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Aspectes reflectits en aquesta síntesi: 

1. Idees clau de les presentacions 
2. Idees clau del debat 
3. Propostes de futur 

 
 

• Roser Veciana fa referència a les jornades de Drets Humans i Salut 
Mental i presenta els ponents. 

 
• Txema Rodríguez: EXIL. 

Treballa amb immigrants, víctimes de la violació dels drets humans. 
Programa de reparació mèdico-psico-social. Programes d’autoajuda i 
ajut social. 

 
• Samuel Edusa: Associació de Ghanesos de Catalunya. 

Promocionen la cultura ghanesa, fomenten la relació amb la cultura 
catalana i ajuden els socis. 
Temes que s’aborden des de la taula: regulació, convalidació de títols, 
assassinat d’un gambià, vinculació immigració-delinqüència. 
Demana: més facilitat per poder-se integrar. 
 

• Rubèn Benedicto: col·lectiu Colombià Maloca. 
És un lloc de trobada i solidaritat. 
Participen en moviments antiglobalització. 
La salut mental pot considerar-se un dret humà. 
S’han de canviar les situacions que violen els drets humans, no les 
persones. 
La primera necessitat és la dignitat: reconèixer l’ésser. 
La segona és treballar al costat de la gent, a partir de la pròpia força. 
El tercer focus o necessitat s’ha de centrar en la situació i no en la 
condició. 
El quart punt: comprendre l’experiència de la gent. 
Cal: lluitar pels drets humans i crear espais de trobada. 

 
 
 



• Eva Fernández: Plataforma Catalana en defensa dels menors 
desemparats. 
S’explica el procés mediàtic dels menors immigrants no acompanyats 
quan es va veure que no es complia la llei de Protecció del menor 
Importància dels estereotips per legitimar les desigualtats. 
 

      Línies de futur: 
Ara vénen menors de l’est i noies invisibles. 
El símptoma amaga el context. 

 
• Mohamed Charib: Ibn Batuta 

Fa referència  a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans. 
Parla dels drets: 
- al vot 
- a la participació 
- a ser atès en totes les àrees de l’administració municipal. 
- a empadronar-se 
- dels menors a ser tutelats i a viure dignament. 
- al permís de treball temporal 
- a viure en família (reagrupació) 
- a manifestar-se i associar-se 
- a desenvolupar la seva cultura i la seva religió. 
 
Cal exigir les seves responsabilitats a l’administració.  
 

•      M. Dolores Juliano: LICIT (grup mixt d’investigació i col·laboració amb          
           treballadores del sexe) 

Rebuig social, marginació, manca de reconeixement del treball. 
 Es parla de reinserció, quan elles no són les portadores de problemes. 

La preocupació social és pels clients, no per les treballadores. 
Hi ha un índex molt alt de trastorns mentals. 
Han fet mediació social en cas de conflicte amb els veïns. 
Els estereotips són les eines mitjançant les quals es dirigeix l’agressivitat 
contra elles.  
 

• Xavier Comín: Associació Usuaris de Salut Mental. 
En el Sapir s’observen problemes de depressió en els immigrants. 
Es parla del dol migratori. 
Es parla del context cultural - religiós. 
 
 
DEBAT: 
 

• Roser Veciana. S’incorporen els Drets a tots els discursos. 
- És possible que es donin mecanismes que permetin crear una ciutat 
humana, quan hi ha la llei d’estrangeria que situa les persones en 
inferioritat? 
 



- La deixadesa de les funcions de Tutela en els menors permet la 
vulneració dels drets. 
 
Assistents: 
- Immigrants de 2a generació, adolescents. Han de decidir per quina 
identitat opten. Sobretot les adolescents magrebines. 
És el moment del naixement de la 3a generació. 
- La llei de rang superior no permet treballar amb els altres Drets de la 
Carta de Salvaguarda. 
- Tema de la mesquita de Premià de Mar. 
- Reivindicació sobre el terme fill de 2a generació. Es  planteja no fer 
servir aquesta denominació. 
 
 
Respostes: 
 
Samuel: “No tengo derecho a voto y llevo 19 años aquí” 
 
Chaib: “Els de segona generació no som immigrants” 
 
Roser: “A Nou Barris, en un debat, la gent es definia com de 2a , 3a i 4a 
generació d’immigrants a Catalunya. 
 
Apareix el tema de la llengua. 
 
Una ciutat basada en els Drets Humans ha d’estar emmarcada en la 
memòria històrica. 
 
La cultura és dinàmica com la societat. Si la cultura és estàtica passa a 
ser fonamentalisme. 
 
Albert Ferris.” Davant la impotència, la impunitat i la irresponsabilitat, hi 
ha solucions possibles: 
- Iniciatives personals 
- Inventives socials 
- Implementacions polítiques” 

 
 
        

 


