 
Guingueta d'Àneu, la  4 0.29% 
Fuliola, la  4 0.29% 
Soses  4 0.29% 
Aitona  4 0.29% 
Espluga Calba, l'  3 0.22% 
Tornabous  3 0.22% 
Seu d'Urgell, la  3 0.22% 
Alguaire  3 0.22% 
Menàrguens  3 0.22% 
Benavent de Segrià  3 0.22% 
Anglesola  3 0.22% 
Vinaixa  3 0.22% 
Corbins  3 0.22% 
Alfarràs  3 0.22% 
Alcoletge  3 0.22% 
Tarragona  3 0.22% 
Bellvís  3 0.22% 
Terrassa  3 0.22% 
Albesa  3 0.22% 
Térmens  3 0.22% 
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Pel que fa al lloc de residència, gairebé el 43% dels nostres usuaris resideixen a la comarca del Segrià i 
el 37% a la ciutat de Lleida. Si tenim en compte el nombre d’habitants de la capital de província i el fet 
que un nombre important de serveis de tots tipus (també els relacionats amb la població nouvinguda) 
estan ubicats en aquesta ciutat, es pot entendre aquesta proporció d’usuaris. En comparació amb l’any 
2009 ha augmentat el percentatge d’usuaris residents a la ciutat de Lleida, ja que el 2009 va suposar poc 
més del 36%. 

En segon lloc trobem els que viuen a l’Urgell, amb poc més del 16% de les persones ateses, i també les 
persones residents a Tàrrega, amb gairebé el 13%. En tercer terme destaquen els que viuen a La 
Segarra, amb gairebé l’11% i a Guissona, amb poc més del 9%. En ambdós casos cal tenir en compte 
que es tracta de comarques i municipis amb una proporció important de població estrangera (Tàrrega 
compta amb un 24,5% de població estrangera i Guissona amb un 48,7%, segons dades de l’INE extretes 
del padró municipal de l’any 2010). Les persones ateses que vivien a Tàrrega han augmentat respecte 
l’any passat, ja que el 2009 van suposar poc més del 10% del total d’usuaris. Les residents a Guissona, en 
canvi, han disminuït lleugerament (9,9% al 2009). 

Així doncs, les comarques del Segrià, l’Urgell i la Segarra suposen gairebé el 70% de les persones ateses 
i les seves capital de comarca el 59% dels nostres usuaris. Es tracta de comarques i poblacions amb una 
oficina d’AMIC  des de fa 9 anys. 

D’altra banda, també destacar les persones ateses residents al Pallars Sobirà i les persones que viuen 
fora de Catalunya. Les persones que viuen a la comarca del Pallars Sobirà van suposar el 5,5% del total 
d’usuaris i els residents a Sort, el 2,8% (percentatges gairebé idèntics als de l’any 2009) . Aquestes dades 
estan relacionades amb el fet que AMIC atén, amb el suport del consell comarcal del Pallars Sobirà, a la 
població nouvinguda de la comarca des de l’any 2005. En aquest sentit, des de l’inici de la seva 
implantació a les comarques lleidatanes, AMIC ha apostat per la descentralització, la qual cosa ha 
suposat la voluntat d’atendre tant la població estrangera de les comarques de la Plana de Lleida com les 
dels Pirineus. 

Les persones residents fora de Catalunya va suposar aquest any el 5% de les persones ateses. Es tracta, 
majoritàriament de persones ateses durant l’estiu interessades en treballar a la Campanya de la Fuita. El 
percentatge de d’usuaris atesos que viuen fora de Catalunya ha disminuït respecte al 2009, quan va 
suposar el 9% del total. 

Finalment, destacar les persones ateses als municipis de Mollerussa (3,5%), Tremp (2,6%), Les Borges 
Blanques (2,3%) i La Pobla de Segur (2,1%), poblacions on està ubicada una oficina d’AMIC.  

En el cas de Mollerussa, han augmentat les persones residents en aquesta població respecte el 2009 
(quan van suposar un 2,8%). Pel que fa a Tremp, el percentatge de població atesa que hi resideix ha 
disminuït força respecte al 2009 (6,1% d’usuaris). El fet que només s’ha va realitzar atenció els tres 
primers mesos de l’any determina, de manera clara, aquest descens. El els altres dos casos, el 
percentatges són molt similars als de 2009. Tanmateix, la població atesa que viu a les Garrigues ha 
augmentat respecte l’any passat: aquest 2010 han ha suposat el 5%, davant el 4,4% de l’any 2009. 
Remarcar que sense el suport del Consell Comarcal de Les Garrigues i l’ajuntament en de la Pobla de 
Segur no seria possible atendre en aquestes dues poblacions. 
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5. ANÀLISI FAMILIAR I DE CONVIVÈNCIA 

 
 
Continuant amb la anàlisi de 
dades, en les pàgines que 
segueixen es tractarà el tema 
de l’habitatge i la convivència 
familiar. 
 
D’una banda  s’analitzarà la 
situació d’habitatge de la 
població immigrada de les 
comarques de Lleida i si el 
règim de tinença és el lloguer o 
bé la propietat.  
 
A aquest element d’estudi s’hi 
afegeix les diverses situacions 
de convivència possibles (viure 
sol, amb la família, amb 
companys de pis,....) per tal de tenir una fotografia més acurada de la situació de la població nouvinguda. 
 
D’alta banda, també es reflecteixen les dades sobre les intencions respecte el reagrupament de familiars i la 
immediatesa o dilació d’aquest, la qual cosa pot ajudar a les diverses administracions per fer previsions de polítiques 
que tinguin en compte aquesta situació. 
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5.1. SITUACIÓ D’HABITATGE BÀSICA 
 

Situació d’habitatge bàsica 
Lloguer  1151 84% 
Propietat  135 10% 
Cessió 20 1% 
Casa empresari/interna 27 2% 
Sense habitatge 24 2% 
Altres  8 1% 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

La situació laboral, econòmica, 
documental i social de les persones 
immigrades, així com les dificultats 
d’accés a un habitatge, en determinen 
les modalitats, així com els tipus de 
convivència dels nostres usuaris.  

El 84% de les persones ateses viuen de 
lloguer i només l’10% tenen un 
habitatge de propietat. Aquests 
percentatges són molt semblants als de 
l’any passat: l’any 2009 el 81% vivia en 
règim de lloguer i el 10% en règim de 
propietat.  

Aquestes dades estan relacionades amb 
les dificultats d’accés a la compra d’un 
habitatge per part de la població 
immigrada atesa, les quals estan 
vinculades amb les dificultats 
econòmiques i la manca d’estabilitat 
laboral.  

Finalment, destacar el 2% de persones 
que viuen en un habitatge cedit, ja sigui 
per familiars, amics o compatriotes. 
Aquesta situació es deu al fet que hi ha 
persones que no es poden permetre 
pagar el lloguer d’un pis, i tan sols d’una 
habitació i recorren a la cessió temporal 
d’un habitatge o una habitació per part 
d’altres persones. 
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5.2. SITUACIÓ D’HABITATGE, DETALL 
 

Situació d’habitatge detall 
Lloguer/Viu amb la família 580 42.49% 
Lloguer/pis compartit 505 37% 
Propietat/Viu amb la família 122 8.94% 
Lloguer/Viu sol 66 4.84% 
Casa empresari/Interna 27 1.98% 
Sense habitatge 24 1.76% 
Cessió d'amics 13 0.95% 
Altres 7 0.51% 
Propietat compartida 7 0.51% 
Cessió de la família 7 0.51% 
Propietat/Viu sol 4 0.29% 
Propietat/viu amb amics 2 0.15% 
Hotel/Pensió 1 0.07% 
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5.3. REAGRUPAMENT FAMILIAR 

 
Situació dels usuaris i usuàries respecte a la família 

No es planteja fer el reagrupament familiar 382 27.99% 
Es planteja fer-lo en un futur pròxim 276 20.22% 
Ja ha fet el reagrupament familiar 204 14.95% 
No té família/Menor 197 14.43% 
Comunitari amb familiars/Nacionalitat espanyola 118 8.64% 
Amb fills nascuts a Espanya 96 7.03% 
De fet ja està fent els tràmits 59 4.32% 
Reagrupament de fet 29 2.12% 
Desconegut 4 0.29% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pel que fa al lloguer, el 42,5% dels nostres usuaris viu en un habitatge de lloguer amb la seva família. 
Aquest percentatge ha augmentat respecte l’any 2009, quan un 37,09% es trobaven en aquesta situació, 
però ha disminuït respecte el 2008, quan suposava el 48,52%. 

En segon lloc, amb el 37%, trobem les persones que competeixen un pis de lloguer amb altres membres 
que no pertanyen a la seva família (sense detriment de viure també amb familiars): amics, compatriotes, 
en habitacions subarrendades,... Es tracta d’un mercat més flexible i adaptat a les possibilitats de la gent 
amb dificultats econòmiques i/o “sense papers”. Aquest percentatge és manté gairebé igual al de 2009 
(quan suposava el 38,4%), però ha augmentat força respecte el 2008, quan estaven en aquest situació el 
29,5%.  

Pel que fa a la propietat, la majoria, un 9%, de les persones ateses gaudeix d’un pis en propietat amb la 
seva família, percentatge molt semblant a l’any passat (un 8,2% l’any 2009).  

D’altra banda, també destacar que les modalitat de convivència són variades. Així, trobem persones que 
viuen internes o bé a casa de l’empresari (2%) i persones a qui els han cedit un habitatge o una habitació 
familiars o amics, perquè no poden pagar les despeses que suposa un pis de lloguer (un 1,5%), 

Finalment, ressaltar l’existència de persones que no tenen habitatge (gairebé un 2%), encara que es 
tracta d’ un percentatge molt baix de casos. Aquest percentatge és similar al dels anys 2009 (3%), 2008 
(1,5%) i del 2005 (1,6%) i supera el registrat al 2007 (0,7%). En canvi, s’allunya del 4,5% del 2006. 
Tanmateix, si tenim en compte que una bona part de les persones que no tenen habitatge correspon al 
perfil d’usuari atès durant la campanya de la fruita  i que enguany s’han atès menys persones per aquest 
concepte, podem deduir que la crisi econòmica també ha influït en aquesta dada.  
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Poc més del 42% de les persones ateses no tenen família reagrupable o bé no es plantegen reagrupar els 
seus familiars, xifra semblant al gairebé el 49% de les persones ateses l’any 2009 que es trobaven en aquest 
situació.  

Aquestes dades responen a diverses causes. D’una banda, al fet que la emigració es duta a terme per 
persones joves, algunes de la quals encara no han format la seva pròpia família. D’altra banda, trobem la 
crisi econòmica actual: la falta de recursos econòmics i/o de feina, que fa molt difícil reagrupar els familiars 
que es troben al país d’origen. Les dificultats que imposa la legislació actual per reagrupar el ascendents, 
també és un altre factor que fa desistir als fills que potser tenen estabilitat econòmica per reagrupar els 
pares, però no compleixen altres dels requisits marcats per la llei.  Aquesta situació frena força el volum de 
persones de més edat que han arribat a casa nostra mitjançant aquest procediment en els darrers anys. 

Un altre grup d’usuaris força nombrós, és el d’aquelles persones els que es plantegen reagrupar els seus 
familiars en un futur pròxim, amb poc més del 20%. Aquest percentatge gairebé no ha variat respecte al 
21,2% que tenien aquesta intenció l’any 2009. Es tracta de persones amb feina, que tenen intenció de 
quedar-se a casa nostra i, per tant, volen reagrupar els seus familiars. 

Amb gairebé un 15%, trobem les persones que no es plantegen realitzar cap reagrupament perquè ja han 
reagrupat els seus familiars (xifra semblant al 12% de 2009).  

A més distància trobem els familiars de comunitaris o els espanyols, amb un 8,6% (el 5,7% el 2009) que no 
han de realitzar els tràmits de reagrupament familiar per tal de reagrupar els seus familiars (encara que si 
han de sol·licitar un visat de familiar de comunitari al consolat espanyol al país d’origen) i els que tenen fills 
que han nascut a Espanya, amb un 7% (el 6% l’any 2009). 
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6. ANÀLISI DEL SERVEI 

 
En aquest punt es realitzarà una 
anàlisi acurada del servei realitzat a 
les terres de Lleida. En aquest 
sentit, a més de les persones 
ateses, s’estudiarà la relació entre 
els usuaris i les visites que aquests 
realitzen a AMIC, així com les 
consultes realitzades. És habitual 
que la mateixa persona necessiti 
diverses visites per poder resoldre 
la consulta o bé consultes 
plantejades, la qual cosa genera un 
augment dels serveis que el 
personal d’AMIC li han  de 
proporcionar.  
 
 D’altra banda, també resulta 
d’interès la tipologia de consultes 
del usuaris de la comarca, la qual 
cosa és útil per realitzar una 
previsió dels serveis que caldrà 
oferir-los en el futur. 

 
Finalment, en aquest apartat també es tracta les diversos àmbits de procedència dels usuaris i usuàries (iniciativa 
pròpia, administració,...), així com la freqüència i tipologia de les derivacions realitzades des d’AMIC. 
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6.1. RESUM DEL SERVEI 
 

Persones ateses 1.365 
Visites  2.262 
Consultes 3.293 
Serveis  3.380 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites per persona atesa 1.66 
Consultes per persona atesa 2.41 
Serveis per persona atesa  2.48 
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Durant l’any 2010 AMIC ha atès a les comarques lleidatanes 1.365 persones. Aquesta xifra suposa una 
disminució de persones ateses respecte el 2009, quan es van atendre un total de 1.561 usuaris. Aquesta 
tendència en la disminució d’usuaris, iniciada l’any 2008,  s’explica per diverses raons.  

En primer lloc, cal tenir en compte la conjuntura econòmica actual, molt marcada per les conseqüències de la 
crisi econòmica on estem immersos. Aquesta situació ha provocat que arribessin menys nouvinguts a les 
comarques lleidatanes en el darrers anys (les persones que acaben d’arribar són un dels col·lectius que 
necessiten més informació i orientació). 

En segon lloc, també cal tenir en compte la disminució de persones ateses durant la Campanya de la Fuita de 
2010, en la que AMIC col·labora amb la UGT Terres de Lleida. Un any més, la UGT va destinar una persona 
específica a atendre els temporers, la qual cosa ha suposat en descens del nombre de persones ateses per 
aquest concepte (al 2010 es van atendre 161 persones menys que al 2009).  

Finalment, un tercer motiu seria el fet que durant aquest any AMIC ha deixat d’atendre tres oficines de les 
comarques de Lleida: Esterri d’Àneu, Tremp i Guissona. En aquest sentit, l’atenció a Esterri d’Àneu només es va 
prestar durant els dos primers mesos de l’any, a Tremp durant el primer trimestre i a Guissona es va deixar 
d’atendre a partir del mes de setembre (el servei va tenir una durada de 8 mesos). Les dificultats en l’obtenció de 
recursos econòmics de les administracions locals i comarcals han propiciat aquesta situació. 

En quan a les visites realitzades per cada usuari a alguna de la xarxa d’oficines d’AMIC de Lleida han disminuït 
una mica respecte l’any passat, quan se’n van registrar 2.777. Això ha suposat una mitjana 1,6 visites per 
persona, xifra lleugerament inferior a l’any passat, quan se’n van registrar gairebé 1,8. 

Pel que fa a les consultes i els serveis, han augmentat en nombres absoluts: s’ha passat dels 3.271 consultes i 
serveis de l’any 2009 a les 3.293 consultes i els 3.380 serveis d’aquest 2010. Això ha suposat passar d’una mitja 
de consultes de 1,9 l’any 2009, al 2,4 consultes per persona de 2010.  

Així doncs, la disminució en el nombre d’usuaris i visites no ha suposat la disminució de consultes i serveis, sinó 
ben al contrari. La complexitat i varietat de les situacions personals dels usuaris d’AMIC ha fet que hagin 
augmentat el nombre de consultes efectuades i, per tant, també el nombre de serveis realitzats. 
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6.2. CONSULTES DE LES VISITES 
 

Consultes Valor Percentatge 
ARCE arrelament 469 14,2% 
Renovacions 402 12,2% 
Campanyes agrícoles 257 7,8% 
Residència de llarga durada 257 7,8% 
Reagrupament familiar 209 6,3% 
Recerca de feina recursos (on trobar feina) 175 5,3% 
Nacionalitat 157 4,8% 
Formació ocupacional 155 4,7% 
Prestacions econòmiques/Ajudes socials 148 4,5% 
Modificació 121 3,7% 
Consulta laboral 115 3,5% 
Autorització de residència de menors a Espanya 95 2,9% 
Elaboració de currículum 89 2,7% 
Familiars comunitari 86 2,6% 
Primeres lliçons (grupal) 83 2,5% 
Consulta jurídico-civil (matrimonis, adopcions ...) 57 1,7% 
Altres 56 1,7% 
Visat turista (invitació) 52 1,6% 
Consulta penal (antecedents penals,...) 34 1,0% 
Formació no reglada 34 1,0% 
Habitatge 24 0,7% 
Comunitaris 22 0,7% 
Homologació universitària 19 0,6% 
Aut. de retorn 18 0,5% 
ARCE arrelament laboral 17 0,5% 
Aut. residència i treball C/P 17 0,5% 
ARCE altres 16 0,5% 
Informació sindical 15 0,5% 
Expulsions 14 0,4% 
Retorn voluntari 13 0,4% 
Recerca de feina eines (com trobar feina) 10 0,3% 
Homologació no universitària 9 0,3% 
Aut. residència i treball C/A 8 0,2% 
Formació reglada universitària 7 0,2% 
Aut. de treball per residents i estudiants 6 0,2% 
Convalidació no universitària 6 0,2% 
Estudiants 6 0,2% 
Carnet de conduir 5 0,2% 
Formació contínua 5 0,2% 
Convalidació universitària 2 0,1% 
Formació instrumental (formació complementària) 1 0,0% 
Formació reglada no universitària 1 0,0% 
Mediació intercultural 1 0,0% 
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La majoria de les consultes rebudes a la xarxa d’oficines d’AMIC de les comarques de Lleida durant l’any 2010 
han girat, principalment, al voltant de quatre qüestions: l’obtenció d’una autorització de residència mitjançant 
el procediment d’arrelament, les renovacions d’autoritzacions, la informació sobre la Campanya de la Fruita i 
l’obtenció de l’autorització de residència de llarga durada. 

En primer lloc, trobem les consultes adreçades a conèixer els requisits per accedir a una autorització de 
residència per circumstàncies excepcionals mitjançant arrelament social, amb el 14%, percentatge gairebé 
idèntic al dels anys 2009 i 2008. Amb aquest procediment els usuaris que no compten amb cap tipus 
d’autorització, i tenen una estada demostrable a Espanya de com a mínim tres anys i un contracte de treball, 
poden regularitzar la seva situació. Es tracta d’una consulta que s’ha mantingut estable en els darrers 2 anys, 
ja que el seu percentatge gairebé no ha sofert variacions a pesar de la frenada en l’arribada de població 
estrangera dels últims anys. Ben al contrari, el percentatge de consultes relacionades amb l’arrelament social 
ha augmentat respecte els anys 2007 (10,6%), 2006 (5,5%) i 2005 (5,2%). Així doncs, l’entrada de persones 
estrangeres de manera irregular els anys 2005, 2006 i 2007, ha fet que, tres anys després, complint un dels 
requisits que es requereixen a nivell legislatiu, s’interessin per regularitzar de la seva situació. 

La renovació de les autoritzacions de residència han suposat poc més del 12% de les consultes ateses. Les 
consultes han versat especialment sobre els requisits per renovar les autoritzacions de residència i treball, i 
també les autoritzacions de residència. Aquest percentatge ha augmentat lleugerament respecte el 2009, 
quan va suposar un 10% del total de consultes, però continua essent inferior al registrat el 2008 (quan va 
suposar el 16%). De fet, una de les preocupacions entre els usuaris d’AMIC és la possibilitat de no poder 
renovar les seves autoritzacions, especialment per la manca d’una feina estable i, per tant, de la impossibilitat 
de reunir els requisits de cotització i alta en la Seguretat Social.  

Les persones interessades en treballar a la Campanya de la Fruita i la informació per l’obtenció d’una 
residència de llarga durada, amb gairebé el 8% en ambdós casos, ocupen el tercer lloc en quan a nombre de 
consultes ateses.  

Pel que fa a les consultes relaciones amb la Campanya de la Fuita, han disminuït respecte l’any 2009, quan va 
suposar un 13%, però s’han doblat respecte al 2008 (quan va representar el 4%). Des d’AMIC s’ha atès 257 
persones, el 40% de les 638 ateses de manera presencial per la UGT.  El fet que la UGT Terres de Lleida hagi 
disposat, aquest any, d’una persona per atendre als temporers ha fet disminuir les persones ateses per AMIC 
per aquest concepte. Tanmateix, el total de persones ateses per la UGT Terres de Lleida i per AMIC ha 
augmentat respecte el 2009. Els efectes de la crisi econòmica s’han fet notar, també, en el nombre de 
persones interessades en treballar a la campanya de la fruita. 

D’altra banda, remarcar que han augmentat  les persones residents a les comarques de Lleida interessades en 
treballar com a temporeres. En aquest grup s’inclouen tant les persones que tenen la residència habitual a la 
província com les persones que viuen a casa de familiars i amics els mesos que dura la campanya de la fruita.   

Pel que fa a les consultes relacionades amb la residència de llarga durada, han augmentat força respecte al 
2009, quan només suposaven el 2%. En aquest sentit, fer notar que aquest tipus de consulta està relacionada 
amb els efectes de la regularització de 2005. Les persones que van obtenir l’autorització l’any 2005 van 
renovar-la, per segon cop, l’any 2008 i han hagut de tornar a renovar-la l’any 2010.  
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6.3. SERVEIS  DE LES VISITES 
 

SERVEIS Valor  Percentatge 
Informació/Orientació 1684  49,8% 
Omplir sol·licitud 417  12,3% 
Revisió de documentació 353  10,4% 
Suport a l'inserció laboral 195  5,8% 
Consulta d'expedient 171  5,1% 
Sol·licitud de cita 156  4,6% 
Lliurament de documentació 134  4,0% 
Usuari de sessions grupals 83  2,5% 
Escrits i recursos 74  2,2% 
Gestió 45  1,3% 
Altres gestions 42  1,2% 
Informació laboral bàsica 14  0,4% 
Sol·licitud de carta 7  0,2% 
Tramitació 5  0,1% 
 

Un altre tipus de consulta usual ha estat la referent a procés de reagrupament familiar, amb el 6%. Aquesta 
consulta ha anat disminuït progressivament respecte els anys anteriors. Així, el 2009, va suposar el 10% i els 
anys 2008 i 2007 el percentatge d’aquest tipus de consultes estava al voltant un 9%. En aquest sentit, els 
requisits necessaris per realitzar un reagrupament familiar (una autorització de residència i treball renovada, 
uns mitjans de vida suficients per al manteniment de la unitat familiar i un habitatge adequat) són difícils 
d’aconseguir degut a la conjuntura econòmica actual. Es trenca, doncs, la tendència a l’augment d’aquest tipus 
de consulta que s’havia ant observant en els darrers anys.  

Pel que fa al suport a la recerca de feina, que l’any passat ocupava el primer lloc en nombre d’atencions (amb 
el 16%), aquest any ha passat al sisè lloc, amb poc més del 5%. de les consultes (encara que arriba fins al 8% 
si hi sumen les consultes relacionades amb l’elaboració del currículum). Aquesta dada s’explica perquè la 
majoria de les consultes sobre aquesta matèria de l’any passat van estar realitzades per usuaris que van 
participar en el projecte “Amb un AMIC a la feina”, que oferia suport a la inserció laboral per a persones 
estrangeres. Aquest projecte es va implementar a la ciutat de Lleida durant el 2009 i va comptar amb el suport 
del SOC i dels Fons Social Europeu. Aquest any el percentatge de les consultes relacionades amb la recerca de 
feina s’assembla més a l’obtingut al respecte el 2008, quan van suposar gairebé el 6% del total.  

Existeixen altres tipus de consultes habituals, com són les derivades de la nacionalitat i la formació 
ocupacional, amb menys d’un 5% (un 7% i 1%, respectivament, el 2009) i les consultes sobre prestacions 
econòmiques i ajudes socials, amb un 4,5% (un 2% l’any 2009). Així doncs, la demanda de formació, 
especialment la més professionalitzadora, ha sofert un augment considerable respecte l’any passat, així com 
també la demanda de recursos i ajudes econòmiques. 
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La tasca d’informació i orientació és, un anys més, el servei més habitual realitzat pels professionals d’AMIC a la 
xarxa d’oficines de les comarques de Lleida.  Aquesta tasca suposa gairebé el 50% del serveis realitzats. Tanmateix, 
aquest servei ha disminuït respecte als anys 2008 i 2009, quan representava al voltant del 60% dels serveis prestats 
per l’entitat. Veiem, doncs, que s’han diversificat els serveis realitzats, els quals s’han anat adaptant per donar 
resposta a les demandes canviants dels usuaris.  

En segon i tercer lloc trobem les tasques relacionades amb els tràmits amb l’administració: omplir sol·licituds 
(amb poc més del 12%) i revisió de documentació (amb poc més del 10%). Aquestes tasques han augmentat força 
respecte l’any 2009, quan van suposar el 4% i 6%, respectivament. Aquestes tasques són indispensables per a 
facilitar la feina a les administracions i evitar el perllongament de la tramitació dels expedients presentats.   

El suport a la inserció laboral, amb gairebé el 6%, ha passat a la meitat respecte al 2009, quan va suposar  el 13%. 
En aquest sentit, ja s’ha comentat la finalització del projecte “Amb una AMIC a la feina”, desenvolupat durant l’any 
2009. 

La sol·licitud de cita per presentar la documentació a les dependències de l’Oficina Única d’Estrangeria de Lleida, al 
Departament de Treball de la Generalitat o a les comissaries de policia, on expedeixen les targes identificatives pels 
estrangeres residents, han suposat el 4,6% dels serveis. Aquest xifra és inferior a la de l’any 2009, quan va suposar 
el 6%, però ha disminuït dràsticament respecte l’any 2008, quan aquest servei suposava el 14,6% del total. La 
millora en els processos d’assignació de cita prèvia per part de les administracions corresponents, així com la 
utilització dels registres públics per part de la població estrangera per presentar alguns tràmits poden ser algunes 
de les explicacions de la disminució d’aquest servei.  
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6.4. VIES D’ARRIBADA 

 
ACCÉS AL SERVEI Valor Percentatge 

Iniciativa pròpia 525 38.46% 

Amics/Compatriotes 416 30.48% 

Ajuntaments/Consells Comarcals 137 10.04% 

Família 129 9.45% 

Serveis Socials 48 3.52% 

ONGs/Associacions 27 1.98% 

Generalitat 17 1.25% 

UGT- IDFO 13 0.95% 

Oficines AMIC 12 0.88% 

Oficina Estrangeria/Subdelegació Govern 9 0.66% 

UGT- Federació Serveis 6 0.44% 

UGT- Gabinet jurídic 5 0.37% 

Empresari 5 0.37% 

Serveis d'inserció laboral 4 0.29% 

UGT- Federació Agroalimentària 3 0.22% 

Desconegut 3 0.22% 

UGT- Federació Comerç,  Hostaleria, Turisme i Joc 1 0.07% 

UGT- Federació Serveis Públics 1 0.07% 

Filtre sindical- Serveis Jurídics UGT 1 0.07% 

UGT- Federació Transports,  Comunicacions i Mar 1 0.07% 

Altres 1 0.07% 

UGT- Formació sindical 1 0.07% 
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La majoria de les persones ateses aquest any, el 78%, ha arribat mitjançant tres vies: iniciativa pròpia, les 
recomanacions d’amics i compatriotes o bé el consell de familiars. 

Un nombre important d’usuaris, un 38,5%, han arribat a alguna de les oficines de la xarxa d’AMIC a Lleida per 
iniciativa pròpia. La majoria d’aquestes persones ja havien estat ateses amb anterioritat per la xarxa d’oficines d’AMIC 
en anys anteriors o s’han informat de l’existència d’aquest servei per diverses vies. Aquest percentatge és lleugerament 
superior al registrat l’any 2009 (35%), i lleugerament inferior al registrat el 2008 (44%). 

La informació i consell d’amics i compatriotes (30,5%), o a través de familiars (9,4%) també ocupen un lloc destacat pel 
que fa a les vies d’arribada. Aquest fet posa de relleu que les xarxes socials més properes a la persona, són claus en el 
procés d’integració i de coneixement de recursos. Respecte al 2009, aquestes dues vies de procedència han augmentat, 
ja que els compatriotes i amics van suposar un 29% i els familiars un 7,5%. També ha augmentat respecte al 2008 el 
percentatge d’usuaris que han arribat seguint el consell d’amics i coneguts (25%). 

Les derivacions de les administracions de proximitat, els ajuntaments i consells comarcals, suposen una via d’arribada 
força freqüent, amb el 13,5%. Dins aquest grup s’inclouen diversos serveis que ofereixen aquestes administracions als 
seus ciutadans i també els serveis d’atenció a les persones nouvingudes (10%),  així com també els serveis socials (3,5%). 
Aquestes vies d’arribada han disminuït força respecte al 2009, quan va suposar el 21%. Aquest fet està relacionat amb la 
disminució de convenis amb aquest tipus d’administracions, com a conseqüència de les dificultats econòmiques que 
també afecten a les administracions locals, així com l’augment del coneixement d’AMIC per part de la població 
nouvinguda de les comarques de Lleida, que acudeixen directament a les nostres oficines. 
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6.5. DERIVACIONS     

 
Derivacions  Valor Percentatge 

Cap derivació 2461 74,7% 

OTG/SOC/Departament de Treball 122 3,7% 

Consolat/Ambaixada 75 2,3% 

Registres oficials 73 2,2% 

Centres de formació 67 2,0% 

Registre Civil 57 1,7% 

Ajuntaments/Consells Comarcals 53 1,6% 

Serveis jurídics externs 50 1,5% 

Serveis Socials 39 1,2% 

Policia/Mossos d'Esquadra 29 0,9% 

CPNL (Consorci Normalització Lingüística) 24 0,7% 

Organitzacions agràries 24 0,7% 

Seguretat Social 23 0,7% 

Serveis jurídics d'AMIC 22 0,7% 

CAP/Serveis sanitaris 21 0,6% 

ONGS/Associacions 21 0,6% 

Oficina Estrangeria/ Subdelegació Govern 21 0,6% 

UGT- IDFO 21 0,6% 

Serveis d'inserció laboral 16 0,5% 

UGT- Federació Metall, Construcció i Afins 15 0,5% 

Altres  15 0,5% 

Serveis AMIC-SAIER 11 0,3% 

UGT- CTAC Federació Treballadors Autònoms 9 0,3% 

UGT- Gabinet jurídic 6 0,2% 
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Ministeri d'Educació 5 0,2% 

Filtre sindical/Serveis jurídics UGT 4 0,1% 

UGT- Federació Agroalimentària 3 0,1% 

Subdelegació del Govern/ Oficina Única Estrangeria 2 0,1% 

UGT- Federació Serveis Públics 2 0,1% 

Centres d'acollida/Albergs 1 0,0% 
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Les persones que acudeixen a la xarxa d’oficines d’AMIC a Lleida, a part dels serveis que els pot oferir la nostra 
entitat, poden requerir-ne altres. Aquestes demandes, i dins el marc de treball en xarxa de l’associació, són 
objecte de derivació a altres institucions i entitats públiques o privades, per tal que puguin trobar resposta a les 
seves necessitats.  

Aquest 2010, però, gairebé el 75% dels nostres usuaris, no han necessitat cap tipus de derivació. Aquest 
percentatge és inferior en 10 punts al 86% d’usuaris que el 2009 no requerir cap derivació. Per tant, han 
augmentat les persones que han necessitat algun tipus de derivació. 

Així doncs, aquest any 1 de cada 4 persones ateses ha estat derivades a altres institucions, serveis o entitats. De 
les derivacions realitzades, destaca, en primer lloc, les realitzades a l’OTG, al SOC a al Departament de Treball 
de la Generalitat, amb gairebé el 4%. Aquestes derivacions estan racionades amb la recerca de feina, les 
necessitats d’informació sobre cursos de formació i les prestacions i ajuts econòmics per a persones en situació 
d’atur. Aquest tipus de derivació ha augmentat força respecte el 2009, quan només va suposar un 1%. 

Aquest augment està relacionat amb el fet que aquest any no s’ha desenvolupat cap programa específic 
relacionat amb la inserció laboral, a diferència de l’any passat, per la qual cosa s’han derivat als serveis 
corresponents les persones que han realitzat demanades relacionades amb la recerca de feina.  

En segon lloc trobem les derivacions a consolats, a registres oficials i a centres de formació, que suposen al 
voltant del 2% del total en els tres casos. D’una banda, les derivacions als consolats estan relacionades amb 
tràmits que han de realitzar el usuaris amb l’administració del país d’origen (renovació de passaports, sol·licitud 
d’antecedents penals,  certificats de naixement i matrimoni,....). Les derivacions a registres oficials són 
necessàries quan els tràmits a presentar davant l’Oficina Única d’Estrangeria o bé el Departament de Treball de 
la Generalitat  es poden realitzar mitjançant un registre administratiu i no requereixen cita prèvia. 

Pel que fa a les derivacions als centres de formació, són conseqüència lògica de les consultes relacionades amb la 
recerca de feina o bé les específiques sobre algun tipus de formació. En aquest sentit, recordar que aquest any 
2010 el 73% de persones ateses es trobaven en situació d’atur i que més del 15% de les consultes registrades 
estaven relacionades amb la recerca de feina i la formació. 

Les derivacions a consolats i registres oficials han augmentat respecte al 2009, quan suposaven un 1%. En canvi, 
les derivacions a centres formació s’han mantingut respecte l’any passat.  

Finalment, destacar les derivacions realitzades a les administracions locals i els serveis socials (que sumades 
suposen un 2,8%) i les realitzades al Registre Civil (1,7%). Les primeres estan vinculades, principalment, amb els 
informes d’arrelament social, necessaris per tramitar un arrelament social, o prestacions econòmiques diverses. 
Les segones estan relacionades, sobretot, amb els tràmits sobre l’obtenció de la nacionalitat . 
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7. INFORME D’ACTIVITATS 
 

Finalment, en aquest darrer apartat, enumerarem, encara que de forma breu, altres activitats realitzades a les 
comarques de Lleida que són complementàries al servei d’atenció i assessorament. 

En aquest sentit, remarcar que AMIC du a terme diversos serveis i projectes amb l’objectiu de treballar de manera 
integral per a la integració social i laboral de les persones nouvingudes. Així, a més del servei d’atenció i 
assessorament jurídic en matèria d’estrangeria, també du a terme iniciatives i projecte en els àmbits de sensibilització, 
orientació formativa i suport a la inserció laboral, sessions informatives públiques,..... 

 
 

7.1. COORDINACIÓ i COL·LABORACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ  
 

- Durant tot l’any: Diverses reunions de coordinació amb tècnics d’immigració, treballadors socials i/o 
educadors socials dels consells comarcals del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell i Les Garrigues, 
així com dels ajuntaments de La Pobla de Segur, Guissona, Mollerussa, Tàrrega i Lleida. Aquestes reunions 
s’han realitzat per aclarir dubtes o bé per tractar casos d’usuaris que han estat atesos tant pels serveis de 
l’ajuntament/ consell comarcal com per AMIC. 

 

- Durant tot l’any: Assistència a les sessions de treball de les comissions “Protocol d’Atenció i Prevenció de 
situacions de  Mutilació Genital Femenina al Municipi de Lleida” i “Protocol d’Atenció i Prevenció de 
situacions de  Matrimonis forçats al Municipi de Lleida”, convocades pel CAIS (Comissió d’Avaluació i 
Seguiment) de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’ajuntament de Lleida. L’objectiu d’aquestes 
comissions, creades aquest 2010, és l’elaboració d’un protocol pel tractament d’aquest casos, amb la màxima 
implicació possible d’entitats i administracions. 

 

- Durant tot l’any: Reunions amb el Grup Municipal d’Immigració de l’ajuntament de Tàrrega. Aquest és un 
espai de coordinació i participació de les diferents entitats que treballen amb persones immigrades al 
municipi des de diversos vessants (educatiu, lleure, sanitari, social,....). 

 

- Durant tot l’any: Participació en les reunions de treball del Grup de Temporers, que es troba dins la Taula 
Territorial de Ciutadania i immigració de les Terres de Ponent de la Secretaria d’Immigració. Es tracta d’un 
grup de treball al voltant de la Campanya de la Fruita que aborda les situacions específiques amb que es 
troben les persones immigrades.  

 

- 25 de febrer: Reunió amb la tècnica responsable del Pla de Barris de l’ajuntament de Lleida, per tal d’iniciar 
una relació de col·laboració. 

 

- 9 de juliol : Signatura del nou conveni entre AMIC i la Diputació de Lleida per atendre algunes de les oficines 
d’AMIC que donen servei a les comarques lleidatanes.  
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- 4 de novembre: Reunió de seguiment de les actuacions realitzades durant l’any 2009 per les entitats i 
departament de l’ajuntament de Lleida membres de la Comissió de Treball Sexual, inclosa dins el PLIS (Pla 
d’inclusió i Cohesió Social) de l’ajuntament de Lleida. AMIC va formar part d’aquest grup de treball els anys 
2008 i 2009. 

 

7.2. COORDINACIÓ i COL·LABORACIÓ AMB ASSOCIACIONS I ENTITATS  
 

- Durant tot l’any: Col·laboració i coordinació amb la Creu Roja del Pallars Jussà en el suport a la recerca de 
feina a la comarca. 

 

- Durant tot l’any: Col·laboració amb Òmnium Cultural en la difusió del projecte “Quedem?”, que té com a 
objectiu fomentar la relació entre persones de diverses procedències visitant a diversos indrets de les 
comarques lleidatanes.  

 

- Durant tot l’any: Col·laboració en un estudi sobre associacionisme de la població immigrada realitzat per la 
Universitat de Lleida, la Universitat de València, la universitat de Girona i la Universitat de la Rioja a 
Catalunya, València i Navarra. 

 

- Durant tot l’any: Col·laboració en un estudi sobre els tècnics que treballen en el camp de la immigració a 
Lleida, endegat per l’Observatori de la Immigració, com un projecte conjunt de la UdL i de la Diputació de 
Lleida. 

 

7.3. COORDINACIÓ INTERNA 
 

- Durant tot l’any: Realització de reunions de coordinació, setmanals sempre que ha estat possible, entre 
l’equip de AMIC a Lleida  

 

- Durant tot l’any: Assistència a les ROA (reunió de tota la xarxa d’oficines d’AMIC) tant informatives com de 
treball convocades durant l’any. També assistència de la coordinadora a les reunions de coordinació entre els 
responsables de cada àrea i de cadascuna de les demarcacions de la xarxa d’AMIC. 

 

7.4. COORDINACIÓ AMB LA UGT 
 

a) Col·laboració amb altres serveis i/o actes organitzats per la UGT 
 

- 27 de gener: Assistència d’una assessora d’AMIC per tal de prestar un servei de traducció en dues  
assemblees per els treballadors estrangers en una empresa del sector de l’MCA  de Tarragona (Preind S.A.). 
Les assemblea es va realitzar a la seu de la UGT del Vendrell, una al matí i l’altra a la tarda. Es va traduir el 
cartell informatiu de l’assemblea i, posteriorment, també es va realitzar la traducció al rus d’alguns dels punts 
clau de la llei d’estrangeria per tal de proporcionar-los-hi als treballadors. 
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- 29 de gener: Reunió amb els nous delegats sindicals de la CAG, per tal d’iniciar una relació de col·laboració 
mútua. 

 

- 23 de febrer. Difusió i participació en la manifestació organitzada per la UGT contra la reforma del sistema 
de pensions platejada pel govern i l’allargament de l’edat de jubilació als 67 anys. 

 

- 10 de febrer: Col·laboració en el procés d’eleccions sindicals a l’Escorxador Figueres S.A., del qual va sorgir 
un delegat de la UGT. 

 

-  Febrer- Març:  Suport en la difusió i assistència a la jornada “Dona treballadora”, realitzada el 9 de març i 
organitzada de la UGT Terres de Lleida. L’objectiu de la jornada era obrir el debat i analitzar l’evolució de 
dona en la societat a nivell laboral i social.  

 

- 1 de maig:  Participació en els actes organitzats per la U.G.T Terres de Lleida per celebrar la festa del treball. 
 

- Juliol, agost i setembre: Difusió entre la població nouvinguda i les associacions de persones immigrades dels 
motius i dels actes organitzats per la UGT al voltant de la vaga general del 29 de setembre. En aquest sentit, 
s’ha difós la informació a través de les webs d’AMIC i correu electrònic, alhora que també s’ha distribuït 
fulletons informatius a diversos comerços de Lleida (14 i 23 de setembre, el segon dia conjuntament amb 
CITE), Mollerussa (15 de setembre) i Tàrrega (23 de setembre, conjuntament amb CITE).  

 

- Tot l’any: Informació i derivació d’usuaris des de la seu d’UGT de Tàrrega als diferents serveis que aquest 
presta a la seu de Lleida  o altres seus de la província (cursos, gabinet jurídic,...). 

 

b) Campanya de la Fruita 
 

- D’abril a setembre: Realització de diverses reunions amb el SIS (Servei Institucional i Social) de la UGT Terres 
de Lleida i la Federació de Treballadors d’Alimentació de la UGT per tal d’establir els mecanismes de 
coordinació i de funcionament durant la campanya de la fruita. 

 

- De maig a setembre: Col·laboració amb UGT Catalunya per d’inscriure treballadors temporers interessats en 
treballar en la campanya de la fruita de les terres de Lleida. Les inscripcions a les oficines d’AMIC de les 
comarques lleidatanes es van iniciar al mes de maig.  

 

7.5. FORMACIÓ CONTINUA 
 

AMIC ha apostat, des de la seva constitució, per la formació contínua del seu equip, tant pel que fa als assessors com 
al personal tècnic. És per això, que cada any organitza sessions formatives de temàtiques diverses i/o participa en 
jornades, cursos,... que s’organitzen a les comarques lleidatanes. 
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- Febrer: Assistència a un curs de creació de webs dins el portal “Lleida P@rticipa”, de l’ajuntament de Lleida. 
 

- 18 de març: Assistència a la jornada “Els recursos d’atenció i l’acompanyament a les dones en situació de 
violència masclista”, realitzada a Lleida i organitzada per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’ajuntament 
de Lleida. 

 

- 23 de març: Assistència al curs “Convalidacions i Homologacions”, impartit pels inspectors d’ensenyament 
dels Servies Territorials de Lleida. El curs es va dura terme a la  sala de plens de l’Ajuntament de Tàrrega i fou 
organitzat per la Regidoria d’Educació d’aquest ajuntament. 

 

- 24 i25 de març: Assistència a les “XXI Jornades Universitat - Empresa” realitzada a Lleida i organitzada per la 
Universitat de Lleida. 

 

- 27 de setembre: Assistència a la jornada “Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria 
d’Autoritzacions inicials de Treball”, realitzada a Lleida i organitzada pel Departament de Treball i la 
Secretaria d’Immigració de la Generalitat de Catalunya.   

 

- 1 d’octubre:  Assistència a una jornada de formació interna, organitzada per AMIC, sobre el traspàs de les 
competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d’autoritzacions inicials de treball.  

 

- 21 d’octubre: Assistència a la jornada de formació en matèria d’estrangeria “Autoritzacions d’Estrangeria: 
Procediments”, realitzada a la ciutat de Lleida i organitzada per la Subdelegació del Govern de Lleida i 
l’Oficina Única d’Estrangeria. 

 
 

7.6. DIFUSIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS 
  

- Febrer: Inici del funcionament d’un web d’AMIC dins el portal “Lleida P@rticipa” 
(www.lleidaparticipa.cat/amic). Aquest és un portal que  la Regidoria de Participació Ciutadana de 
l’ajuntament de Lleida ofereix a les entitats de la ciutat per fer difusió de les seves activitats. A partir d’aquest 
any, AMIC utilitzarà aquest altaveu per difondre les activitats que es durant a terme a les comarques de 
Lleida.  

 

- 15 de febrer: Presentació a la ciutat de Lleida de diversos materials informatius relacionats amb les persones 
nouvingudes i el món del treball. D’una banda, s’han presentat dues guies informatives destinades a persones 
nouvingudes que treballen en el servei domèstic i la cura de persones: la Guia dels Drets i Deures del Servei 
Domèstic i la Guia de Drets i Deures de Treballadors del Sector de l’Atenció a les Persones en Situació de 
Dependència. D’altra banda, també s’ha presentat un material destinat, majoritàriament, a empresaris i a 
delegats sindicals: la Guia d’acollida a l’Empresa i la Promoció de la Cultura de la Diversitat. L’objectiu 
d’aquests guia és oferir informació útil i ésser una eina per promoure la integració de les persones 
immigrades en l’àmbit laboral. 

 

- 8 de maig: Participació en la “3a. Mostra d’Entitats de Tàrrega”, organitzada per l’ajuntament de Tàrrega. 
 

- 7 de juny: Presentació de la memòria anual als mitjans de comunicació de Lleida. 
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- 16 i 17 d’octubre: Participació en el “Solidàrium”, 7a. Fira d’entitats solidàries de Lleida i 9a. Mostra al carrer 
d’informació i documentació per al Desenvolupament, mitjançant un estant d’AMIC i la Fundació 
Comaposada de la UGT. El Solidàrium aquest any està dedicat a l’objectiu del Desenvolupament del Mil·lenni 
número 1: Eradicar la pobresa extrema i la fam. En aquest sentit, cal recordar que l’any 2010 és l'Any Europeu 
de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social. La fira ha estat organitzada per l’ajuntament de Lleida, l’oficina 
de Cooperació i Solidaritat de la UdL i la Coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida. 

 

7.7. ACTES ORGANITZATS PER AMIC 
 

a) Sessions formatives sobre la reforma de la llei d’estrangera i el traspàs de competències de l’Estat a la 
Generalitat 

 

Durant el primer semestre de 2010, AMIC ha organitzat una sèrie de sessions informatives a les comarques 
lleidatanes sobre la reforma de la llei d’estrangera, que va entrar en vigor al desembre 2009, i el traspàs de 
competències de l’Estat a la Generalitat en matèria d’autoritzacions inicials de treball, que es va fer efectiu l’1 
d’octubre de 2009. AMIC organitza aquest tipus de sessions sempre que es produeix una modificació important en 
la normativa d’estrangeria, per tal d’informar a la població estrangera, a les administracions locals i comarcals i a 
totes aquelles persones que hi estiguin interessades. 

 

- 15 de gener: Sessió informativa a la ciutat de Lleida. Hi van assistir més de 100 persones, entre les que quals 
representants d’associacions d’immigrants del municipi, entitats que treballen amb persones nouvingudes, 
estudiants universitaris,.... 

 

- 2 de febrer: Sessió informativa a Sort. La sessió va comptar amb el suport del Consell Comarcal Entre els 
assistents destaquen la tècnica d’immigració del Consell comarcal i representats de l’Associació d’Immigrants 
del Pallars. 

 

- 4 de febrer: Sessió informativa a Tremp, organitzada amb el suport del Consell Comarcal. Entre els assistents, 
hi havia el president Consell Comarcal i la tècnica d’immigració. 

 

- 12 de febrer: Sessió informativa a Guissona, organitzada amb el suport de l’ajuntament. A la sessió hi van 
assistir, entre altres, la tècnica d’immigració municipal, una regidor de l’ajuntament, 2 treballadors de l’àrea 
de recursos humans de la CAG, 2 delegats de la UGT de la CAG i el capellà de la població. 

 

- 18 de febrer: Sessió informativa a La Pobla de Segur. A l’acte, que comptava amb el suport de l’ajuntament, 
hi van assistir diversos treballadors de l’ajuntament , a més de població immigrada del municipi. 

 

- 23 de febrer: Sessió informativa a Tàrrega. A la xerrada hi van assistir població nouvinguda del municipi, així 
com també representants de 2 associacions de la ciutat. 
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- 12 de març: Sessió informativa a Mollerussa, organitzada amb el suport del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
A la sessió estava destinada a professionals i tècnics i hi van assistir, entre altres, representants i tècnics de 
diverses administracions i entitats de la comarca: l’assessora TIC de la comarca, de l’ajuntament de 
Mollerussa, de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell, del Consell Comarcal, CPNL, de Càritas, de Creu Roja, del British 
Centre (Centre col·laborador de la Generalitat), així com també la Referent d’Immigració a les comarques de 
Lleida de la Secretaria d’Immigració.  

 

b) Projectes: “Primeres lliçons al volant del trajecte laboral” i “Estudies o Treballes?” 
 

Aquesta projectes tenen com a objectiu donar a conèixer les possibilitats tant formatives com laborals que tenen 
els joves nouvinguts (“Estudies o Treballes?”) i els adults estrangers (“Primeres lliçons al volant del trajecte 
laboral”), tenint en compte la seva situació administrativa i documental. Està dirigit tant a tècnics que treballen 
de forma habitual amb aquest col·lectiu, com a joves/adults estrangers que no disposen de prou informació 
respecte el ventall formatiu i laboral de existent. Aquests projectes es va iniciar fa 3 anys en una clara aposta 
d’AMIC pel suport a la inserció laboral. Les sessions realitzades són les següents: 

 

- 25 de gener: Realització d’una sessió del Taller “Estudies o treballes?”  al Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Aquesta activitat tenis com a objectiu l’orientació formativa i laboral de joves estrangeres de la comarca.  

 

- 17 de febrer: Realització d’una sessió corresponent al taller formatiu al Consell Comarcal del Pallars Sobirà 
per a persones adultes estrangeres. L’objectiu del taller “Primeres lliçons al volant del trajecte laboral”  ha 
estat  proporcionar eines i recursos per a la recerca de feina i estava obert a tots els residents a la comarca. 

 

- 17, 19, 24 i 26 de maig : Realització del taller “Primeres lliçons al volant del trajecte laboral”  per a persones 
adultes estrangeres a Mollerussa. El taller, que ja s’havia realitzat en anys anteriors, es va organitzar 
conjuntament amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i va constar de sessions teòriques i pràctiques. 

 

c) Cursos del programa Profit 
 

En una aposta per la formació, AMIC ha organitzat aquest any, a les comarques de Lleida, dos edicions del “Curs 
de millora de la qualitat en el servei a la fleca i pastisseria”, el qual s’inclou dins els programa Profit de la 
Generalitat de Catalunya i està cofinançat pel Fons Social Europeu. El curs està adreçat a persones immigrades 
que estiguin en situació d’atur i el seu objectiu és formar futurs o actuals treballadors i treballadores del sector de 
fleca i pastisseria, per tal que adquireixen les tècniques de servei específiques de l’ofici. El curs té 70 hores de 
durada, de les  quals 30 són de català bàsic i 40 de tècniques de servei i de venda.  

 

- Maig – juny i novembre:  Organització de dos edicions del  “Curs de millora de la qualitat en el servei a la 
fleca i pastisseria”, inclosos dins el programa Profit. Els cursos s’han dut a terme a la ciutat de Lleida i s’hi han 
inscrit més de 40 persones nouvingudes interessades en formar-se en aquesta professió. 

 

- 16 de desembre:  acte d’entrega dels diplomes del “Curs de millora de la qualitat en el servei a la fleca i 
pastisseria” realitzat el mes de novembre. A l’acte hi van participar representants del programa Profit, del 
CPNL, de la UGT Terres de Lleida i d’AMIC. 
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d) Exposició “ Dos continents, dues famílies, un lloc on viure” 
 

Es tracta d’una mostra fotogràfica que reflecteix les esperances, inquietuds, ganes de viure,.... i, en definitiva, les 
activitats quotidianes de dues famílies, una procedent del Marroc i l’altra d’Argentina, que viuen a Catalunya. 
L’objectiu de l’exposició és la sensibilització de la ciutadania davant el fenomen de la immigració. 

 

- Del 25 de maig al 5 de juny: Realització de l’esmentada exposició a la Biblioteca Pública de Lleida, amb el 
suport de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració de l’ajuntament de Lleida. L’acte d’inauguració 
de l’exposició es va celebrar el 25 de maig i va comptar amb la presència de M. Rosa Ball, regidora de Drets 
Civils, Cooperació i Immigració de l’ajuntament de Lleida, Rosa Palau, secretària general de la UGT Terres de 
Lleida, Clara Miralles, coordinadora d’AMIC i Raimon Moreno, l’autor de les fotografies exposades. 

 

e) Campanya “I tu, pots votar?” 
 

Aquest any s’ha iniciat una campanya informativa sobre la inscripció al cens electoral dels nacionals de països 
amb acords amb Espanya i que podran exercir el dret a vot en les properes eleccions municipals, sota el lema “I 
tu, pots votar? Votem junts a les escoles, votem junts a les empreses. A les nostres ciutats volem votar amb 
tu!”. Aquesta acció d’AMIC s’emmarca en la campanya que va iniciar fa uns anys per reivindicar el dret a vot de 
les persones immigrades residents a Catalunya. 

En aquest sentit, s’ha informat per diversos mitjans, de la possibilitat d’exercir aquest dret al ciutadans de països 
de la Unió Europea, Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Xile. 
La informació s’ha difós a través de les webs d’AMIC, del bloc http://amicdretalvot.wordpress.com  i la distribució 
de material informatiu entre la població estrangera de les comarques de Lleida. 

 

- Novembre - desembre: Difusió de la campanya “I tu, pots votar?” entre les associacions de persones 
immigrades de les comarques lleidatanes i les persones nacionals dels països que poden exercir el dret a vot 
en les eleccions municipals de 2011, així com les administracions públiques i la ciutadania en general. En 
aquest període de temps s’han distribuït diversos fulletons informatius entre la població nouvinguda en les 
poblacions on està ubicada una oficina d’AMIC. 

 

f) Acollida a l’empresa 
 

AMIC és una entitat compromesa amb la promoció de la cultura i gestió de la diversitat en els centres de treball, així 
com també en el si de la UGT. És per això s’ha signat un conveni de col·laboració el Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretària per a la Immigració, per tal de promoure les polítiques 
d’igualtat  en els centres de treball i la lluita contra la discriminació racial, religiosa i cultural. Les actuacions 
realitzades per AMIC s’emmarquen dins del Pacte Nacional per a la immigració i estan vinculades a la, la Llei 10/2010, 
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 

Entre les actuacions realitzades, destaca l’elaboració d’un bloc d’acollida i la promoció de la cultura de la diversitat: 
http://amicacollida.wordpress.com/, on es publica  informació relacionada amb aquesta temàtica, així com materials 
elaborats per AMIC. Les actuacions realitzades a les comarques de Lleida són les següents: 
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- Gener : Reunió amb la Secretària d’Organització de la UGT Terres de Lleida per tal d’informar-la del projecte 
de l’acollida a l’empresa i la promoció de la cultura de la diversitat, iniciat per AMIC l’any passat. En la reunió 
també es va presentar el material destinat a delegats sindicals sobre l’acollida de persones estrangeres dins 
l’empresa. 

 

- Gener - febrer: Realització de diverses reunions informatives amb diversos delegats sindical de la UGT (1 
delegat de Taurus,  1 delegat d’Aspros i 1 delegat d’Eulen S.A. ), de l’acollida a l’empresa i la promoció de la 
cultura de la diversitat. Mitjançant aquestes reunions s’ha iniciat un procés de col·laboració mútua per tal 
d’implementar aquest projecte en diferents empreses.  

 

- Març: Reunió Secretari General FTA i delegats sindicals CAG per tal d’informar-los del projecte d’acollida a 
l’empresa i iniciar una relació de col·laboració per si és possible implementar-lo. 

 

- 7 d’abril:  Reunió amb els Secretaris Generals de totes de federacions de Lleida per tal d’explicar-los el 
projecte d’acollida a l’empresa i sol·licitar la seva col·laboració 

 

7.8. ALTRES ACTIVITATS  
 

- 2 de desembre:  Participació en la jornada “El procés de tramitar la targeta per compte propi dels nous 
autònoms immigrants”, organitzada per la CTAC (Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya) i 
amb el suport de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. AMIC ha va participar com a 
ponent en la ponència “Què és AMIC? La tramitació per obtenir el permís de treball per compte propi”. 

 

- Del 25 al 27 de febrer: Assistència a la Fira de Formació Professional i Treball, organitzada per l’ajuntament 
de Lleida i la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Lleida. 

 

- 13 de març: Reunió amb el president de l’associació Unió Senegalesa Urgell - Segarra per tal de resoldre 
dubtes jurídics i sobre els programes de retorn, plantejats pels seus socis. 

 

- 20 d’abril: Reunió a Tàrrega amb ASPID (empresa d’inserció de persones amb una discapacitat reconeguda 
d’un mínim del 34%) i per d’iniciar una col·laboració mútua. 

 

 


