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Per què aquest còmic? 

Sovint la immigració se’ns presenta com un pro-

blema; no obstant això, Càritas, des del seu fer dia-

ri, constata com la immigració és un fet humà en-

riquidor que afavoreix el desenvolupament de 

la nostra societat. En aquest sentit, fa temps 

que defensa la necessitat de construir “au-

tèntiques” comunitats d’acollida als nos-

tres pobles, barris i ciutats, on s’afavoreixi 

la convivència i la participació de totes les 

persones des de la peculiaritat i la riquesa de 

cadascuna d’elles.

Davant d’aquesta necessitat, observem com les re-

cents reformes legislatives en matèria d’immigració 

dificulten que les nostres ciutats i els nostres barris 

puguin convertir-se en espais de llibertat, justícia 

i convivència, i fins i tot, en alguns casos, legitimen 

vulneracions de drets humans fonamentals, que ens 

afecten a tots.

La conjuntura econòmica desfavorable i els discursos 

polítics reforcen a vegades una imatge instrumental 

de les persones immigrants com a simple mà d’obra, 

i les culpabilitzen de problemes socials que tenen un 

origen en factors macroeconòmics. Aquesta situació 

pot provocar que siguin percebudes per la ciu-

tadania com a rivals i competidors en l’accés 

als drets socials (treball, educació, habitatge i 

salut).

Càritas
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“TAMBÉ VA PER TU” neix en un moment en el qual se’ns demana decididament treballar 

la sensibilització de les nostres comunitats parroquials. Amb un format original, el còmic, 

marcadament pedagògic, es narren amb senzillesa i claredat situacions de la vida diària 

en les quals els “nous veïns” veuen restringits els seus drets. Les històries ens qüestionen 

l’aparent normalitat amb què vivim aquestes vulneracions en els nostres drets.

S’han seleccionat cinc àmbits fonamentals de la vida quotidiana, i se’ls contextualitza en 

espais i situacions diferents,  a partir de rostres i noms que, gràcies als dibuixos, ens perme-

ten observar la realitat. No oblidem que són històries reals, que succeeixen cada dia a les 

nostres ciutats, a les nostres parròquies.

Cada història es focalitza en un aspecte concret sobre el qual pretenem cridar l’atenció. 

L’estructura de cadascuna d’elles acaba amb una secció anomenada “Sabies que …?”, 

que contextualitza el marc legislatiu actual, i ofereix preguntes i pistes per a motivar el 

diàleg i la reflexió en comú.

Aquestes històries haurien de fer-nos qüestionar i remoure’ns, ja que evidencien un model 

insolidari i discriminatori. En aquest sentit, hem de fer nostres les paraules de Benet XVI en 

la seva darrera encíclica: “Tot  immigrant és una persona que té drets fonamentals inalie-

nables que han de ser respectats per tots i en qualsevol situació” (Caritas in veritate, 62).
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Senyora Mar- 
cel·la! Senyora 

Marcel·la!

la Paz, BolÍvia 

El meu pare 
sí, 

la seva mare
 no

1ª Història: 

Que
estrany! Està 

oberta

valladolid, espanya

Disculpi, senyor 
Evaristo

   La meva mare…  
 ¡Ai, Déu meu, la 
meva mare…!  

Ai!

Sí, tot bé,  
gràcies. En 

parlem després, 
sí …

Un minutet…  
Sí? Aló? Qui és? 

Sí, sí…  
Digui’m

Déu meu!  
Senyora 

Marcel·la! Què 
li passa?

Cáritas
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Que passa 
alguna 
cosa?

La meva mare …  
està molt malament. 

Ai, la meva mare!

Tranquil·la, noia, 
tranquil·la

Hola, Gladys. 
Com està el 
meu pare?

Hola  
senyora. Està 

bé, ja ha  
sopat

Júlia,  
estimada! 
Com ha 
anat el 
viatge?

Li prepararé 
alguna cosa per 

sopar

Ja  
vinc pare! 
Gràcies, 
Gladys

Hola 
papà

Parla amb  
la Gladys.  
No està bé
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Gladys? Sí,  
senyora?

Què  
et passa?

Però… I doncs? Si et 
tractem molt bé,  

saps que et paguem 
més del que ens  
podem permetre

Però,  
qui te’n demana 

més?

M’ha d’ajudar, necessito referèn-
cies. És per a la meva mare, ho ha 

d’entendre senyora Julita

Això no pot ser. 
Com és que no la 
puguis portar amb 
els 720 euros que 
et paguem? No és 
cap fortuna, però 

te’n sobra  
per viure

Espera  
un moment

Tinc algú de confian a 
que pot fer-se càrrec del 
senyor Evaristo. Encara 
no ho tinc lligat, tinc 
dos possibles treballs 
emparaulats per hores, 
però en necessitaria un 

parell més

Sí, senyora, ho sé, em 
paguen més que a cap de 
les meves amigues, però 
és que no m’arriben… la 

meva mare …

La meva mare està 
molt malalta i  

necessito portar-la 
cap aquí. Sóc filla 

única i no en faig prou 
amb els diners que em 
donen… Me’n demanen 

més per portar-la  
cap aquí

Ai, senyora,  
hauré de  

deixar-los, no 
puc continuar  

a la casa …!

Aquests, a immigració, me’n 
demanen més, no n’hi ha 
prou, senyora. El senyor  

Evaristo no ho entén, però 
no puc continuar, he de  
buscar altres treballs
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No vull que se’n 
vagi, em sents? Vull 
la Gladys, no pas 
una altra. Fes el 
que puguis perquè 
no se’n vagi

Si us plau  
pare, estic parlant  

per telèfon…

Si, és clar, continuo de voluntària  
a la parròquia, posada fins al coll 

en estrangeria. Ha, ha, ha.  
Tu pregunta, que la llei la  

   conec al detall

És veritat, cal  
que tingui un salari  

com a mínim de  
799 euros

Ja em sap greu. 
M’imagino que el teu 

pare ho sentirà molt… 
Quant temps fa que 

està amb ell?

4 anys ja! Uf! Ho tindrà molt difícil per 
portar-la. Si tan sols fossin 
els diners, però és que hi ha 
d’altres requisits … Em sap 

greu. Fes-li un petó al teu pare. 
Adéu-siau

Què? Problemes  
amb una reagrupació  

una altra  
vegada?

Sí. Per què els ho 
fem tan difícil? Si 

elles tenen cura de la 
nostra gent gran. Per 
què no poden portar 
els seus per tenir-ne 

cura?

Ja, ja sé que és una 
bestiesa. Ja veus, un 
espanyol se suposa que 
pot viure amb 640  
euros i escaig, però  
si ets immigrant, no.  
… Si, ho sé, malgrat tot 
el que s’ha mogut la 
gent, ens han ben tocat 
amb la darrera  
reforma

Si? Qui és? Hola, 
Júlia. Què tal? 
Quant de temps! 

Digues
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1ª Història:
El meu pare sí, la seva mare noEl meu pare sí, la seva mare no

La normativa d’estrangeria estableix una sèrie de requisits que han de reunir les persones que vul-
guin reagrupar i ser reagrupats i que comporten, a la pràctica, limitacions per portar cap aquí les 
seves famílies. Aturem-nos en els requisits que la Llei d’Estrangeria(1) imposa a qui pretén —com la 
Gladys, la protagonista de la nostra història— reagrupar els seus pares al nostre país.

Els requisits a complir per a les persones que pretenguin reagrupar els seus ascendents (majors de 
65 anys), sempre que existeixin raons que justifiquin la necessitat d’autoritzar la seva residència i 
estiguin al seu càrrec, són:

 Tenir mitjans econòmics suficients per a atendre les necessitats de la seva família. Les 
quanties mínimes imposades són: 

w Per a unitats familiars que incloguin dos membres (reagrupant i reagrupat) s’exigeix una 
quantitat mensual del 150 % de l’IPREM(2),que per l’any 2012 puja a 799 euros.

w Per cada membre addicional s’haurà de sumar el 50 % de l’IPREM, és a dir, 266 euros.

 Disposar d’un habitatge adequat. Aquest fet ha de ser provat per mitjà d’un informe que 
emet l’òrgan competent de la comunitat autònoma, que verifica el títol que habilita per a 
l’ocupació de l’habitatge, nombre d’habitacions de les quals es disposa, ús a què es destina cada 
dependència de l’habitatge, nombre de persones que hi viuen i les condicions d’habitabilitat i 
equipament. 
 A més, el reagrupant haurà de ser titular d’una autorització de residència de llarga  
durada. Fet que a la pràctica implica que ha d’haver residit a Espanya almenys durant  
cinc anys.

Sabies 
que...?

Suggeriments per a l’animador del debat:
1. Lectura personal de la història “El meu pare sí, la seva 
mare no” i del “Sabies que ….?”.

2. Respondre a les preguntes i obrir un debat amb les opi-
nions recollides (amb la intenció de facilitar una reflexió en 
comú).

(1) Reagrupació d’ascendents recollida a: “art.17.d 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social (LOEX)”; i els arts. del 52 al 57 del 
“Reglamento de la LOEX, de 20 de abril”.

(2) L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM) és un índex utilitzat a Espanya com a re-
ferència per a la concessió d’ajudes, en substitució 
del Salari Mínim Interprofessional com a referència 
per a aquestes ajudes.

Possibles preguntes per al debat:
– Quins sentiments et sorgeixen després d’haver llegit la història? Comparteix-los.

– Coneixes o tens notícia d’alguna situació similar? Explica-la.

– Els requisits marcats per la Llei, faciliten o dificulten el reagrupament de la 
mare de la Gladys? Justifica la teva resposta.

– Què creus que hem / podem fer davant d’aquestes situacions a Càritas? Ens 
afecten?
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Ei, Rachid!,  
què tal? com et van  

les pràctiques...?  
m’han dit que tens  

molt d’èxit...?

No, és que  
avui és el meu 

aniversari

Avui  
faig  

18 anys...

Ah, hola, profe, ja vaig acabar la 
setmana passada. Va ser genial, vaig 
preparar aquell plat tan elaborat de 
l’últim dia de classe i els va agradar  
  molt

És que m’han  
fet fora del 

centre, avui ja no 
sóc menor d’edat i 

he hagut de  
marxar

Me n’alegro.  
I què fas amb la  
motxilla a coll?  

te’n vas de viatge?

No ho entenc... 
he fet tot el 
que dèieu...

No ho entenc... 
Si he fet tot  

el que volien...

No sembles gaire content. 
Què passa? per què fas 

aquesta cara?

L’aniversari  
d’en RACHID

2ª Història:

Cáritas
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Sí, ja ho sé. et penses que a mi no em 
sap tan de greu com a tu? però ja saps 
que només podeu estar-hi fins als 18 

anys. has treballat fort, has fet tots 
els cursos que t’hem suggerit, però..., 

ja ho veus, les coses són així

Bé, no et preocupis. En julià ha 
vingut aquest matí per a parlar 
amb la Raquel i arreglar les 
coses perquè puguis treballar 

al seu restaurant...

Amb el contrac-
te no et costarà 
gaire tornar a 
regularitzar la 
teva situació

Rachid, em sap greu. 
Rachid!, em sents?

He parlat amb els 
de càritas, passa 

per allí a fi que et 
busquin un  

allotjament

Rachid, em sap greu

Perdona, pensava en la  
sortida d’aquest matí

Què he fet malament? 
digues-me què he fet 

malament
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Mira! ja 
és aquí

  No pot ser! Maleïda  
sigui la llei dels nas-

sos! Noi, no et puc  
 contractar. Em 

sap greu, però 
 no puc

I ara què 
faràs? No et preocupis.  

Al·là proveirà!

No ho sé. Potser cele-
braré el meu aniversari, 
perquè de regals ja me 
n’han fet prou per avui...

Ets el millor 
alumne que ha 

passat en molts 
anys, t’ho juro. 
Aquests polítics 
ens han fet la 
santíssima, noi

Un contracte d’un any? Però si jo només 
obro a la temporada, 6 mesos! i després 
volen que hi hagi més ocupació i només 

   hi posen traves

Increïble! Això és 
increïble!
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L’aniversari d’en RACHIDL’aniversari d’en RACHID

El cas d’ en Rachid és més que conegut a les nostres Càritas. Són molts els menors no acompanyats 
que en complir la majoria d’edat es troben desemparats a les nostres ciutats.

L’Administració, que hauria d’haver documentat aquests menors tutelats mitjançant una autorit-
zació de residència, en nombroses ocasions no ho fa, tal com li passa al Rachid.

La LOEX(1) estableix que aquests menors majors, en assolir la majoria d’edat, únicament po-
den obtenir una autorització de residència si, a més a més d’haver participat adequadament 
en les accions formatives i en les activitats programades als centres, compleixen alguns dels 
requisits següents:

 Comptar amb mitjans de vida suficients per al seu manteniment, en una quantitat que repre-
senti mensualment el 100% del IPREM(2), que aquest any 2011 puja a 532 euros. 

 Disposar d’un contracte o contractes de treball per altri amb vigència successiva d’un mínim 
d’un any. 

 Realitzar una activitat pel seu compte que tingui com a mínim una rendibilitat  
esperada del 100% de l’ IPREM.

Sabies 
que...?

Suggeriments per a l’animador del debat:
1. Lectura personal de la història “L’aniversari d’en Rachid” 
i del “Sabies que...? 

2. Respondre a les preguntes i obrir un debat amb les opi-
nions recollides (amb la intenció de facilitar una reflexió co-
muna).

(1) Menors majors sense residència recollida a : 
art. 35.9 Ley Orgánica 4/2000, d’11 de gener, sobre 
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social (LOEX); i  art. 198 del Reglamento 
LOEX, de 20 d’abril.

(2) L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM) és un índex emprat a Espanya com a re-
ferència per a la concessió d’ajudes, en substitució 
del Salari Mínim Interprofessional com a referència 
per aquest tipus d’ajudes.

Possibles preguntes per al debat: 
– Quins sentiments tens després de llegir la història? Comparteix-los. 

– Coneixes o has sentit parlar d’alguna situació semblant? Explica-la.

– Els requisits assenyalats a la llei, faciliten o dificulten als menors l’obtenció 
d’una autorització de residència? Justifica la teva resposta. 

– Què creieu que podem/devem fer davant d’aquestes situacions a Càritas?  
Ens afecten?

El cas d’ en Rachid és més que conegut a les nostres Càritas. Són molts els menors no acompanyats 

L’Administració, que hauria d’haver documentat aquests menors tutelats mitjançant una autorit-

 per al seu manteniment, en una quantitat que repre-

2ª Historia:
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Vinga, de pressa, 
pugeu, nois

3ª Història:

Cançó de  
bressol africana

Hola, 
pare

Hola, preciosa
Hola, nois

Que tal l’examen, Joahne? Sí, amor, ara 
condueixo; quan 
pari l’agafaré

Pare, sona el 
teu mòbil

No,tot va 
bé. Avui la  
mare ens 

farà plàtan 
fregit. iupiii, 

iupiii!!!

que bo!

I tu, campió? Hi ha res de nou?

Ha anat molt bé, Lluís. Ho he 
contestat tot perfectament

Que pesat!

Qui deu ser?  
No conec aquest 
número. Us deixo 
a casa amb la 
Joelle i després 
trucaré

Joelle, ja hem 
arribat! Joelle! 

Joelle!

I la mama? 
On és la 
mama?

Que estrany... 
potser... aquest 

número

Comissaria de policia, 
digueu-me

Mama, Mama,  
ja som aquí

Moock 

mock

biiiip, biiiiiip
... biiip, biiiip

, biiiiiip...

biiip,
 biiii

p, bi
iiiiip.

..

     b
iiip, 

biiiip
, biii

iiip...

Ring, ring.

Ring, ring.

Cáritas
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Unes hores abans

Ara és el meu veí Lluís qui va  
a buscar els meus nens, tinc  
molta por d’anar a l’escola.  

La policia de vegades hi va per a 
demanar els papers

Molt bé, a reveure, que  
tinguis sort en tot i vigila

Gràcies per 
acompanyar-me. 
Ja ens veurem 

pel barri

Documentació, 
si us plau

Miri, el meu marit 
va quedar-se sen-
se feina i encara 
no ha renovat ...

Esperi un 
moment, si 

us plau

Si us plau, entreu al furgó

No, si us plau. 
Els meus fills 
no tenen ningú

Senyora, ja ho ha 
sentit, pugi al furgó

Què li deu haver passat a la pobra?

Alguna cosa deu haver 
fet, la ciutat és plena 
de delinqüents i prosti-

tutes

Ha de ser horrible viure amb 
aquesta inseguretat, quan 

no fa pas gaire podies anar i 
venir sense cap problema

El pitjor va ser quan es van em-
portar en Serigne com si fos  
un delinqüent. No me’n vaig 
acomiadar; tenia por que se 

m’enduguessin. Què els hauria pas-
sat als nens?

És increïble! com és que  es van 
endur en Serigne si fa menys d’un 
any teníeu papers? Però com és 

que no tenen en compte  
aquestes coses?

Propera estació: la Sagrera

Mira! la nos-
tra parada

No, aquí no. Aquí 
van detenir en 

Serigne. Hi ha molts 
polis. Per si de cas, 
baixaré a la parada 

següent

Quan en Serigne va per-
dre la feina, no va poder 
renovar els papers i per 
això tampoc no em va po-
der renovar a mi. Ja ens 
havien aturat una vegada, 
i ens van posar una ordre 
d’expulsió. Des de llavors 
que vivíem amagats com a 
criminals. I malgrat tot 

se’l van endur
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Com estan la Joahne i l’Eli?

Estan preocupats,  
però estan bé. Es 

quedaran a casa nostra 
fins que tot es  

resolgui.

I aquest nou 
reglament de 
Cies que diuen 
els diaris que 

s’aprovarà aviat, 
no la pot  
ajudar?

Com és possible?

Gens ni mica, aquest 
reglament no canvia 

gairebé res

L’advocat diu que no pots 
sortir. Que si estiguessin 
nacionalitzats espanyols i  

no tinguessin ningú...

Això és increïble! Fa 
més de dues hores 

que som aquí i només 
la podrem veure cinc 
miserables minuts! 

Però com pot passar 
això a Espanya al 

segle XXI?

Centre d’internament 
d’Estrangers de Barcelona

Hola, Joelle. T’hem portat 
sabó i una mica de roba perquè 

et puguis canviar

Gràcies, gràcies  
per tot el que féu. 

No sabeu com  
us ho agraeixo

Doneu-li la 
bossa, que 
tanco la 
finestra

Gràcies,Teresa, 
gràcies. Us han 
dit quan podré 

sortir? Em 
deixaran sortir 

per a tenir 
cura dels nens, 
oi? A mi no em 

diuen res
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Tan bé que s’havien 
adaptat... I tan bé 
que els anaven els 

estudis!

Em fa una ràbia, Joelle! Com ha pogut 
passar això? Ets la millor veïna que he 

tingut des de fa anys

La Rosa està encantada amb la Joahne. Encara no 
els ho hem dit a cap dels tres, però no vull ni pen-

sar quan els ho diguem ... això no pot ser així

No pot ser! S’ha acabat el 
temps. Facin 
el favor de 

sortir

Adéu, Joelle, fins aviat

Adéu, amics

Han de marxar amb tuLlavors..., si m’expulsen...?
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“Per què plora el nen?  
Per què sol plorar el nen?”*

* Nana africana del poble Fang.

Sol passar que quan  
vaig a altres pobles  
veig un nen al qual  
li cau bé la roba “Mira! De qui és el nen que sempre 

plora? Per què plora el nen? Per 
què  plorar sempre el nen?”

Et dono menjar, 
et banyo, et faig 
dormir. Fill meu, 
per què plores? 
per què sempre 

plores?

“Fill meu, per què plores? Per què  
plores sempre? Mira! De qui és  

el nen que plora?”

“Fill meu, per què 
sempre plores?

Mare?

“Crido el teu papà, crido la teva mare i 
torno a cridar el teu pare”

“Per què plora el nen?  
De qui és el nen que plora?”

“Me’n recordo de tu, 
fill meu”
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Cançó de bressol africanaCançó de bressol africana

Aquestes pràctiques de control i identificació selectiva que figuren en el cas de la Joelle han augmentat 
a les nostres ciutats i són un reflex d’una política migratòria preocupada per llençar un missatge a la 
societat espanyola de control de la migració irregular, presentant el migrant en situació irregular com 
un presumpte delinqüent. Durant la crisi hi ha hagut moltes persones que tot i estar legalment al nostre 
país, com en Serigne, han perdut aquesta condició (irregularitat sobrevinguda) en no poder trobar una 
feina per a poder renovar la seva situació, la qual cosa fa que les seves famílies es vegin afectades (la 
Joelle i els seus fills).

A la Joelle i al seu marit, en Serigne, els van aturar en una ocasió i, com que no tenien l’autorització de 
residència vigent, els van obrir un expedient sancionador i van iniciar una ordre d’expulsió. Per això en 
Serigne va ser expulsat la segona vegada que el van aturar. Aquest és el motiu pel qual la Joelle té tanta 
por pel que els pugui passar a ella i als seus fills si l’aturen una segona vegada.

 La llei d’Estrangeria(1) espanyola diu que és una infracció greu estar a Espanya sense autorització de 
treball o de residència (és a dir, “sense papers”), i la seva pena podria ser o bé una multa econòmica 
entre 501 i 10000 euros, o l’expulsió.

 Els centres d’internament, que fins ara es diuen CIE(2) són llocs on els estrangers romanen privats 
temporalment de llibertat (fins a un màxim de 60 dies), com a “mesura cautelar”(3) mentre es resol el 
procediment sancionador d’expulsió iniciat contra ells. 

Els controls d’identificació selectiva han estat denunciats llargament per no respondre a la  
legalitat vigent, ja que trobar-se en situació irregular no és cap delicte. Igualment, els Centres 
d’Internament han estat fortament qüestionats per la vulneració de drets que pateixen  
les persones migrants retingudes. Actualment més de 300 entitats, alguns partits polítics  
i diaris exigeixen el seu tancament.

Sabies 
que...?
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Suggeriments per a l’animador del debat:
1. Lectura personal de la història “Cançó de bressol africa-
na” i del “Sabies que...? 

2. Respondre a les preguntes i obrir un debat amb les opi-
nions recollides (amb la intenció de facilitar una reflexió co-
muna).

(1) “Infraccions Greus” i ingrés “Centres 
d’Internament” recollida ??? als :arts.53,60, 62 i 62 
bis, Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets 
i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva inte-
gració social (LOEX); els arts. Del Títol XIV, art. 258 
del Reglament (LOEX).

(2) Actualment ens trobem en la fase d’elaboració 
del reglament dels CIES, que porta un retard de dos 
anys.

(3) Medida cautelar recogida en: art. 61.1.e (LOEX).

Possibles preguntes per al debat: 
– Quins sentiments tens després de llegir la història? Comparteix-los.

– Coneixes o has sentit parlar d’alguna situació semblant? Explica-la.

– Creus que aquest tipus de pràctiques criminalitza els immigrants? Justifica la 
teva resposta.

– Saps que s’està elaborant un reglament dels CIES? Explica el que sàpigues.

– Què creieu que podem/hem de fer davant d’aquestes situacions a Càritas? 
Ens afecten?

Aquestes pràctiques de control i identificació selectiva que figuren en el cas de la Joelle han augmentat 
a les nostres ciutats i són un reflex d’una política migratòria preocupada per llençar un missatge a la 
societat espanyola de control de la migració irregular, presentant el migrant en situació irregular com 
un presumpte delinqüent. Durant la crisi hi ha hagut moltes persones que tot i estar legalment al nostre 
país, com en Serigne, han perdut aquesta condició (irregularitat sobrevinguda) en no poder trobar una 
feina per a poder renovar la seva situació, la qual cosa fa que les seves famílies es vegin afectades (la 

A la Joelle i al seu marit, en Serigne, els van aturar en una ocasió i, com que no tenien l’autorització de 
residència vigent, els van obrir un expedient sancionador i van iniciar una ordre d’expulsió. Per això en 
Serigne va ser expulsat la segona vegada que el van aturar. Aquest és el motiu pel qual la Joelle té tanta 

 espanyola diu que és una infracció greu estar a Espanya sense autorització de 

3ª Història:



18

Priii... 
Vinga, nois, al 
vestuari, bona 

feina, ho deixem 
per avui

4ª Història:
 

Qui entrenarà  
els nois?

 

Hola, Lucho,  
aquí ens tens 
parlant de la 

feina...

Vinga, soci, parla clar, 
s’ha acabat tot, oi? Ja 

no continuarem...

Vaja,  
com està 

això?

Malament,  
l’ajuntament no paga i ens han  
denegat el préstec...Amb la crisi  
han tancat l’aixeta. Com volen  

que aguantem?

No, ja no es pot més. Només hi 
ha pasta, tirant llarg, per dos, i 

primer és el meu cunyat. Vosaltres 
treballeu bé, però la família...,  

Ja ho sabeu...

Què passa 
socis?

Gràcies míster,  
què faríem sense tu?

Ja ho saps, 
m’agrada 
fer-ho

Cáritas
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Què fareu?

I no seria millor anar-
te’n pel teu compte?

Jo vaig 
pensant a 
tornar a 
l‘Equador

No ho sé. Jo també ho he pen-
sat. Anar-me’n amb el retorn 
aquest del govern, amb el que 
et paguen el passatge i l’atur, 
amb això a vejam què es pot fer.

Ja, el dolent és que no podràs 
tornar durant tres anys, i a 

sobre com a empresari t’hauria 
de fer tota la paperassa.  

Encara que les coses  
millorin no us  

podré tornar a cridar.

També ho  he 
pensat..., però 

si me’n vaig pel 
meu compte, 0 

torno abans de sis 
mesos o perdo la 

residència, i hauria 
de tornar a  

comen ar...I això no 
s’arreglarà abans 

de sis mesos.

I si us n‘aneu...,  
com queda la  

hipoteca?

Lucho, tu ja fa vuit 
anys que pagues,  
ho perdràs tot.



20

La casa la perdré tant si 
me’n vaig com si em quedo. 
No hauria d’haver acceptat 
aquell crèdit personal..., 

m’ho van presentar tan bé...I 
ara la taxadora diu que el 

pis no val ni la meitat

Com em van enganyar!

I, què passa amb els interessos?

Aquests 
també em 
seguiran si 
me’n vaig

Has sentit parlar del Banc Pichincha?

Què dius?

És clar, bon 
home

Ja ha perdut tres 
cases: la que va 

vendre per venir, la 
d’aquí i la casa on 

vivien els seus pares, 
embargada pel banc. 
I ha hagut de marxar 
als Estats Units per 
poder pagar el deute

Ostres, això està molt malament, 
però aquí no m’hi puc quedar. I el 
que em convé més ara és això del 
retorn, necessito els diners per 
muntar alguna cosa a l’Equador

M’han dit que el banc Pichincha 
està comprant el deute, i que 
en arribar allà et poden exigir 
el pagament. També es fiquen 

amb els teus béns. Et recordes 
d’en Carlos, el Morochito?
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D’acord, però pensa 
que no t’ho paguen tot 
de cop, ara et donen 
el 40% i el 60% l’has 
de cobrar al consulat 

espanyol a Quito I allà no són 
àgils, passa 

temps fins que 
et donen el que 
és teu...Mira què 
ens va explicar 

en Maicol, el van 
fer passar amb 

raons i encara no 
li han donat els 

diners

Noi, no ho 
entenc, pel diner 
no hi ha barreres 
i per vosaltres sí

Papa, ja  
sóc aquí!

Me n’haig 
d’anar, ve 

el noi

Lucho, si te’n vas 
qui entrenarà els 

nostres fills?

Us juro que us 
cridaria quan hi 
hagués quelcom, 
però si us n’aneu 

amb aquest retorn, 
no hi haurà manera 
i, de veritat, això no 
millora en 6 mesos

Per què no us 
deixen marxar ara 
i tornar quan la 

cosa millori?
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4ª Història:
Qui entrenarà els nois?Qui entrenarà els nois?

La situació econòmica provoca que Lucho i els seus amics perdin el treball i que es plantegin 
tornar. Però dubten perquè la realitat als seus països no va pas més bé, se’ls imposa una prohibició 
d’entrada durant tres anys, es troben aposentats amb les seves famílies, ho tindran més difícil 
per tornar a migrar (controls fronterers més forts i augment de les restriccions a la immigració 
regular).

La política migratòria actual fomenta el retorn de l’estranger al seu país d’origen; en compensació, 
el reglament d’Estrangeria(1), preveu la possibilitat de concedir-li una determinada preferència, 

després del compromís de no retorn de tres anys(2)., a l’hora de tornar a Espanya.

El pagament de la hipoteca és la dificultat més gran que suporten els immigrants en temes de 
habitatge. Situació que alhora provoca l’augment de llars en amuntegament greu, i la freqüència 

tan elevada amb què els immigrants en règim d’arrendament canvien de domicili. Actualment, 
com que la dació de pagament (lliurar la propietat al banc per saldar una hipoteca) no funciona 
a Espanya, molts equatorians, ofegats pels seus deutes a Espanya, es troben que no poden 
tornar al seu país, ja que el banc Pichincha, un dels més grans de l’Equador, ha comprat crèdits 
d’immigrants a la banca espanyola:

Més de 500 clients que contractaren crèdits amb Caja Madrid, ara Bankia, han rebut aquests 
darrers mesos una carta amb aquest text: ”L’informem que el banc Pichincha S.A. ha adquirit 

de Bankia la totalitat del crèdit subscrit per vostè amb aquesta entitat. Banc Pichincha és 
el titular legítim i propietari del crèdit, per la qual cosa vostè haurà de complir amb les 

seves obligacions de pagament amb la nostra entitat”(3).

Sabies 
que...?
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Possibles preguntes per al debat:
- Quins sentiments trobes en tu després d’haver llegit la història? Comparteix-los.
- Saps o coneixes alguna situació semblant? Explíca-la.
- Quins són els missatges que donem als immigrants convidant-los a “tornar” al 
seu país amb els programes de retorn?
- Quins perills creus que comporta la compra dels crèdits personals per als 
equatorians per part del banc Pichincha?
- Què creus que podem/hem de fer sobre aquestes situacions a Càritas? Ens 
afecten?

Suggeriments per l’animador del debat:
1. Lectura personal de la història “Qui entrenarà els nois” i 
del “Sabies que...?”.

2. Respondre les preguntes i obrir un debat amb les opi-
nions recollides (amb la intenció de facilitar una reflexió en 
comú)

(1) Arts. Del 120 al 122 del reglamento de la 
LOEX, de 20 d’abril.

(2) ¡Compte! Aquest termini podrà ser modifi-
cat per una ordre ministerial. Art.121.1 del Re-
glamento LOEX

(3) “Pichincha compra a Espanya crèdits 
d’immigrants”, El País, 17 d’octubre de 2011.

La situació econòmica provoca que Lucho i els seus amics perdin el treball i que es plantegin 
tornar. Però dubten perquè la realitat als seus països no va pas més bé, se’ls imposa una prohibició 
d’entrada durant tres anys, es troben aposentats amb les seves famílies, ho tindran més difícil 
per tornar a migrar (controls fronterers més forts i augment de les restriccions a la immigració 
regular).

La política migratòria actual fomenta el retorn de l’estranger al seu país d’origen; en compensació, 
el reglament d’Estrangeria

després del compromís de no retorn de tres anys

habitatge. Situació que alhora provoca l’augment de llars en amuntegament greu, i la freqüència 
tan elevada amb què els immigrants en règim d’arrendament canvien de domicili. Actualment, 
com que la dació de pagament (lliurar la propietat al banc per saldar una hipoteca) no funciona 
a Espanya, molts equatorians, ofegats pels seus deutes a Espanya, es troben que no poden 
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Hola, veïna 
¿un cop de 
mà amb la 
compra? 

COF, COF!

5ª Història:

Sense papers  
no et puc ajudar

Ai, Lamine, que bon noi que 
ets! Què faria sense tu, amb 

el pes que fa això!

Per això  
sóc aquí, 
Sra. Maria

Has d’anar al 
metge perquè 
et miri aquest 

refredat

Això del 
metge és 
impossible 

per mi

Maria, bonica, vas molt 
ben acompanyada!

Hola, veïnes

Hola

És un bon noi 
aquest xicot!

Em sap greu que hagi de viure al 
carrer! Hauríem de fer alguna 

cosa per ell!

Per postres, des 
de fa unes setma-
nes se’l veu una 

mica malalt.

Ai, el 
meu nen, 

té un 
mocador

Té, simpàtic, ja 
miraré si pots 

anar a cal metge 
o no

Gràcies, Maria. No 
es preocupi, que 
aquesta tos ja 

marxarà. Me’n tor-
no a treballar. Fins 

després.

Haig de fer alguna cosa 
per ell, no pot continuar 
al carrer així i menys amb 

aquesta tos

A veure si a en Sergi se 
li acut alguna feineta 
i més tard truco a en 

Paco per això de la tos

Cof 
Cof

Des de fa uns mesos 
amb la reforma 

del govern només 
tinc dret a anar a 

urgències

Ja sap que sense 
papers no podem 

tenir atenció 
sanitària!  

COF, COF, COF

Cof, C
of, 

Cof

Cáritas
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Sergi, és per tu, 
és la tia Maria.

Home! Segur que és 
per convidar-nos a 

algun guisat. Antoni. 
Vindràs?

Hola, tia. Què 
m’expliques?

És clar, no m’ho perdria 
per res. Ja, ja, ja

La cosa no va gens 
bé, però si m’ho 

demanes tu... Digues-
li que vingui demà a 

primera hora

L’endemà El negret ja és aquí,  
a la porta

Sí, ja l’he 
vist quan 
entrava

Què et sembla del fitxatge de la meva tia Maria?

No sembla una gran cosa, se’l veu 
molt escarransit, però es passa de 

puntual, és aquí des de dos quarts de 
7, m’ho han dit els del magatzem veí

Què passa? Que no es queda?

Però com es pot quedar,  
si no té papers!

-Tant li fa! Per 
moure unes 

caixes...

Seràs bèstia! Saps 
quin paquet ens 
caurà a sobre 
si ens fan una 
inspecció...!

Vinga, vinga, que 
entre tu i la tia 

m’enradareu!

D’acord, d’acord. 
Tranqui!
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És que no té papers, 
mossèn, i el meu nebot 
em diu que sense això 

no hi ha res a fer

Digues-li que vingui, 
dona, a veure que hi 
pot fer la treballa-

dora social...

Gràcies, 
mossèn

El primer 
és que 

t’empadronis

Visc al carrer, entén? I els  
meus amics diuen que no em 

poden empadronar a casa seva, ja 
són molts, i no els ho deixen fer

Aquesta tos, te l’han mirat?

Qui me la mirarà? He 
anat a urgències i no en 

fan cabal

Tens raó. El canvi 
de llei és una 

pena ja que abans 
també hauries 
pogut anar al 

metge, però ara 
ja no hi tens dret

És que si no t’empadrones no pots 
regularitzar la teva situació No sé  

on

Prova de 
buscar 
algun 
lloc

Cof, 

Cof, 

Cof, C
of,  

     
   C

of

Cof, C
of, 

Cof

És més, fa unes setmanes que 
cada cop el veig més malalt i  
em diu que només l’atenen a

     urgències, però no  
el metge

Doncs, que vingui 
a veure’ns
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I curs? No puc fer curs aquí? He vist  
a porta cartell de cursos

No, aquests cursos són pels 
que tenen papers, hi podem 
posar alguna persona sense 
papers, però ha d’estar en el 
nostre programa d’acollida, 
i com que ens han reduït la 
subvenció un 60%, ara ho 

tenim ben ple

No podem encabir-hi 
més gent. Em sap 

greu, Lamine

Però, mama, que estàs boja? 
Com pots empadronar aquest 

noi a casa teva? Això és il·legal, 
mare, en pots sortir escaldada. 

No diguis beneiteries!

Merxe, filla, el noi ho 
necessita. També et vaig 

empadronar a tu a casa quan 
necessitaves portar en Fèlix 
al col·legi, i no va passar res

Però, mama, no sé que et passa 
amb aquest noi...i això de portar-

lo al teu metge de cap alera. 
No sigui ingènua! En Paco, com 

tothom, haurà de complir la llei. 
     Mama, si us plau!

Ja no te’n recordes del sovint que heu 
utilitzat la meva llibreta per treure 
medicaments per en Josep, el teu 

marit...Us sortien barats, oi?

No és el ma-
teix, mama

Per què no és 
el mateix?
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Perquè és un 
immigrant i ves a 

saber què farà per 
guanyar-se la vida...

No saps on para, 
ni en què s’ha ficat

A veure si serà un fanàtic 
religiós...

No ho faràs, 
oi?

Agafa aire i 
deixa’l de cop! 

Torna-hi

No puc, em fa 
mal al pit

És greu, 
Paco?

Molt greu! Ara mateix ha 
d’anar depressa a urgències 
a l’hospital. La seva vida 

pot estar en perill

Quan l’estabilitzin, 
i li diguin que ha de 

marxar, ja veurem com 
arreglem la compra de 

medicaments

No hi ha dret com  
els tractem!

Però, home, com has 
esperat tant temps sense 

venir abans al metge? 
Tens una pneumònia de 

cavall

Cof, C
of, 

Cof, C
of, 

Cof
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5ª Història:
Sense papers no et puc ajudarSense papers no et puc ajudar

El cas d’en Lamine no és nou per Càritas. Un terç de la nostra intervenció (150.000 persones) es fa 
a persones que es troben en situació administrativa irregular, i d’aquestes, un percentatge cada ve-
gada més gran ho són per una situació d’irregularitat sobrevinguda(1). El nostre treball amb aquestes 
persones cada vegada és més limitat, al exigir-nos en molts programes, com a condició inexcusable, 
que disposin d’una autorització de residència i treball.

Actualment, el marc legislatiu(2) restringeix les vies d’ajuda que s’ofereixen a aquestes persones, 
per això la senyora Maria se sent impotent en el cas de Lamine. No pot trobar-li un treball, veu com 
se li limita la possibilitat d’empadronament(3) i, actualment, se l’ha exclòs de l’atenció sanitària(4). 
Aquestes situacions que evidencien el risc, i les possibles fractures socials d’una política migratòria 

que només es configura mirant el mercat laboral, i que no té en compte els immigrants com a 
persones, amb vincles i relacions familiars.

És imprescindible promoure procediments d’arrelament i flexibilitzar els procediments de re-
novació, perquè es tinguin presents els criteris personals i socials de les persones que, com en 

Lamine, viuen aquí, i evitar que caiguin en l’exclusió social. Hem de qüestionar les pràctiques i 
mesures legislatives que legitimen pèrdues de drets humans; perquè afecten a veïns nostres, 

no només a “estrangers”, sinó a la mare de l’amic del meu fill, a la cuidadora del meu avi o 
dels meus nens, a la família que va a missa amb nosaltres.

Sabies 
que...?
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Possibles preguntes per al debat: 
– Quins sentiments trobes en tu després d’haver llegit la història? Comparteix-los.
– Saps o coneixes alguna situació semblant? Explíca-la.
– Consideres que és fàcil ajudar una persona que es troba en una situació admi-
nistrativa irregular?
– Enumera les vulneracions en drets humans que existeixen cap a les persones en 
situació d’irregularitat
– Quins creus que seran els efectes d’excloure els immigrants en situació irregular 
dels serveis públics de salut?
– Què creus que podem/hem de fer sobre aquestes situacions a Càritas? Ens 
afecten?

Suggeriments per l’animador del debat:
1. Lectura personal de la història “Sense papers no et puc 
ajudar” i del “Sabies que...?”.

2. Respondre les preguntes i obrir un debat amb les opi-
nions recollides (amb la intenció de facilitar una reflexió en 
comú).

(1) Són persones que tenien permís de resi-
dència i treball però que no poden renovar-lo, 
degut principalment a la situació de no treball. 
(Veure la 3a història “Nana africana”).

(2) Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre 
drets i llibertats dels estrangers a Españya i la 
seva integració social (LOEX).

(3) Empedronament recollit a: art. 6.3 LOEX.

(4) Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents per a garantir la sostenibilitat 
del Sistema Nacional de Salut i millorar la quali-
tat i seguretat de els seves prestacions.

El cas d’en Lamine no és nou per Càritas. Un terç de la nostra intervenció (150.000 persones) es fa 
a persones que es troben en situació administrativa irregular, i d’aquestes, un percentatge cada ve
gada més gran ho són per una situació d’irregularitat sobrevinguda
persones cada vegada és més limitat, al exigir-nos en molts programes, com a condició inexcusable, 
que disposin d’una autorització de residència i treball.

Actualment, el marc legislatiu
per això la senyora Maria se sent impotent en el cas de Lamine. No pot trobar-li un treball, veu com 
se li limita la possibilitat d’empadronament
Aquestes situacions que evidencien el risc, i les possibles fractures socials d’una política migratòria 

Cof, C
of, 

Cof
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Et presentem una sèrie de connexions destacades que et permetran mantenir-te al dia  sobre 
la conjuntura migratòria i aprofundir en el seu estudi. Cada una de les adreces conté una 
descripció del lloc web. Anima’t a entrar-hi!

• Ningú sense futur   
www.nadiesinfuturo.org

Espai des del qual Cáritas Española ofereix informació actualitzada sobre mi-
gració (notícies, informes, estudis, etc.). També conté un apartat amb “mate-
rials” de sensibilització. No deixeu de subscriure-us al butlletí que s’envia setma-
nalment. Aquí podreu descarregar-vos totes les històries del còmic en pdf. 

• Aquiiallà. Migració amb desenvolupament   
http://aquiyalla.org

Lloc conjunt de les Càritas d’Equador, Bolívia i Espanya, amb notícies, entre-
vistes i experiències sobre mobilitat humana. També podeu subscriure-us al seu 
butlletí setmanal. 

• MUGAK   
www.mugak.eu/es

Centre d’estudis i documentació sobre immigració, racisme i xenofòbia de SOS 
Racisme de Guipúscoa. Butlletí diari amb notícies sobre immigració.  

• Observatori permanent de la immigració
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion

Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que disposa d’una valuosa 
informació estadística amb els principals estudis en els camps de la immigració 
i emigració.  

• Intermigra
www.intermigra.info/extranjeria

Web del col·legi d’advocats de Saragossa en la que hi trobaràs informació sobre 
normativa, circulars, cursos, activitats. Disposa de fòrums, xat, etc.

• Migrarconderechos
www.migrarconderechos.es

Web de la universitat de Lleó amb legislació, notícies, impresos i formularis, 
quaderns d’estrangeria i bibliografia. Disposen d’un butlletí de novetats. 

• Inmigrapenal (Grupo Inmigración y Sistema Penal)
www.inmigrapenal.com

Espai construït per professors d’universitats, jutges i advocats preocu-
pats per com és tractada la immigració. Especials (CIES, controls i 
manters).   

En vols  
saber  
més...?

Càritas



Càritas

“El Magisteri ha insistit en la urgència d’una política que garanteixi a tots els emigrants la 
seguretat del dret, evitant escrupolosament tota discriminació, en subratllar una ampla 
gama de valors i comportaments (l’hospitalitat, la solidaritat, el compartir) i la necessitat 
de rebutjar tot comportament i manifestació de xenofòbia i racisme per part dels que els 
reben. Tant pel que fa referència a la legislació com a la praxis administrativa dels dife-
rents països, es presta una gran atenció a la unitat familiar i a la tutela dels menors, tantes 
vegades entorpida per les migracions, i també a la formació, per mitjà de les migracions, 
de societats multiculturals”.

Instrucció Erga migrantes caritas Christi, 30
Maig, 2004




