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Aquest informe, realitzat a partir d'entrevistes en profunditat, pretén descriure 
els grans trets de la situació dels canals de comunicació de les comunitats 
immigrants. En un context en què es busca la integració en una comunitat 
catalana creixentment intercultural 
 
En primer lloc, es constata la utilització de les xarxes socials per tots els 
actors i més intensivament entre els d'origen llatinoamericà ...... .. 
 
... ..mientre que entre els mitjans de comunicació clàssics, només la ràdio 
manté cert pes i més aviat com un mitjà d'entreteniment ....... 
 
.. ... .. i els mitjans impresos gairebé desapareixen. Però els fullets 
segueixen en ús com a instrument per comunicar activitats i serveis 
 
La pàgina web institucional sol ser tractada amb visió estratègica i 
professional, ja que és la targeta de presentació de les entitats 
 
Funciona la comunicació informal en reunions institucionals, familiars i 
religioses, sobretot en comunitats amb una gran tradició oral, ja que té el 
valor de procedir de persones de confiança 
 
Les entitats amb més pressupost i tradició encomanen la gestió a 
professionals de la comunicació ...... .amb una visió estratègica de la mateixa 
...... i es constitueixen en referents d'opinió 
 
La major part de continguts es centren en la difusió d'activitats i 
recomanacions pràctiques. Sobretot referides a necessitats immediates. 
Però també n'hi ha que incideixen en aspectes de qualitat de vida, com l'oci 
o la cultura 
 
A mesura que les persones s'integren en la societat catalana, disminueix 
l'ús de canals de comunicació adreçats a comunitats específiques ...... 
 
...... en aquest sentit, el coneixement de l'idioma, català o espanyol, és un 
factor de primer ordre, molt cuidat per administracions i entitats 
 
Hi ha una gran varietat de comunitats d'origen i grups i subgrups que es 
tradueix en diferents hàbits i estils de comunicació ...... 
 
...... no s'ha d'oblidar en aquest context que la teranyina de xarxes socials 
pot exposar a riscos d'abús a les persones més vulnerables 

 
Quatre idees per al debat 

 
1. La tecnologia: ¿cada vegada més determinant a l'hora d'establir 
diferències i delimitar amb precisió els diferents públics objectiu i els seus 
perfils? 
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2. Necessitat de construir aliances i plataformes per millorar la resposta a 
les demandes socials; també en matèria de comunicació 
3. Aquestes s'han d'ampliar a realitzar activitats d'Afers Públics (Public 
Affairs). Un cas: coordinar la resposta a enfocaments populistes sobre 
l'impacte de la immigració 
4. L'èxit escolar és la medicina preventiva que facilita la integració 
d'immigrants? No només de la 2ª generació, sinó també en la 1ª? 
 
 

índex 
 

Objectius i plantejament                                                                                4 
Canals de comunicació prioritaris o d'ús més freqüent                                5 

La pàgina web institucional: ¿referent o mitjà de comunicació?                  7 
Altres formes de Comunicació                                                                      8 

Gestió de la informació i grandària i maduresa de les entitats                     9 
Continguts de la Comunicació                                                                    10 
Ús de canals de comunicació per a immigrants i 

grau d'integració                                                                                          11 
Els riscos de la vulnerabilitat                                                                        12 

Trets específics de la comunicació dirigida 
 a determinades comunitats d'origen                                                           13 

Relació d'alguns grups de Facebook                                                           18 
Amb llums llargues. El camí del futur                                                           19 

 
 
 

“Civis sui. Inmigrantes emprendedores: Camino a la 
plena Ciudadanía” 

 
 
 
 
 
 



Canals de Comunicació de les comunitats d’immigrants i  refugiats a Catalunya 

VAE, Voluntaris en Assessoria Empresarial. Octubre 2018 4 

 
Objectius i plantejament 
 
Amb aquest informe es pretén fer un retrat sobre com s'organitzen les 
comunitats d'origen immigrant residents a Catalunya per comunicar-se amb 
els seus col·lectius del mateix origen, o en un sentit més ampli amb el món 
de la immigració. A nivell institucional i temàtic. Més aviat impressionista, 
d'esbossos i trets generals, que de traços totalment definits, Comunicació 
que pot tenir com a finalitat bé mantenir uns llaços d'origen i culturals, o bé la 
integració d'aquestes comunitats a Catalunya, de cara a construir un sol 
poble dins d'un món culturalment obert  segons l’expressió aportada per 
Oriol Amorós, Secretari d'Igualtat, Migracions i ciutadania de la Generalitat, 
en un dels debats que va acompanyar el desenvolupament del projecte "Civis 
sui. Camí a la plena ciutadania" que VAE ha desenvolupat amb el suport de la 
Fundació de l'Obra Social de la Caixa. 
 
L'Informe s'ha elaborat a partir de 11 entrevistes en profunditat amb 
representants d'institucions i entitats que treballen en aquest àmbit i 
especialistes de comunicació amb experiència en mitjans o agències. En 
concret, per ordre alfabètic de cognoms, han estat: Ana Mº Díquez, de 
Catnova; Gustavo Franco, periodista que actualment dirigeix l'agència 
Allmediaconsulting; Javier García Bonomi, de Fedelatina; Daniel Ibarz, de la 
Fundació Bayt al Thaqafa; Atabbe Mane de Fundació Cepaim; Virginia Mata, 
amb trajectòria periodística i actualment responsable de comunicació de 
Ecoserveis; Javid Mughal, director del Mirador del Raval; Liliana Reis 
vinculada a CER-Migracions i autora de la tesi per a la UAB: "Dones 
centreamericanes a Barcelona, condicions de vida"; Sandra Rodríguez, de 
Servei Solidari; Ramon Sanahuja, Director d'Atenció i Acollida a Immigració 
de l'Ajuntament de Barcelona i Mª Luz Valdivia de Fundació Acobe. Totes 
realitzades cara a cara, excepte la de Mº Luz Valdivia, que va tenir lloc per 
telèfon. Amb format obert encara que amb un guió bàsic de referència. Amb 
posterioritat a l'entrevista se'ls va lliurar un resum escrit per verificar si es 
reflectien correctament els temes tractats i realitzar esmenes i aclariments. 
Aquest format d'entrevista en profunditat permet una gran riquesa en 
l'aportació de les variables que incideixen en el tema considerat, encara que 
després es requereix una tasca de classificació, contrast i tamisat per veure 
quals constitueixen una tendència, així com per no donar un excessiu pes 
relatiu al que són casos, i fins i tot opinions, individuals. 
 
 
 
 



Canals de Comunicació de les comunitats d’immigrants i  refugiats a Catalunya 

VAE, Voluntaris en Assessoria Empresarial. Octubre 2018 5 

 
 
Canals de comunicació prioritaris o d'ús més freqüent 
 
Malgrat que és  poc original dir que estem en el món de les xarxes 
socials, la realitat és que els majors fluxos de comunicació són els que 
tenen lloc a través de les mateixes. A això contribueix la crisi dels 
mitjans tradicionals impresos, fins i tot en les seves versions digitals, 
molt castigats econòmicament, fet que també ha incidit en un menor 
rigor i exigència, i  en el descens de la credibilitat d'aquest periodisme. 
En concret, l'únic mitjà que queda específicament dirigit al col·lectiu 
immigrant és el diari digital Latino, amb una  freqüència d'aparicions no  
estrictament regular. 
 
Totes les entitats considerades tenen presència a les xarxes, amb 
Facebook en primer lloc, seguida d'Instagram i, a més distància,  per 
Twitter i altres. Segons ens indiquen els entrevistats, estem parlant de 
Comunitats o grups de Facebook administrats per la seva entitat amb 
entre 3.000 i 6.000 seguidors, en algun cas superen els 9.000, i una 
mica menys a Twitter. La comunicació de les entitats representatives 
de la immigració, a la qual cal afegir la dels consolats, es superposa 
amb grups establerts que representen a diversos col·lectius nacionals, 
i fins i tot d'origen més local, i per sota alguns grups amb afinitats i 
interessos més concrets. Amb augment de la dispersió i menor control 
dels missatges. Pel que fa a continguts, el fil conductor de la 
comunicació de les entitats més representatives, és funcional, sobre 
realització d'activitats o novetats en legislació o tràmits. Diferent és el 
cas dels subgrups (com a orientació veure l'apartat sobre Grups de 
Facebook) entre els quals també n'hi ha que treballen continguts 
culturals i d'opinió i, en certa mesura, busquen un posicionament de 
prestigi. 
 
Cal assenyalar que les comunitats amb origen a Amèrica Llatina són 
les més actives, algunes molt intensament, com és el cas dels 
colombians i que en canvi magrebins, subsaharians i altres com 
romanesos i ucraïnesos, ho són molt menys malgrat la seva 
importància relativa. 
 
Una excepció dins dels mitjans "clàssics" és la Ràdio. Un nombre 
amplíssim de persones d'origen llatí s'apunten com a oients a 
radiofórmules locals amb música popular (com a salsa, regató ..) 
relacionades amb el seu país d'origen (per exemple, Ràdio Catracha 
Barcelona en el cas dels hondurenys). Ràdio Gladys Palmera és un 
clàssic i en la comunitat pakistanesa està Pakcelona Ràdio. 
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 El seguiment de les mateixes és complicat donat que,  per les 
dificultats d'assignació de freqüències d'emissió, moltes estan en 
situació alegal, o van patint transformacions a partir d'un grup bàsic de 
promotors i col·laboradors. Donen molt poca informació, habitualment 
només falques, però quan aquesta es produeix té un elevat seguiment. 
Alhora que alguns conductors carismàtics arriben a constituir-se en 
personatges populars amb capacitat d'arrossegament. Alguna entitat 
ha gestionat la participació en programes "propis" en el passat, però 
no era així en el moment de realitzar l'enquesta. 
 
Entre els mitjans de difusió més limitada, algunes entitats produeixen 
Newsletters, rarament en paper, o utilitzen grups de Whattsapp per 
comunicació interna de grups de treball o com a mitjà de fidelització 
d'usuaris qualificats (com ara, els "alumni" d'alguns cursos de 
formació ). Es considera que és un instrument que afavoreix la 
integració. S'han d'incloure en aquest apartat els enviaments de 
correus electrònics més o menys massius, utilitzats per a informacions 
funcionals. A dis d’ara, el seu abast està en revisió per l'aplicació de la 
Llei de Protecció de Dades, que exigeix confirmacions per a molts 
enviaments. Finalment, de forma bastant minoritària, algunes entitats 
generen trànsit cap a la seva pàgina web institucional, mitjançant 
promoció amb instruments com Google Grants. El que permet utilitzar-
la com a mitjà de comunicació d'actualitat. 
 
Desapareguts fa diversos anys els mitjans impresos adreçats a la 
immigració amb suport públic, les plataformes digitals com Xarxanet, A 
l'Abast o Torre Jussana són un suport que les entitats fan servir només 
de forma esporàdica. 
 
Cal esmentar que tot i la prevalença de la informació digital, la major 
part de les entitats segueixen produint fullets impresos de presentació 
d'activitats o de l'entitat en general, en formats de desplegable o de 
flier o volant. La utilitat és que siguin retirades en els locals per les 
persones que van a fer consultes, a la pròpia seu i en algun cas 
distribuïts en altres locals com locutoris. 
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La pàgina web institucional: ¿referent o mitjà de comunicació? 
 
Estem parlant d'un instrument que habitualment és fred i estàtic, amb les 
excepcions que s'assenyalen, però al qual s'acudeix quan es busca 
informació sobre una entitat o contrastar aquella de què es disposa. Aquesta 
moderna targeta de visita és un referent en el qual tots ens examinem. 
Defineix el que en termes de màrqueting i comunicació s'anomena el 
posicionament de l'entitat, les seves línies d'activitat, antecedents i 
referències, però també el seu rigor i professionalitat. En aquest sentit 
l'apartat "Qui som" és fonamental. Més enllà de l'enumeració de la seva 
Missió, Visió i Valors, que han de ser creïbles i coherents (de vegades 
contenen molts tòpics) és important conèixer la seva organització, els seus 
directius i equip professional, així com la composició del patronat, si s'escau. 
És important també que, un lector amb cert coneixement i formació, pugui 
distingir una autèntica entitat sense ànim de lucre d'organitzacions que es 
mouen en zones més grises. 
 
No s'ha d'oblidar la qualitat física del web que redunda en el seu 
posicionament i professionalitat: impacte visual, rellevància de les imatges i 
facilitat de lectura, amb diferents nivells d'informació i bona classificació de 
continguts. Sense oblidar els casos en que s'enriqueixen amb testimonis 
que, en posar cara i humanitzar els missatges, faciliten la seva interiorització 
i assimilació per part de qui els visualitza. 
 
Per la seva parentiu llunyà com a mitjà d'informació institucional, esmentem 
les Memòries anuals d'activitat, que totes les entitats solen produir. Amb 
continguts que van més enllà dels obligatoris. En general les edicions 
digitals, algunes d'elles molt cuidades, estan desplaçant a les impreses.  
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Altres formes de comunicació 
 
L'organització d'esdeveniments, les celebracions familiars assenyalades 
(casaments, batejos, circumcisions, Sabar, festes de 15 anys ..) que 
s'acompanyen de menjars i fins i tot banquets, i les reunions de tipus religiós 
són un mitjà de contacte molt potent en el cas d'alguns col·lectius amb forta 
implantació de la tradició oral. Així per als senegalesos és molt important el 
paper de les confraries d'origen religiós i també assistencial (es citen 
Mourides i Tijanes) que propicien una trobada setmanal. Entre persones 
d'origen magribí, també són importants aquest tipus de trobades, en els 
quals es produeix una comunicació interperpersonal de naturalesa informal 
però que és molt fiable per al receptor de la mateixa en la mesura que 
procedeix de persones de confiança com familiars directes, amics, o caps de 
grup religiosos. Comunicació que, de vegades és pràcticament l'única que 
reben, en no accedir als mitjans de comunicació massius o, poc o no 
directament, a les xarxes. I freqüentment en desconèixer els idiomes català i 
castellà. Tot i que no es va tractar directament en l'enquesta cal recordar el 
dany (desconfiança, fins i tot rebuig de les mateixes) que es produeix en 
aquestes comunitats i en el col·lectiu immigrant en general quan, 
excepcionalment però amb un altíssim impacte, un dirigent o persones amb 
alta capacitat d'influència utilitzen la mateixa amb fins d'agitació social o per 
interessos personals. 
 
Entre els llatins, hi ha una tradició de reunir-se en festes pàtries i algunes 
celebracions religioses, com la Mare de Déu de Irkupiña per als bolivians. 
També els carnavals. Són vincles que van diluint a mesura que s'aprofundeix 
en la integració a Catalunya. En canvi, en el cas d'alguns consolats més 
potents, s'aprofiten les celebracions d'esdeveniments per posicionar la 
cultura del país en un nivell alt i fins i tot programen directament activitats 
culturals de fort impacte. Com ara, esmenten el consolat de Mèxic i també el 
"imbatible" potencial d'atracció de la música brasilera. Es busca potenciar 
l'interès invers, del conjunt de la societat catalana cap a aquests països, 
però indirectament ajuden a millorar la percepció sobre els col·lectius 
d'aquest origen residents a Catalunya. 
 
Una altra forma força habitual de contacte són les trobades esportives que 
permeten mantenir viva la relació amb els "paisans". Són informals i faciliten 
el manteniment de llaços de companyonia. En general, no són vehicles per a 
la transmissió d'informacions, almenys elaborades. És el cas dels tornejos de 
cricket dels pakistanesos o dels campionats de futbol o beisbol d'alguns 
llatins. 
 
D'altra banda, des de les administracions es fomenta la interculturalitat i la 
integració a través de l'ús de l'idioma, i es programen activitats en aquest 
sentit. En fòrums com l'Espai Avinyó a Barcelona. 
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Gestió de la informació i grandària i maduresa de les entitats 
 
Les entitats amb més pressupost i tradició compten amb especialistes de 
comunicació de plantilla i tenen assumida aquesta funció com estratègica i 
prioritària. Alhora que, com el peix que es mossega la cua, una bona 
comunicació facilita la implantació, la captació de recursos i el creixement 
d'aquestes entitats. És el cas, entre els entrevistats, de Bayt al Thaqafa, 
Servei Solidari o de Fundació Acobe. En el següent nivell, la gestió és més 
esporàdica, normalment sense plena dedicació, i la porten a terme, 
voluntaris, becaris o, a temps parcial, els propis directius. 
 
De la diferenciació esmentada, es deriva que només en els primers casos ha 
una gestió programada, amb fixació clara d'objectius, una capacitat 
d'elaboració de continguts, l'ús programat dels diferents canals de 
comunicació, amb gestió de respostes i fins i tot de presència a xarxes 
externes, la segmentació d'audiències i també la utilització d'indicadors de 
mesurament d'impactes i d'instruments de definició de perfils de 
beneficiaris. Hi ha una intencionalitat per posicionar-se com a entitat, i fins i 
tot marca, amb unes característiques determinades. Així mateix busquen 
posicionar-se com a referents d'opinió, de manera que són consultats per 
institucions i mitjans generalistes sobre problemes relacionats amb la 
immigració o, de contingut social general, com l'educació, l'atur juvenil, o la 
integració de la dona a la feina. 
 
Les organitzacions més petites es centren en difondre les seves activitats 
més importants i captar usuaris per als seus serveis, amb l'ajuda de vegades 
de serveis de pagament com Google Ads, els de Facebook o WhatsApp 
Business, i no disposen de més eines de mesurament d'impacte que els que 
faciliten aquestes aplicacions i els "likes" i rebots en les xarxes socials. I tot i 
així, no solen ser explotats per les raons de dedicació apuntades. D'altra 
banda, la majoria està molt limitada pel que fa a la capacitat de gestió de 
respostes i comentaris compartits. Es considera que el seguiment i 
participació en grups aliens és complicat per a qualsevol gestor per 
consumir molt de temps, que sol dirigir-se a altres prioritats. Un últim factor 
a tenir en compte és el canvi d'algorisme de Facebook que complica la 
gestió de les entitats ja que més aviat canalitza cap a grups. 
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Continguts de la comunicació 
 
En general, en la comunicació des de les entitats, predomina la difusió 
d'informacions funcionals sobre activitats a realitzar com cursos, tallers o 
conferències programades. Destinades a captar usuaris o assistència i, a 
posteriori, a difondre els resultats. També sobre tràmits, o canvis legislatius. 
Les xarxes però van carregades de temes pràctics d'interès per als 
immigrants, en general o de cada col·lectiu, com a recerca de treball, 
formació per al mateix o de cara a l'arrelament, i cursos diversos, habitatge 
(o habitacions), estrangeria o condicions laborals i drets individuals a 
Espanya. N'hi ha que funcionen gairebé com una consultoria informal (que 
seria més pròpia d'un bloc) que en l'extrem arriben a donar consells als que 
entren teòricament com turistes sobre com respondre a l'entrar a la frontera 
espanyola. Aquests grups no oficials i dispersos, constitueixen un magma en 
el qual així mateix poden difondre rumors infundats, atacs, estimular 
situacions de conflictivitat i introduir la picaresca de petites estafes, com 
comentarem en tractar dels riscos de la vulnerabilitat. Més radical és, en 
alguns casos, la separació de comunitats d'una mateixa nacionalitat per 
motius de diferències polítiques o religioses profundament arrelades. 
 
En un nivell menys immediat no relacionat amb les necessitats més 
immediates, hi ha grups que tracten temes relacionats amb la qualitat de 
vida, com són l'oci, la cultura o ofertes comercials formals i informals com 
ofertes en alimentació, de compra de roba i fins i tot de tractaments de 
bellesa.  
 
Com s'ha apuntat en l'apartat anterior, a mesura que la gestió és més 
professionalitzada s'afina més en els continguts de comunicació, amb 
estratègies elaborades i objectius de formació d'opinió. En alguna entrevista 
això es concreta en la preferència per la qualitat enfront de la freqüència 
d'aparicions. Dit d'una altra manera: "l'objectiu no és fer soroll". També en la 
publicació d'articles d'opinió sobre temes d'interès general no implícitament 
relacionats amb la immigració, la qual cosa es complementa amb compartir i 
difondre continguts de xarxes alienes que tinguin relació i coherència amb el 
propi treball realitzat i les seves línies d'actuació. Cal destacar també la 
disponibilitat com a referents davant les peticions d'informació dels mitjans 
generalistes (escrits, TV, Ràdios) les quals es produeix davant de situacions 
d'interès mediàtic com la situació dels menors no acompanyats o el retorn 
voluntari. 
 
Cal afegir que alguns grups són selectius per raons d'interessos personals o 
posicionament. Hem esmentat el cas dels consolats que potencien els actius 
culturals del seu país, en línia, per exemple, amb la idea de creació de 
marca, però hi ha grups com "Soy Colombia en Barcelona" que busquen 
reforçar un perfil de professionals i depersonas amb interès per la cultura, o 
més exclusius i tancats com el "Comadritas" mexicà. 
 



Canals de Comunicació de les comunitats d’immigrants i  refugiats a Catalunya 

VAE, Voluntaris en Assessoria Empresarial. Octubre 2018 11 

 
Ús de canals de comunicació per a immigrants i grau d'integració 
 
En moltes de les entrevistes realitzades es constata com a mesura que les 
persones van integrant-se en la societat catalana, disminueix la seva 
necessitat de seguir i participar en aquests canals de comunicació 
específics, la qual cosa és més notòria quan aconsegueixen la doble 
nacionalitat o formen parella a Catalunya . 
 
Però, en arribar, tenen pocs referents i en molts casos una situació d'alta 
vulnerabilitat, de manera que és essencial sentir l'empara d'una mà amiga o 
una comunitat, o rebre informació sobre on adreçar-se per realitzar tràmits, 
buscar feina o habitatge. Sense oblidar el que abans hem esmentat relatiu a 
l'oci. La vinculació amb el país d'origen i l'entorn familiar de procedència 
roman i és un factor de lluita contra la soledat, alhora que alimenta 
l'autoestima en una situació difícil. Per això mantenen contactes amb el seu 
entorn d'origen, entre els quals destaca WhatsApp pel seu potencial com a 
instrument de comunicació universal i immediat. Aquests llaços disminueixen 
amb el temps i quan es consolida la seva situació, i es dilueixen en un record 
de pertinença a una “pàtria xica” que reapareix en ocasions com festes 
pàtries i esdeveniments familiars. 
 
Per descomptat un altre factor d'integració important és el coneixement de 
l'idioma. Les persones d'origen llatí tenen l'avantatge de parlar espanyol 
alhora que s'adapten més fàcilment a l'ús social del català. I fins i tot hi ha 
persones que ho dominen als pocs anys d'arribar. Encara que qui això escriu 
ha mantingut reunions en català amb alguns d'ells, això és menys freqüent 
en els casos de les persones d'origen magribí i menys encara en les 
subsaharianes i els pakistanesos, els quals mantenen les seves llengües 
d'origen, com l'urdú, per la seva comunicació, encara que els més cultes 
també usen el francès o anglès com a idioma de recurs, present en els seus 
sistemes educatius. Per fer front a aquest problema, cal destacar en aquest 
sentit la tasca de la majoria de les entitats que treballen per fomentar la 
interculturalitat en participar i implicar-se en projectes comunitaris sobre 
mediació i cohesió social en barris on hi ha una forta presència d'immigrants. 
La seva raó de ser en molts casos. I que tenen l'ensenyament de català i 
espanyol com una prioritat. Destaca en aquest sentit la "Coordinadora per la 
llengua". Des de mitjans de l'Ajuntament de Barcelona s'estima que es 
donen unes 30.000 classes a l'any. 
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Els riscos de la vulnerabilitat 
 
Ens els trobem en diverses ocasions durant les entrevistes, i sota diferents 
angles. Els que estan sols o soles, sense una situació laboral consolidada, 
amb ingressos insuficients i moltes vegades sense papers,  i  que tenen una 
necessitat vital de contactes i informacions fiables, poden caure en mans de 
persones, fins i tot organitzacions que abusin de la seva vulnerabilitat i la 
seva ignorància absoluta o relativa de les regles de joc locals. A les xarxes 
socials com Facebook pot aparèixer qui els porta cap a pistes falses, per 
exemple sobre ofertes de treball i formació, i també generadors de 
continguts polèmics i de conflictes i baralles en la major part artificials o 
exagerades. També postulen i apareixen en aquest fòrum o "mercat" 
organitzacions (algunes fins i tot sense forma jurídica) que ofereixen serveis 
amb poc contingut real i que dissimulen el seu ànim de lucre: xiringuitos, en 
llenguatge corrent; que convé evitar. 
 
Ja hem assenyalat en un altre apartat com en les comunitats de tradició oral 
en què,  per raons religioses, familiars o fins i tot tribals,  algunes persones 
exerceixen una influència decisiva en la formació d'opinió, hi ha el risc d'un 
ús abusiu de la mateixa que pot derivar cap a la agitació social o la 
radicalització. La qual cosa s'accentua en comunitats amb una gran 
presència d'homes sols i desconeixedors de l'idioma. Una altra vegada cal 
fer referència a la tasca integradora de les entitats amb projectes comunitaris 
de suport i les campanyes anti-rumors. Tot i això, un dels entrevistats 
considera que són insuficients els esforços per vèncer la desconfiança 
existent en moltes capes socials cap a les persones de religió o cultura 
musulmana. Un fenomen similar és el risc de populisme, en què poden 
incórrer alguns conductors carismàtics de programes de ràdio, amb les 
seves anàlisis i propostes de solucions aparentment fàcils. 
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Trets específics de la comunicació dirigida a determinades comunitats 
d'origen 
 
Hi ha entitats que es dirigeixen al públic immigrant en general. Altres a 
col·lectius més aglutinats per la seva situació que per la nacionalitat, com a 
refugiats i sol·licitants d'dret d'asil, menors no acompanyats, majors de 45 
anys o indocumentats. Algunes s'especialitzen de forma genèrica en un 
àmbit, com és el cas de Catnova amb els immigrants d'origen llatinoamericà 
o de Bayt al Thaqafa en els grups àrab-musulmans. En general, estan 
obertes a públics de tots els orígens, tot i que en el seu inici es centressin en 
els nacionals d'un país, com succeeix amb la Fundació Acobe (Asociación 
de Cooperación Bolívia-España). En relació amb la mida d'aquestes 
comunitats, donarem algunes xifres orientatives procedents d'Idescat i dels 
informes estadístics de l'Ajuntament de Barcelona: 
 
• Sobre una població total de 7.555.830  a Catalunya a final de 2017, 
1.041.132 tenen nacionalitat estrangera. Davant d'1.330.944 nascuts a 
l'estranger. Si s'afegeixen no registrats, la xifra pot representar en l'entorn 
d'un 20% de la població total. A Barcelona, les 400.319 persones nascudes 
a l'estranger representen un 24,6% de la població total, de les quals moltes 
d'elles tenen la doble nacionalitat de manera que són bastants menys els 
que tenen nacionalitat estrangera: 301.626. Es dóna la circumstància que el 
primer país per origen és Perú (24.378 nascuts enfront de 9.069 nacionals). 
• Per origen geogràfic de naixement, l'americà és el grup més nombrós 
(546.465) i entre ells destaquen els equatorians (82.390) colombians (63.511) 
i argentins (60.745, però 18.179 nacionals). Amb molts nacionalitzats entre 
ells. 
 
• Individualment, la primera comunitat per origen és la marroquina: 212.000 
nascuts i 207.182 nacionals, el que indica un baix accés a la doble 
nacionalitat. 
 
• Entre els asiàtics hi ha dos grups nombrosos: xinesos (50.934 nascuts i 
57.239 nacionals) i pakistanesos (45.600 nascuts i 44.202 nacionals) també 
amb molt pocs casos de nacionalització i bastants xinesos nascuts a 
Catalunya. 
 
• Hi ha un grup destacable entre els europeus, el de romanesos amb 79.568 
nascuts i 89.071 nacionals, els qui probablement per la seva condició de 
comunitaris, no busquen la doble nacionalitat. Francesos i italians (28.797 
nascuts i 51.761 nacionals) són altres comunitats nombroses, però amb 
característiques de comportament totalment diferents de la immigració 
econòmica. Encara que en el cas italià les xifres reflecteixen la doble 
nacionalitat de molts llatinoamericans, que accedeixen a la condició de 
comunitaris a través d'aquest país, com és el cas dels argentins (veure xifres 
dalt). 
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• Una circumstància a tenir present és que pel tipus d'emigració econòmica i 
les circumstàncies de base, en algunes comunitats la immigració és 
totalment desequilibrada entre sexes., Fet que complica l’arrelament i la 
integració. masculina a la d'origen Senegal (15.573 homes i 4.433 dones) i 
Pakistan (33.786 homes i 11.814 dones). Femenina a Hondures (22.359 
dones i 8.384 homes) i Paraguai: 10.677 i 4.784 respectivament. 
 
• En alguns casos, de ciutadans procedents de països amb una forta 
polarització política o religiosa, les comunitats es divideixen per aquestes 
causes. A més de en alguns països de Llatinoamèrica, això passa també 
entre ucraïnesos i pakistanesos. Per descomptat el nivell de procedència 
econòmic-social i cultural, també marca distàncies. 
 
És a partir dels comentaris aportats en l'entrevista, que hem intentat establir 
alguns trets específics d'algunes d'aquestes comunitats. 
 
• Persones amb origen en Amèrica Llatina, en general. El context és que 
encara que se'ls posi al mateix sac i hi hagi unes característiques culturals 
comunes, més que una identitat llatina genèrica existeixen sentiments 
nacionals i fins i tot locals. Dit això, els llatins són molt actius a les xarxes 
socials, principalment al Facebook i Instagram , i solen mantenir vincles amb 
els seus països d'origen, fins i tot amb la seva pàtria “xica”, per la qual cosa 
els agrada assistir a esdeveniments com festes pàtries o de tradició religiosa 
i altres celebracions. Però amb intensitat decreixent, sobretot a partir de 
l'adquisició de la doble nacionalitat. En general també es considera que els 
països de l'anomenat con sud, Brasil inclusivament, s'integren més fàcilment 
a Catalunya / Espanya i participen menys en els seus grups d'origen 
nacional. 
Per valorar la importància de cada subgrup, cal tenir presents les dades de 
l'Idescat de població estrangera resident a Catalunya registrada a final de 
2017. Sobre una població estrangera total de 1.041.000 (en xifra 
arrodonides) havia 31.000 bolivians, 28.000 hondurenys, 27.000 equatorians, 
i 26.000 colombians. Amb menor representació Argentina; República 
Dominicana i el Brasil. Xifres que no inclouen als nacionalitzats ni als no 
registrats o fenòmens com la doble nacionalitat argentina de molts dels 
italians registrats. 
 
• Bolivians. Amb una problemàtica específica de retorn voluntari o de 
l'anomenada família transoceànica. Amb manifestacions de sensibilitat local 
en el cas de Santa Cruz de la Sierra o al voltant de la Verge de Urkupiña. El 
grup de Facebook "Plataforma de bolivianos en Europa" té facialment més 
de 30.000 seguidors. En la línia que apuntem com a riscos, se'ns va 
esmentar l'existència a Catalunya de xiringuitos, és a dir suposades 
associacions o federacions sense base real, i fins i tot sense figura jurídica 
que justifiqui el seu caràcter comunitari. 
 
• Hondures. És una immigració principalment femenina, moltes d'elles 
emprades com a cuidadores o en el servei domèstic, amb situacions de 
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precarietat o de residència irregular freqüents. Alguns grups de Facebook, 
amb predomini en contingut del tractament de problemes pràctics en relació 
amb la feina o habitatge. Darrere d'aquests grups acaben generant-se 
relacions directes i subgrups amb xarxa pròpia i fins i tot algunes comunitats 
competidores en xarxa com "Mujeres migrantes diversas" (amb tasca 
assistencial) o en constitució "Tierra catracha" pròxima a reivindicacions 
polítiques a Hondures. També hi ha participació significativa en Festes 
pàtries (8 setembre) o la de l'Indi Lempira. A assenyalar també l'existència de 
Ràdio catracha Bcn (online). 
 
• La immigració d'origen equatorià i colombiana està molt més consolidada 
i no assenyalarem altres característiques específiques que l'existència de 
diversos grups de Facebook d'àmbit barceloní, espanyol i també europeu. 
En els subgrups se'ns va esmentar un exemple de selectivitat cap a 
professionals i l'àmbit cultural (Soy Colombia en Barcelona). 
 
• Veneçuela. La peculiaritat d'aquesta immigració és que es tracta d'una 
onada recent amb alta proporció d'immigració irregular i de refugiats, i 
proporcionalment, força gent gran. Per exemple, es em va comentar que en 
un article d'El País es reflectien algunes situacions d'alta precarietat viscudes 
a Madrid. Probablement en el context de la sèrie de 8 capítols que aquest 
mitjà va dedicar a "L'èxode veneçolà" a l'agost d'aquest any de 2018. 
Hi ha xarxes de Facebook com "Venezolanos en Barcelona" amb 39.000 
seguidors i "Venezolanos en Barcelona  y Cataluñaa" amb 3.800, així com 
ASOCAVEN (Associació de Veneçolans a Catalunya) amb 6.800 seguidors. 
Xifres a comparar amb la dada que, nacionalitzats a part, Idescat registrava 
el 2017 una xifra oficial de 13.000 veneçolans. Les publicacions en les 
mateixes, es centren principalment en temes laborals i altres pràctics com a 
habitatge (habitacions). Hi ha alguna temàtica d'organització comunitària al 
voltant de la celebració de la Festa nacional (5 juliol). 
 
• Amb una de les entrevistades, amb coneixement personal pel seu origen, 
parlem de comunitat mexicana a Catalunya. Es tracta d'una comunitat amb 
formació mitjana relativament elevada, que exerceixen menys com a tals, 
més integrada localment (en molts casos a través de matrimonis amb 
catalans). En aquest sentit sembla comparable a les del con sud que hem 
referit. Hi ha xarxes referents com "Mexicana en el mundo" (ella segueix 
també "Mexicanas en NY") o aquí "Mexicat Barcelona" amb continguts més 
ben relacionats amb la cultura i l'oci. 
 
• Marroc. És amb diferència la comunitat estrangera més nombrosa (207.000 
persones segons les dades de l'Idescat de 2017). No obstant això, no hi ha 
grups significatius en xarxes socials amb base a Catalunya. Se'ls engloba a 
la comunitat àrab-musulmana i es fa referència a les reunions de confraries i 
celebracions religioses com a punt de trobada. 
 
• Pakistanesos. De les 44.000 registrades per l'Idescat, s'estima que hi ha 
unes 24.000 persones a l'àrea metropolitana de Barcelona (4 a 5.000 
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famílies) la majoria amb residència. Entre ells hi ha una proporció 
relativament important d'homes sols. La qual cosa relacionen amb les 
dificultats d'habitatge (cost elevat) exagerades exigències d'autonomia 
econòmica per obtenir l'arrelament familiar i la llengua com a condicionant 
inicial. Hi ha un diari en urdú i castellà, El Mirador, amb un tiratge de 5.000 
exemplars, però un cop aquí, segueixen vinculats al seu país d'origen per 
xarxes socials i contactes personals, així com, molt freqüentment, a la TV del 
seu país: Dunya News, la qual té a més té uns 5.000 seguidors al grup de 
Facebook "Dunya News Barcelona Spain", amb publicacions molt freqüents. 
Hi ha diferents grups que es connecten en funció dels seus interessos, el 
mateix a Facebook que a Wattsapp. Així per exemple. en relació amb el 
cricket, o el cas de l'assessoria legal Pak i care. Aquest esport, amb 20 
equips, és també una font de mobilització i contactes d'aquesta comunitat. 
 
• Subsaharians. Quan ens referim a ells, cal tenir present que 
majoritàriament són persones d'origen senegalès: 20.000 registrats a 
Catalunya segons Idescat. Per exemple a l’entorn d'un 80% de les persones 
ateses per la Fundació Cepaim a Catalunya són senegalesos. Com sigui que 
hi ha bastants senegalesos al camp i poblacions menors, el normal és que 
les persones que tinguin una necessitat de treball, habitatge, educació, 
arrelament ... o busquen feina per compte propi, acudeixin en primer lloc a la 
seva Associació local i aquesta els canalitzi cap Cepaim o altres entitats. 
Com és notori, moltes persones sense papers solen dedicar-se a la venda 
ambulant, la recollida de ferralles, sobretot a Barcelona, o petits treballs en 
l'economia submergida. En aquest context, per a la Comunicació són 
importants les reunions familiars i les festes (Sabar, batejos) com a moment 
per comunicar-se amb la comunitat d'origen senegalès / subsaharià. I també 
les confraries d'origen religiós o assistencial, que propicien una trobada 
setmanal (Diumenges). Esmenten Mourides i Tijanes. Per opto banda, 
WhattsApp és un mitjà de comunicació que sense costos addicionals permet 
que els immigrants subsaharians segueixin en contacte entre si i amb els 
seus parents al país d'origen. 
 
Però no estan absents de les xarxes socials. Fundació Cepaim gestiona una 
comunitat, de Facebook molt important, d'àmbit espanyol, no català, de 
9.000 persones, i 5.000 en Twittter. S'esmenten altres xarxes importants 
com la de la CASC (Coordinadora d'Associacions Senegaleses de 
Catalunya) un referent en la qual s'integren un conjunt d'associacions locals; 
i circuits de WhatsApp com Diàspora (sorgida arran d'una reunió 
internacional) i casos com, recentment l'Associació de Dones Senegaleses 
(zona Besòs) impulsada per Fundació Cepaim. També hi ha alguns grups de 
persones que tenen vincles per l'ètnia o pertanyen al mateix poble i regió, 
etc.). 
D'altra banda amb orgull com a comunitat i com a expressió del desig 
d'integració, ens van recordar la trobada Sen Excellence, d'atorgament de 
beques, com un important esforç contra l'abandonament escolar. 
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• Romanesos. En la investigació no hem detectat una presència significativa, 
almenys en relació amb la importància numèrica detesta comunitat. Hi ha 
una associació (ASOCROM, Associació romanesa de Catalunya) que els 
integra. 
 
• Xinesos. Una altra comunitat nombrosa, que no ha estat estudiada, per ser 
més tancada i les dificultats d'idioma. Se sap que tenen bastants mitjans de 
comunicació propis a Catalunya, els quals  contribueixen al fet que estiguin 
cohesionats entre ells. 
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Relació d'alguns grups de Facebook 
 
Es presenta a manera d'orientació, sense ànim exhaustiu, ni 
d'exactitud. Qualsevol lector pot organitzar una recerca paral·lela que 
li permeti resultats més complets i actualitzats. A la mateixa poden 
afegir les gestionades pels Consolats. S'indica el nombre aproximat 
de seguidors (dades de Setembre de 2018) i en diversos casos 
s'afegeixen observacions sobre aparicions i control. Per valorar-lo, cal 
considerar que el nombre de seguidors registrats supera amb molt la 
realitat del seguiment efectiu diari o en consultes freqüents i que el 
nombre de publicacions també està relacionat amb l'existència d'un 
(a) administrador(a) amb prou dedicació. Per tant, també apareixen, 
creixen, decreixen i s'extingeixen. Es pot observar que hi ha grups 
públics (oberts) i tancats, que n'hi ha amb nom coincident i que la 
localització dels usuaris no coincideix amb la descripció geogràfica 
(com  ara Barcelona). 
 

• Bolivianos en España (5.000) . No actualizat 
• Comunidad boliviana en BCN. (1.100) . Molt aciu 
• Plataforma bolivianos en Europa (>30.000) .  
• Ecuatorianos en BCN (1.800). Poc actiu, com 1 vegada/mes 
• Ecuatorianos en España (24.000) 
• Peruanos en España (16.000). Actiu 
• Peruanos en Barcelona dos grups actius amb el mateix nom 

(3.800 i 3.200). També hi ha un compte de grup tancat amb el 
mateix nom en majúscula (> 1.000) i un altre tancat de 
Peruanos en Europa (> 30.000) 

• Colombianos en España (29.000) . Actiu 
• Colombianos en Barcelona (11.000). Actiu i “colombianos en 

barcelona” (minùscules, amb 4,700) tancat 
• Colombianos en Barcelona.-Mi gente linda. Mi gente bella 

(15.000). Actiu 
• Soy Colombia  en Barcelona . Actiu-selectiu (8.300) 
• Colombianos en Europa ( 6.700)  
• • Hondurenys. També diversos grups com ara Hondureños en 

España, H. Viviendo en Barcelona y Cataluña, i fins i tot un: 
“HONDUREÑOS Y LATINOS SIN EMPLEO Y HABITACIONES 
DE ALQUILER EN BARCELONA”,", Actiu i amb 1.350 membres 
"Hondureños de éxito" creada el 2011 amb 25.000 en el món 
dels que 6.000 a l'àrea de Barcelona, a les quals afegeix una 
altra amb el mateix nom creada el 2013 i "Hondureños en  
Espanya". La 1a és plenament activa, amb intervencions també 
des d'Hondures i seguiment femení a l'entorn del 80%. 
L'administrador dedica temps després del seu treball (cuiner) i 
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té poc temps per regular i menys per fer mesuraments i establir 
perfilsArgentinos en España (15.000) grupo cerrado 

• Argentinos en Barcelona (9.000) grup tancat i  12.000 obert, 
amb mitjana activitat 

• Români in Spania (100.000 membres). Actiu 
• Pakistan community of Barcelona amb 38.500 seguidors  
• Senegal (veure apartatat anterior)  
• No s'han detectat grups significatius de marroquins. El mateix 

succeeix en el cas dels ucraïnesos i doble versions en ciríl·lic. 

   
 

Amb llums llargues. El camí del futur 
 
Aquest no és un resultat proporcionat directament per respostes o 
comentaris dels entrevistats, sinó el producte d'una reflexió posterior de 
l'autor d'aquest informe. Són tendències que considera que s'han de tenir en 
compte de cara al futur. 
 
1. El futur de la comunicació en aquest àmbit de les comunitats immigrants a 
Catalunya, com succeeix en general, estarà molt condicionat per la 
incorporació de tecnologies, sobretot de tractament de dades massius, que 
permetran un targetting (accés i enfocament a audiències i individus 
concrets) molt més personalitzat i continuat, fins i tot establint perfils molt 
complets dels usuaris individuals. Que poden ser tant beneficiaris finals com 
a voluntaris o donants actuals i potencials. 
 
2. Relacionat amb l'avantatge comparatiu que suposa l'accés i ús de 
tecnologia avançada i les capacitats organitzatives i pressupostàries, és 
possible que es produeixi un procés de concentració a favor de les 
organitzacions més potents. Però sobretot és previsible que s'establiran 
aliances i plataformes per i compartir recursos o utilitzar serveis comuns. La 
gestió d'imatge i comunicació, pot ser un d'ells. Donada la importància de 
l'atenció personal directa a les persones en situació de vulnerabilitat, han de 
seguir existint organitzacions o petits grups de professionals i voluntaris que 
treballen a nivell de barri o per solucionar necessitats molt concretes, però 
d'alguna manera caldrà que s'integrin en les organitzacions o aliances que 
s'han esmentat. 
 
3. Com va recordar Oriol Amorós en el debat esmentat al començament, la 
millor manera d'aconseguir la integració és a través de l'èxit escolar. Idea 
que és essencial amb els fills, la 2a generació, però a la qual cal vincular 
també a persones de la 1ª generació, fins i tot amb formació específica per a 
ells. 
 
4. Més enllà d'iniciatives dirigides a l'opinió de base com la Plataforma anti-
rumors (més aviat una campanya de comunicació clàssica) fins ara no es 
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detecta que s'hagin fet esforços significatius d'activitats de Pubilc Affairs 
(denominació que es dóna als lobbies professionals amb activitats 
auditables). Donada la naturalesa dels problemes de vulnerabilitat tractats, 
de l'exigència social d'un control als processos migratoris, així com del 
possible rebuig per alguns populistes en relació amb alguns fluxos o 
col·lectius, sembla necessari que es plantegin esforços seriosos a través de 
plataformes o esforços coordinats d'entitats privades. 
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