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Presentació
Joan Febrer, en les jornades sobre la realitat de la immigració a Menorca celebrades el
febrer de 2008, deia: “La immigració introdueix en la societat d’acollida un seguit de
maneres de dir, de veure, de fer, de creure i de pensar que eixampla la diversitat ja de per si
creixent de la societat menorquina. Aquesta diversitat en si mateixa no és bona ni dolenta:
tot depèn de què sigui allò divers en cada cas. L’únic segur és, en primer lloc, que no la
podem evitar, i en segon lloc, que al principi posa dificultats a la capacitat de comprensió
mútua entre tots els membres de la societat”1. Tan important és la gestió de
l’heterogeneïtat cultural que el catedràtic d’Economia Xosé Carlos Arias el planteja com un
dels principals reptes actuals dels estats del benestar, ja que “introdueix un element de
complexitat que tendeix a fer més difícil els esforços a favor de la igualtat i de la cohesió”2.
No debades, al factor cultural se li afegeix el factor d’origen social, ja que no tota la migració
és percebuda de la mateixa manera. L’antropòleg Manuel Delgado considera que
“immigrant és un atribut aplicat des de fora, a la manera d'un estigma; un qualificatiu que
s'aplica a individus investits amb determinades característiques negatives. L'immigrant és un
estranger, un estrany, que pertany a un altre món; ha de ser pobre, aquell que està destinat
a ocupar els pitjors llocs de la societat; és també un endarrerit, poc modern, del punt de
vista cultural; i perillós, perquè constitueix una amenaça a la integritat i la seguretat de la
societat que l'acull”3.
Partint d’aquest marc teòric, en coherència amb l’objectiu general de conèixer la situació
social de les persones migrades i amb sol·licitud d’asil a Menorca i amb les condicions de les
bases establertes en la convocatòria, el present estudi posa el focus de l’atenció en l’anàlisi
de les tres dimensions següents:

 El procés d’arrelament de les persones provinents de països extracomunitaris

migrades a l’illa.
 La percepció de la població resident envers la immigració i la seva relació amb els

nouvinguts.
 La capacitat de les polítiques públiques de fer possible la integració ciutadana de la

població migrada en els eixos social, econòmic i polític.
En la primera dimensió, es proposa conèixer les causes de la migració de les persones i
famílies provinents de països extracomunitaris, el procés migratori viscut, la seva situació en
els eixos social, econòmic i polític a Menorca, i les aspiracions o expectatives de futur. Així
1

Jornades “La realitat de la immigració a Menorca”. Organitzades per Fundació GADESO, a Maó el 22 i 23 de
febrer de 2008. Consultable a:
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/gadeso00/17.dir/gadeso0017.pdf
2
Carlos Arias, Xosé (2019). Preservar un tesoro. Desafíos del estado del benestar. La Maleta de Portbou. Núm.
35 maig-juny. https://lamaletadeportbou.com
3
Delgado, M. (1998): Diversitat i integració. Empúries, Barcelona.

6

mateix, també és objecte d’estudi les noves generacions d’aquestes famílies nascudes a
Menorca o que hi han desenvolupat bona part de la seva vida, ja que el fenomen
generacional és un factor rellevant a tenir present en les processos d’integració. En tot cas,
es ressalta que l’anàlisi es centra en les persones de països extracomunitaris. Partint de les
reflexions de Manuel Delgado que les migracions no són vistes de la mateixa manera, i de
l’anàlisi d’Andrea Rea que la construcció de la identitat europea són els migrants
extracomunitaris4, es considera que aquest sector de la població migrada és la que parteix
potencialment d’una situació de major vulnerabilitat i de major dificultat d’integració pels
factors culturals i de classe social. Per això la necessitat de centrar-se en aquest sector de la
població.
En la segona dimensió, es proposa conèixer la percepció i l’actitud de la població de
Menorca envers la immigració i la relació amb ella. Una percepció o una altra esdevé clau
per facilitar els processos d’integració de les persones nouvingudes i generar cohesió social.
Amb aquesta finalitat, s’aborda la dimensió des d’un sector concret de la població: la
població jove. Es considera interessant aplicar aquest enfocament per dos motius. Per una
banda, per la importància de detectar quines són les percepcions i com aquestes es
conformen. D’aquesta manera, fonamentar l’actuació pública perquè propiciï els contextos
que generin actituds receptives i tolerants entre els futurs ciutadans de la societat. Per altra
banda, esdevenen un mitjà per detectar les opinions i els valors que es transmeten a casa.
Finalment, en la tercera dimensió, es proposa conèixer la incidència que tenen actualment
les polítiques públiques. La voluntat és detectar les febleses i les fortaleses per tal de
potenciar-les i esdevinguin un instrument útil per avançar cap a una societat intercultural.
A mode de resum, el contingut de l’estudi és la següent:

Percepció i
actitud
ciutadana

Per una societat
intercultural
Política
pública

Social

Situació de
la persona
migrada

Integració

Polític

Econòmic
4

Andrea Rea (2006). “La europeización de la política migratòria y la transformación de la otredad. Revista
española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 116(1), 157-183.
https://www.ingentaconnect.com/content/cis/reis/2006/00000116/00000001/art00005
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En el següent apartat, s’explica de manera detallada la metodologia emprada per a
cadascuna de les dimensions que es composa l’estudi.

Metodologia
Entrevistes a la població migrada mitjançant la tècnica de la bolla de neu
Per conèixer la situació de les persones migrades s’ha emprat la tècnica de la bolla neu. A
continuació s’explica amb un poc més de detall en què consisteix aquesta tècnica, pel fet de
no ser tan coneguda.
Aquesta tècnica no probabilística sustenta que els
membres de la població tenen una xarxa social, la
qual ens permetrà contactar-los. Així, els individus de
partida ens condueixen a altres, i aquests a uns altres,
i així fins a aconseguir una mostra suficient. Dintre
d’aquest tècnica, s’escollirà la modalitat no
discriminatòria exponencial, almenys en el moment
inicial. En aquest cas, cada un dels individus
recomana a més d'un contacte i, d'aquests, cap és
descartat per formar part de la mostra. No obstant
això, si en el transcurs del treball es detecta una sobrerepresentació d’algun perfil
determinat a partir de les quotes assignades a cadascun dels perfils, s’utilitza la modalitat
discriminatòria exponencial, que és el mateix però amb la possibilitat de poder descartar
algunes de les persones recomanades, a fi d’evitar aquest fet.
Com totes les tècniques, hi ha els seus avantatges i inconvenients. Començant per aquests
darrers, el principal és la major dificultat de poder inferir els resultats al global de la població
migrada, pel fet de ser una tècnica en la qual no tota la població tindria la mateixa
possibilitat de ser enquestada. Per minimitzar els possibles biaixos, s’han iniciat les diferents
bolles de neu segons els perfils detectats prèviament, principalment el país de naixement, el
municipi de residència a Menorca, i la situació legal. Les fonts han estat els serveis socials
comunitaris bàsics i persones amb contactes amb persones migrades per la seva professió o
implicació social.
En canvi, el principal avantatge té a veure amb la confiança de les persones entrevistades pel
fet que l’entrevistador va recomanat per a una persona del seu entorn. Això facilita dos
aspectes importants: per una banda, accedir a persones que, per la seva situació de
vulnerabilitat social o legal, no contestarien a un enquestador desconegut pel temor a l’ús
que es pogués donar; i, per altra banda, aconseguir una major fiabilitat de les respostes i la
possibilitat de poder aprofundir en elles, si es dona el cas. Per tant, els resultats obtinguts
són més fiables i rics que no un entrevista realitzada aleatòriament.
8

A continuació es resumeixen els avantatges i els inconvenients de la tècnica de la bolla de
neu en el següent requadre.

AVANTATGES

INCOVENIENTS

• Permet arribar a persones que, per la
seva situació socioeconòmica o legal,
difícilment contestarien a un qüestionari
realitzat per una tècnica de mostreig
probabilístic.
• Dona una major fiabilitat de les
respostes obtingudes.
• Capacitat d'aprofundir en les respostes
que tenen un especial interès.
• A partir de les recomanacions, permet
detectar el tipus de xarxa social que
disposen els entrevistats.
• És més econòmic que les tècniques
probabilístiques.

• Presenta dificultats a l’hora de poder
inferir als resultats al conjunt de la
població migrada.
• Hi ha el risc d’incórrer en alguns biaixos
fruit de la recomanació entre persones,
com els de comunitat, distància social o
illes.

A tots ells se’ls ha passat un qüestionari estructurat, d’una durada aproximada d’uns 20
minuts, que inclourà alguna pregunta semioberta. Quan es considera els contingut de
l’entrevista d’alt interès i l’entrevistat, es continua amb l’entrevista a partir d’un qüestionari
no estructurat preparat per a aquests casos, amb una durada aproximada d’uns 40 minuts.
D’aquesta manera, el fet que la persona pugui parlar en total llibertat permet conèixer més a
fons algunes de les qüestions tractades en el qüestionari.
La metodologia operativa per realitzar les enquestes és el CAPI (Computer Assisted Personal
Interviewing) o entrevista assistida per un dispositiu mòbil. Es tracta d’una entrevista
presencial, en la qual l'entrevistador utilitza un programari que navega pel qüestionari,
genera fluxos i fins i tot, pot disposar de validacions de consistència. Això permet millorar la
qualitat de les dades obtingudes i fidelitat de les dades obtingudes. Les enquestes es duran
utilitzant la plataforma Survey To Go.

La percepció de la població local a partir de l’enquesta a la població escolar
Per conèixer la percepció de la població que viu a Menorca sobre la immigració i la
multiculturalitat, s’ha escollit la opció de realitzar una enquesta a la població escolar. Els
motius que s’han considerat per utilitzar aquest via són principalment tres. En primer lloc,
per la importància de la població jove, ja que constitueixen un estat de l’opinió més
mal·leable pel fet de viure una etapa en la qual es va conformant la seva personalitat i de
representar el futur de la societat. En segon lloc, per la possibilitat d’arribar a través d’ells a
altres sectors de la població, que incideixen en la formació de la seva formació,
principalment les seves famílies i els mitjans de comunicació. En darrer lloc, per l’eficiència
econòmica que té realitzar enquestes a centres escolars, ja que pràcticament tota la
9

població es concentra en aquest espai, la qual cosa optimitza els recursos que necessaris per
arribar-hi.
L’alumnat escollit per contestar les enquestes són els que estan cursant el segon cicle de
secundària (3r i 4t d’ESO) dels centres públics i concertats de Menorca. El motiu d’aquesta
elecció ve donada principalment per dos motius. Per una banda, pel fet de tenir un major
grau de maduresa respecte a l’alumnat de primer cicle, per l’edat que tenen i pel grau
d’aprenentatge assolit durant el primer cicle. Per una altra banda, per assegurar-se un major
grau de representativitat, ja que pràcticament totes les persones d’aquesta franja d’edat són
a l’aula, abans que un sector d’aquests abandonin l’etapa educativa (com passa en el
batxillerat i els cicles formatius).
L’enquesta es basa en un qüestionari estructurat, d’una durada aproximada d’uns 20 minuts.
El suport emprat és Google Forms. Malgrat les seves limitacions tècniques, s’ha considerat
pertinent el seu ús pel fet de tractar-se d’una eina coneguda i senzilla pel seu maneig. Per
contestar-la, es necessita d’ordinadors, tabletes o altres dispositius similars. Quan no ha
estat possible per diferents circumstàncies, s’ha passat en paper.
Per fer-ho possible, s’ha contactat amb els diferents centres educatius de secundària de
Menorca, per convidar-los a participar en aquesta iniciativa. La opció que ha estat utilitzada
en la majoria dels casos és que el mateix professorat ha passat l’enquesta, principalment en
horari de tutoria (i, en algun cas, en l’assignatura de geografia i història). Per això,
comptaven amb una guia, que contenia instruccions de com passar l’enquesta; i el suport
que calgués per aclarir qualsevol qüestió. En altres casos, s’ha requerit a l’equip investigador
al centre educatiu per passar l’enquesta i, en un cas, a una reunió de tutoria per exposar el
contingut i el funcionament d’aquesta.
Finalment, la mostra ha quedat supedita a la participació dels centres educatius, ja que no
tots han participat per diversos motius.

Índex de Ciutats Interculturals

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/

Per conèixer l’impacte de les polítiques públiques, s’ha aplicat el qüestionari de l’Índex de
Ciutats Interculturals. El programa de Ciutats Interculturals és una iniciativa del Consell
10

d’Europa per donar suport a les ciutats a l'hora de revisar les seves polítiques mitjançant un
objectiu intercultural i desenvolupar estratègies integrals que els ajudin a gestionar la
diversitat de manera positiva. El programa proposa un conjunt d’eines analítiques i
pràctiques per ajudar els agents locals en aquest procés. Actualment, 135 ciutats en formen
part, de les quals 19 són de l’estat espanyol: Getxo, Bilbao, Donostia, Logroño, Salt, Tortosa,
Barcelona, Santa Coloma Gramenet, Sabadell, Saragossa, Castelló, Cartagena, Màlaga, Jerez
de la Frontera, Parla, Fuenlabrada, Getafe i Madrid.
L’eina en concret és el qüestionari de l’Índex de Ciutats Interculturals. Conté 90 indicadors,
que proporcionen informació per valorar la política d’integració local a partir de la detecció
de les àrees on s’haurien de dedicar més esforços de cara al futur. Els 90 indicadors estan
agrupats per un apartat d’introducció demogràfica i en 12 subíndexs, que són els següents:
compromís, lent intercultural, mediació i resolució de conflictes, llengua, comunicació i
mitjans, perspectiva internacional, coneixement i competència intercultural, acollida,
lideratge i ciutadania, lluita contra la discriminació, participació, interacció.
Per aquest motiu, s’ha trobat interessant partir d’aquest proposta metodològica, a fi de
visualitzar de manera àgil quines polítiques es realitzen i quines no en l’àmbit de la
interculturalitat i facilitar, així, el plantejament de línies d’actuació futures per desenvolupar
la interculturalitat a Menorca. Atès que l’índex de ciutats interculturals està basada a nivell
municipal, s’utilitza aquesta metodologia de manera flexible per poder-la aplicar des d’una
perspectiva insular, sigui en el conjunt del territori o en una part d’aquest. Així, s’han tret
algunes qüestions que no s’ajustaven a la realitat insular o que eren molt similars entre elles,
així com s’han adaptat algunes preguntes per fer-les més obertes, de manera que
contemplin altres actuacions que siguin similars. A més, en algunes de les qüestions no
s’analitza només l’actuació de les administracions, sinó també del conjunt de la societat.
Així mateix, aprofitant l’ocasió, s’ha volgut aplicar l’ICC de manera específica a les dues
poblacions més grans de Menorca, Ciutadella i Maó. En el cas de Maó ha estat possible,
mentre que s’ha desestimat realitzar-la a Ciutadella. En el transcurs de l’elaboració de
l’estudi, s’ha considerat que no hi ha una política intercultural pròpia suficient que faci valer
la pena una anàlisi específica per a aquest municipi. Per aquest motiu, Ciutadella queda
englobada en l’anàlisi conjunt que es realitzi de l’illa, i s’exposaran les seves especificitats
quan així correspongui.
Remarcar que no s’analitza l’efectivitat de les polítiques existents, sinó que intenta plasmar
quines es porten a terme i quines no, segons la proposta del Consell d’Europa. La informació
per elaborar aquest índex s’ha obtinguda, per una banda, a partir de les bases de dades i
altra documentació publicada (memòries, continguts pujats a la web d’entitats, altres
estudis, notícies, etc.); i, per una altra banda, a partir de l’entrevista realitzada a la
mediadora cultural de l’Ajuntament de Maó, Jenina Mitjana. No s’han utilitzat fonts
primàries (consultes directes, enquestes, etc., amb l’excepció de l’entrevista) per obtenir
altra informació no accessible, ateses a les limitacions de l’estudi.
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1. Context

En aquest apartat s’exposen breument algunes dades del context de la situació de les
persones migrades, per tenir una referència de les seves dimensions a l’illa i que ajudarà
a la interpretació de les dades en els següents blocs. Així, per una banda s’exposen les
dades demogràfiques de i la seva situació administrativa; per una altra banda, es realitza
12
un recull de les dades més significatives a nivell de societat.

1.1. Demografia
Menorca té a l’any 2018 15.081 habitants nascuts a l’estranger, el que representa el 16 % de
la població total (veure taula 1), dels quals el 6 % són comunitaris i el 10 % restant
extracomunitaris. Respecte al total de persones nascudes a l’estranger (veure gràfic 1), les
procedents d’Amèrica del Sud són les més nombroses, representant el 39 %, que serien el
45 % si hi sumam les d’Amèrica Central. Les de la Unió Europea dels 15 són el 28 %, arribant
al 33 % si hi sumam també les del conjunt de la Unió. L’altra regió que destaca a Menorca és
el continent africà, les persones del qual representen el 14 %. Finalment, Àsia, la resta
d’Europa, Amèrica del Nord i Oceania es situen cadascuna d’elles per davall del 4 %. Per
països (veure taula i gràfic 2), a Menorca hi viuen persones de 124 països (dels 194 actuals).
Les procedents del Regne Unit són les més nombroses, 1.950 habitants. També són més de
mil les procedents del Marroc, Equador, Argentina i Colòmbia.
Si es fixa en la composició de la població (gràfic 3), la nascuda a la Unió Europea està
formada principalment per persones majors, superant la mitjana de Menorca a partir dels 50
anys, i essent especialment significativa entre els 60 i els 74 anys. Respecte a la població
procedent d'Amèrica del Sud, és principalment adulta, superant la mitjana a partir dels 20
anys fins els 44. En les franges d’edat posterior, es produeix un descens ràpid i progressiu.
De la població procedent de l'Àfrica, és similar a l’anterior, però destaca per ser un poc més
adulta -superant la mitjana a partir dels 25 anys fins els 45- i masculina -superant el 10 % les
franges d'edat dels homes compreses entre els 35 i els 44 anys-. Finalment, la població
asiàtica destaca per ser adulta i femenina -superant la mitjana entre els 25 i els 54 anys-, i
amb algunes franges d'edat en l'etapa de la vellesa significativament altes, tot i situar-se per
davall de la mitjana. Això pot ser a causa d'una certa immigració més primerenca, produïda a
partir dels anys 50, per atendre a les necessitats en el sector domèstic.
Per municipis (veure gràfic 4), Es Mercadal té la major taxa de població nascuda a
l’estranger, amb el 23 %. Li segueixen Maó i Sant Lluís, que gairebé arriben al 20 %. En
contraposició, Ferreries n’és el municipi amb una menor taxa, del 6 %. Si es compara la
població comunitària amb la extracomunitària, Sant Lluís n’és el que té una major taxa dels
primers, amb el 14 %. En canvi, Maó en té la menor taxa després de Ferreries -del 4 %- i la
major d’extracomunitaris -del 16 %-. També hi ha una major proporció d’extracomunitaris
que de comunitaris a Ciutadella i Ferreries, mentre que a la resta dels municipis la proporció
és més equilibrada.
Si s’analitza des d’una perspectiva evolutiva (veure gràfic 5), la situació és molt diferent a la
d’inici del 2000. En aquest any, només hi havia 4.144 persones nascudes a l’estranger, que
representaven el 6 % de la població. D’aquests, més de la meitat eren de la Unió Europea
dels 15, mentre que les persones de la resta de cada un dels continents no arribaven a
representar l’1 % del total de la població. A partir d’aquest any, la població nascuda a
l’estranger creix fins assolir el seu màxim el 2012, essent 18.936 habitants i representant el
19 % de la població. Les persones de la Unió Europa eren en aquell any el 7,5 % de la
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població, les d’Amèrica del Sud i Central el 7 %, les d’Àfrica el 2 % i les de la resta de la Unió
l’1 %. Possiblement a causa de la situació de crisi econòmica, la població nascuda a
l’estranger va retrocedir fins als 14.764 a l’any 2017, i només en el darrer any ha augmentat.
La diferència, però, és que mentre que les persones procedents de la Unió Europea segueix
una tendència al descens fins al 4,5 % actual, les d’Amèrica del Sud i Central i d’Àfrica han
recuperat el mateixos valors respecte el 2012 (tant percentual com en xifres absolutes).

Taula 1: Població a Menorca segons regió de naixement, per municipis, 2018. Unitats: habitants. Font: IBESTAT.
Elaboració: Agrup360.

MEN
ALA
CAS
CIU
FER
MAÓ MER MIG
Total
91.920 9.012 7.348 29.223 4.695 28.592 4.788 1.370
Espanya
76.839 7.633 6.133 25.259 4.408 22.967 3.711 1.190
UE-15
4.195 534
522
930
71
756
501
57
Resta UE-25
143
5
9
63
3
20
24
5
Resta UE-27 i UE-28 636
85
94
116
9
205
42
7
Resta d'Europa
401
41
29
134
7
120
28
6
Àfrica
2.149 273
128
494
19
1.068
97
9
Amèrica del Nord
207
13
19
55
2
77
13
5
Amèrica Central
859
60
44
313
27
327
37
13
Amèrica del Sud
5.923 332
343 1.731 137 2.731 314
78
Àsia
557
36
27
126
12
314
21
0
Oceania
11
0
0
2
0
7
0
0

SLL
6.892
5.538
824
14
78
36
61
23
38
257
21
2

Gràfic 1: Població a Menorca nascuda a l’estranger, segons lloc de naixement, 2018. Unitats: %. Font: IBESTAT.
Elaboració: Agrup360.
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Taula 2: Població a Menorca segons país de naixement, 2018. Unitats: habitants. Font: IBESTAT. Elaboració:
Agrup360.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

País
Regne Unit
Marroc
Equador
Argentina
Colòmbia
Itàlia
França
Perú
Bolívia
Romania
Brasil
Alemanya
Cuba
Rep. Dominic
Uruguai
Xina
Veneçuela
Mauritània
Filipines
Bulgària
Suïssa
Rússia
Senegal
Xile
Estats Units
Paraguai
Països Baixos
Portugal
Argèlia
Mèxic
Guinea Equ
Bèlgica
Polònia
Ucraïna
Bangla Desh
Irlanda
Hondures
Índia

Pob
1.950
1.546
1.413
1.180
1.023
844
580
552
536
492
469
462
431
336
333
230
214
162
147
140
130
126
120
107
105
95
94
90
90
84
73
58
56
48
44
42
37
36

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

País
Dinamarca
Àustria
Hongria
Suècia
Eslovàquia
Sud-Àfrica
Nicaragua
Canadà
Gàmbia
Tunísia
Etiòpia
Japó
Líban
Israel
Tailàndia
Camerun
Costa Rica
El Salvador
Austràlia
Letònia
Moldàvia
Bòsnia i He
Panamà
Pakistan
Finlàndia
Geòrgia
Líbia
Noruega
Bielorrússia
Lituània
Egipte
Kenya
Iran
Nepal
Grècia
Guinea
Uganda
Jordània

Pob
21
20
20
20
20
20
19
18
13
13
12
12
12
11
11
10
10
10
10
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

País
Pob
Angola
4
Mali
4
Moçambic
4
Malàisia
4
Singapur
4
Vietnam
4
Albània
3
Costa d'Ivori
3
Zimbabwe
3
Altres africans
3
Guatemala
3
Indonèsia
3
Ter sob esp
3
Islàndia
2
Luxemburg
2
Estònia
2
Madagascar
2
Zàmbia
2
Dominica
2
U.Emirats Àrabs
2
Corea
2
Síria
2
Burkina Faso
1
Ghana
1
Guinea Bissau
1
Maurici
1
Sudan
1
Haití
1
Jamaica
1
Trinitat i Tobago 1
Guyana
1
Afganistan
1
Iraq
1
Cambodja
1
Laos
1
Qatar
1
Corea del nord
1
Sri Lanka
1
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39
40
41
42

Nigèria
Andorra
Rep. Txeca
Sèrbia

28
26
26
22

81
82
83
84

Turquia
Croàcia
Eslovènia
Armènia

5
4
4
4

123 Kazakhstan
124 Nova Zelanda

1
1

Gràfic 2: Població a Menorca segons país de naixement amb més de 10 persones empadronades, 2018. Unitats:
habitants. Font: IBESTAT. Elaboració: Agrup360.

Gràfic 3: Piràmides de població de les persones residents a Menorca nascuts a la Unió Europea, Amèrica del
Sud, Àfrica i Àsia, comparades amb el global de la població, 2018. Unitats: %. Font: IBESTAT. Elaboració:
Agrup360.
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Gràfic 4: % de població a Menorca nascuda a l’estranger i, del total d’aquests, si són comunitaris o
extracomunitaris, per municipis, 2018. Unitats: %. Font: IBESTAT. Elaboració: Agrup360.
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Gràfic 5: Evolució de la població a Menorca, segons regió de naixement, 2000-2018. Unitats: %. Font: IBESTAT.
Elaboració: Agrup360.
100
90
80
70
60

% 50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Espanya

Unió Europea

Unió Europea -25, 27, 28

Resta Europa

Àfrica

Amèrica Sud i Central

Àsia

Amèrica Nord i Oceània

Si es té en consideració la situació administrativa de les persones nascudes a l’estranger, a
Menorca hi ha a l’any 2018 10.042 habitants amb nacionalitat estrangera. Si es posa aquesta
xifra en relació als habitants nascuts a l’estranger, s’observa que d’aquests hi ha 5.039
persones amb nacionalitat espanyola, el que suposaria un 33 %.
En relació a les persones en situació administrativa irregular, només es disposen de les dades
del Servei d’Assessorament en Immigració i Estrangeria de Menorca (OFIM). A l’any 2018, es
van obrir 329 expedients de persones que es trobaven en aquesta situació, el que representa
un 64 % del total dels expedients oberts. Es tracta del percentatge més elevat del període
analitzat, tenint en compte que és el segon any des del 2009 amb més expedients nous
oberts, any en el qual el 58 % es trobaven en la mateixa situació. Els dos anys anteriors al
2018, el percentatge era superior al 40 %, proporció també més elevada si es compara amb
els anys compresos entre el 2011 i el 2013.
Finalment, segons fonts de la Secretaria General de la Prefectura de Balears, 50 persones
han realitzat la sol·licitud de Protecció Internacional a Menorca en els darrers tres anys (6 el
2017, 27 el 2018 i 17 el 2019). Per nacionalitats, van ser 22 veneçolans, 18 colombians, 5
nicaragüencs, 2 marroquins, 1 brasiler i 1 bolivià. En canvi, cap persona ha demanat asil des
del 2017.

Taula 3: Expedients nous oberts per l’OFIM, segons situació administrativa. Unitats: expedients i %. Font: OFIM.
Elaboració: Agrup360.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
18

En situació
irregular
Total
expedients
% situació
irregular

310

217

124

60

102

106

125

189

167

329

533

407

332

257

327

248

320

405

396

516

58

53

37

23

31

43

39

47

42

64

1.2. Societat
A continuació s’exposen breument algunes dades dels registres oficials que es té accés, a fi
de tenir una idea aproximada en algun dels paràmetres d’inclusió social de les persones
migrades en les dimensions econòmica, ciutadana i relacional.
La taxa de pobresa a l’any 2016, entesa com la població amb ingressos anuals per unitat de
consum per davall del 60 % de la mediana, és a Ciutadella i a Maó al voltant del 40 % entre
les persones de nacionalitat estrangera i del 13 % de nacionalitat espanyola (no es disposa
de la dada per al conjunt de Menorca). Per tant, una notable diferència de 27 punts
percentuals. Si s’observa per llindar d’ingressos fixos, el 20 % de la població amb nacionalitat
estrangera té uns ingressos inferiors als 5.000 €, mentre que amb nacionalitat espanyola és
del 5 %. Si es puja el marge fins els 7.500 €, el 37 % de la població estrangera té aquests
ingressos, mentre que és del 10 % entre la població espanyola. Finalment, la població amb
ingressos inferiors als 10.000 € és la meitat entre les persones estrangeres, mentre que no
arriba a una quarta part entre les espanyoles.

Taula 4: Percentatge de la població amb ingressos anuals per unitat de consum per davall de certs valors fixos,
segons nacionalitat, Menorca, 2016. Unitats: %. Font: INE. Elaboració: Agrup360.

Ciutadella
Maó

< 5.000 €
<7.500 €
<10.000 €
Espanyola Estrangera Espanyola Estrangera Espanyola Estrangera
4,9
19,5
11,1
37,2
22
52
4,9
20,6
10,5
36,8
19,9
53,2

En relació al tipus de contractes registrats, no hi ha pràcticament diferències entre
nacionalitats. El 16 % dels nous contractes a l’any 2018 han estat indefinits, mentre que
pràcticament el percentatge restant corresponen a temporals. Per sexe, entre les persones
que tenen la nacionalitat espanyola, la contractació indefinida és lleugerament més elevada
en els homes, mentre que les que tenen la nacionalitat estrangera és lleugerament més
elevada entre les dones. No obstant això, destaca que el nombre de contractes registrats és
significativament inferior entre les dones, especialment entre les dones estrangeres, tal i
com s’observa en la taula 5. Per tant, Les dones migrades s'enfrontarien a més dificultats per
a la seva estabilització laboral, probablement a causa dels seus nínxols laborals tradicionals
en el sector de les cures i la neteja domèstica, com es veurà.
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De la contractació temporal (veure taula 6), les persones de nacionalitat estrangera
presenten una proporció del 5 % inferior respecte a les de nacionalitat espanyola en la
contractació inferior a 1 mes, mentre que és d’un 4 % superior entre els 3 i els 6 mesos i la
indeterminada. Per tant, en general les persones estrangeres tenen uns contractes
temporals més llargs respecte a les espanyoles. Entre les persones de nacionalitat
estrangera, destaca la major proporció de dones en la contractació entre els 3 i els 12 mesos,
mentre que els homes tenen una major proporció en els contractes indeterminats.

Taula 5. Nombre de contractes registrats a Menorca durant l’any 2018 i % sobre el total de contractes, segons
sexe i tipus de contracte. Unitats: Contractes. Font: IBESTAT. Elaboració: Agrup360.

TOTAL
Total
Espanyola Home
Dona
Total
Estrangera Home
Dona

28.119
14.615
13.504
6.551
3.991
2.560

Indefinit
Núm.
4.605
2.537
2.068
1.050
584
466

%
16
17
15
16
15
18

Temporal
Núm.
23.256
11.966
11.290
5.489
3.400
2.089

%
83
82
84
84
85
82

Altres
Núm.
255
111
132
0
0
0

%
1
1
1
0
0
0

Taula 6. Percentatge de contractes temporals realitzats a Menorca l’any 2018 segons la durada del contracte,
per nacionalitat i sexe. Unitats: %. Font: IBESTAT. Elaboració: Agrup360.

Total
Espanyola Home
Dona
Total
Estrangera Home
Dona

< 1 mes 1-3 mesos 3-6 mesos 6-12 mesos > 1 any Indeterminats
19,0
21,9
23,4
8,9
1,0
25,9
17,1
20,8
23,9
8,8
1,0
28,4
20,9
23,1
22,8
8,9
0,9
23,3
13,8
20,0
27,5
8,4
0,6
29,5
13,9
19,2
24,9
7,6
0,3
33,7
13,6
21,3
31,6
9,6
0,2
22,6

En canvi, entre la població amb nacionalitat estrangera hi ha una major proporció d’aturats
que no entra la població amb nacionalitat espanyola, essent un 2 punts percentuals superior
a l’any 2018. No obstant això, la proporció és la més baixa registrada des del 2008, qüestió
que no succeeix entre les persones de nacionalitat espanyola. Per sexes, fins el 2016 els
homes amb nacionalitat estrangera presentaven una major proporció de persones aturades,
situació que s’inverteix el 2017 i les dones passen a tenir una major taxa, essent de dos
punts percentuals superior als homes en el darrer any. S’ha de remarcar que aquestes dades
fan referència a les persones a l’atur registrades en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
Per tant, es desconeix la proporció de persones aturades reals i que no estan registrades per
diferents motius (desconeixement, desànim, etc.).
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Taula 7: Percentatge mitjà de persones aturades anualment en relació al seu grup de població, segons sexe i
nacionalitat. Unitats: %. Font: IBESTAT. Elaboració: Agrup360.

Total
Espanyola Homes
Dones
Total
Estrangera Homes
Dones

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5,3 7,7 8,6 8,8 9,8 9,5 8,8 7,9 6,9 6,1 5,5
4,8 7,6 8,5 8,7 9,6 9,4 8,3 7,0 5,9 5,1 4,6
5,7 7,8 8,7 9,0 10,0 9,6 9,4 8,9 7,8 7,1 6,5
9,3 12,2 13,3 12,6 12,6 10,6 10,5 9,8 8,9 8,7 7,8
11,1 14,6 15,8 14,7 14,4 12,2 11,5 10,0 9,1 8,4 6,9
7,4 9,6 10,7 10,6 10,8 9,0 9,5 9,6 8,6 8,9 8,8

Si es tenen en consideració només les persones titulars de la Renda Mínima d’Inserció,
destinada a aquelles persones sense o amb uns ingressos molt escassos, s’observa que abans
del 2007 més de la meitat eren persones extracomunitàries. Amb la crisi econòmica, creix de
manera significativa el nombre de titulars, essent en bona part nascudes a Espanya,
proporció que ha anat augmentant fins arribar al 65 % a l’any 2017. Només en el darrer any
es produeix una disminució de la seva proporció.
Si s’analitza per regions, s’observa que el nombre de titulars d’Amèrica del Sud i Central han
anat disminuint progressivament des de l’any 2008. En canvi, es produeix un augment de les
persones africanes fins el 2014, i torna a disminuir fins en el darrer any. Això pot tenir a
veure amb els fluxos migratoris, així com també amb l’economia submergida. Ara bé, si es
posa el nombre de titulars en relació al conjunt de la població respectiva, s’observa que té
un major impacte entre la població extracomunitària, amb un percentatge superior a l’1 %
fins el 2016, i situant-se en el 0,6 % en el darrer any. En canvi, tant entre la població
espanyola com la comunitària no supera en tot el període analitzat el 0,3 %.
S’ha de tenir en compte també que a partir del 2016 entre en vigor la Renda Social
Garantida, que ofereix una cobertura més àmplia que la Renda Mínima d’Inserció, la qual
cosa explica la disminució del nombre de titulars (a part de la millora econòmica).

Taula 8: Persones titulars de la Renda Mínima d’Inserció a Menorca, segons procedència i % respecte al conjunt
de la població respectiva, 2008-2018. Unitats: titulars i %. Font: Departament de Benestar Social, CIM.
Elaboració: Agrup360.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Europa
27
Espanya
12
57
20
97
17
98
21
121
13
132
23
225
18
349
18
308

Amèrica
Àfrica del Sud Altres
46
121
3
55
118
7
53
78
5
55
50
7
56
46
5
75
67
4
82
70
1
72
78
3

Total
239
297
251
259
252
394
520
479

% Pob % Pob
% Pob
Espanya Com. Extracom.
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3

0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3

1,7
1,7
1,4
1,1
1,1
1,5
1,6
1,7
21

2016
2017
2018

293
204
111

19
15
10

55
28
23

52
43
36

16
3
2

435
293
182

0,3
0,3
0,2

0,3
0,3
0,2

1,3
0,8
0,6

Gràfic 6: Percentatge de persones titulars de la Renda Mínima d’Inserció a Menorca, segons procedència, 20082018. Unitats: %. Font: Departament de Benestar Social, CIM. Elaboració: Agrup360.
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En la dimensió ciutadana, es centra en l’aspecte de l’habitatge. Així les persones en una
situació d’exclusió residencial més severa, que necessiten recórrer a les cases d’acollida de
Maó i Ciutadella, són 150 a l’any 2017 (21 persones més respecte l’any anterior). D’aquestes,
el 69 % provenen d’altres països. En concret, 71 persones provenen de l’Àfrica, 16 d’Amèrica
Llatina, 14 d’Europa i 3 d’altres regions. Els 46 restants són nascudes a Espanya. Per tant, a
partir dels registres oficials s’observa que l’exclusió residencial més severa té impacte
principalment entre les persones africanes. Respecte a les persones sol·licitants per accedir a
un habitatge públic gestionats per l’IBAVI, 145 de les 391 són nascudes a un altre país.
En relació a la darrera dimensió, la relacional (que té a veure amb la convivència familiar i
social), es presenten dues dades que hi ha disponibles, que hi fan referència. Per una banda,
les persones extracomunitàries representen entre un 10 i un 15 % de les persones en
tractament de desintoxicació. Tenint en compte la població de referència, és un percentatge
que es correspon respecte al total de la població de Menorca. Per una altra banda, en el
darrer any 141 dones nascudes a un país extracomunitari sobre un total de 479 es van
adreçar estrangeres d’un total al Centre Assessor a la Dona per haver patit violència de
gènere, el que representa el 3 % respecte a la població de dones extracomunitàries a
Menorca.

Taula 9: Percentatge de persones en tractament de desintoxicació a Menorca, segons procedència, 2009-2018.
Unitat: %. Font: Servei Coordinador de Drogodependències. Elaboració: Agrup360.
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Menorca
50
44
45
47
44
49
56
54
58
49

Illes
Balears
2
3
3
3
4
4
2
3
15
6

Espanya
31
38
36
29
37
32
28
29
20
29

Extra
Persones
Comunitari comunitari tractament
3
14
403
4
11
451
3
13
449
5
16
427
3
12
509
3
12
587
4
10
467
4
10
387
3
4
412
5
11
417

Taula 10: Dones ateses pel Centre Assessor a la Dona (CAD) a Menorca, segons procedència, 2014-2018.
Unitats: Dones i %. Font: CAD. Elaboració: Agrup360.

2014
2015
2016
2017
2018

Extra
Espanya Comunitari comunitari
244
13
104
325
20
100
328
21
96
277
34
137
324
14
141

Total
361
445
445
448
479

% P. Dona % P. Dona % P. Dona
Espanya
Com
Extracom
0,6
0,8
0,9
0,7
0,8

0,4
0,6
0,7
1,2
0,5

2,2
2,1
2,0
2,8
2,7

2. Situació de les persones migrades
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Per conèixer la situació de les persones migrades de països extracomunitaris a Menorca
s’han realitzat un total de 109 entrevistes. D’aquestes, 39 han estat en profunditat,
basades en preguntes obertes a fi d’analitzar en major detall algunes de les qüestions
tractades en el qüestionari general. Així mateix, quan la persona entrevistada era una
persona en situació administrativa irregular, sol·licitant d’asil o dona, el qüestionari
incorporava un bloc específic per tractar algunes qüestions específiques relacionades
amb el seu perfil.
Els resultats obtinguts de les entrevistes s’estructuren en els següents apartats:
sociodemografia, on es descriu el perfil de les persones migrades entrevistades; travessia
migratòria i assentament, en el qual s’expliquen els motius per venir a Menorca i la
manera d’arribar-hi i establir-s’hi; integració, on es detalla la seva situació a Menorca en
les dimensions en diverses dimensions per fer efectiva la integració (laboral, habitatge,
relacional, política...) i la valoració que en fan de la seva vida a l’illa; relació amb el país
d'origen, especialment des d’un punt de vista familiar; i expectatives, per conèixer els
seus plans a mitjà termini i les seves aspiracions.
Els resultats que s’exposen a continuació reflecteixen les vivències i opinions del conjunt
de les 109 persones entrevistades. Ara bé, quan es refereixi als resultats obtinguts de les
entrevistes en profunditat o dels perfils específics abans assenyalats, s’indicarà tal
circumstància per interpretar-los en el context oportú.

2.1. Sociodemografia
2.1.1. Perfil

De les 109 persones entrevistades, la majoria són d’Amèrica Llatina, essent 74. Això és pel
fet que bona part de la migració prové d’aquesta regió -el 45 %-, però també per una major
facilitat d’accés, que s’ha detectat a partir de la petició d’entrevistes i de la tècnica de bolla
de neu -en el sentit que aquestes facilitaven un major nombre de contactes que la resta-. Les
persones del Magreb -principalment del Marroc- i de l’Àfrica Subsahariana tenen un nombre
d’entrevistats similars, de 13 i 12 respectivament. A continuació els hi segueixen les
persones asiàtiques, 6, que tenen procedències diverses del continent. Finalment, s’han
entrevistat a 4 persones d’altres regions.
Per municipis, s’han realitzat un major nombre d’entrevistes al llevant de Menorca, en
concret: 40 a Maó, 5 a Es Castell i 5 a Sant Lluís. Per motius demogràfics segueix Ciutadella,
amb 36. Finalment, dels municipis del centre de l’illa, s’han entrevistat 15 a Alaior, 6 a
Ferreries i 2 a Es Mercadal.
També s’ha considerat important aconseguir informació de les persones segons la seva
situació administrativa, per saber com condiciona aquest fet l’experiència migratòria i les
condicions de vida. Així, s’han aconseguit 73 en situació regular, 22 en situació irregular i 14
amb petició d’asil.
Finalment, també s’ha tingut en consideració aconseguir una proporció similar entre dones i
homes, per incorporar la perspectiva de gènere en l’anàlisi. D’aqueta manera, s’han
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entrevistat a 58 dones i a 51 homes. Tot i així, hi ha diferències significatives segons la regió.
Destaca que no s’han pogut realitzar entrevistes a dones de l’Àfrica Subsahariana. La situació
inversa es produeix amb les persones asiàtiques, ja que 5 de les 6 persones entrevistades
han estat dones.
Altres dades sobre el perfil de les persones entrevistades són l’edat i l’estat civil. En relació a
la primera característica, les que tenen entre 31 i 45 han contestat 59, tenint en consideració
que és la franja d’edat més nombrosa de la població migrada extracomunitària. Amb un
nombre similar, segueixen les persones entre 18 i 30 i les de 46 i 60 anys, amb 23 i 22
respectivament. Finalment, 5 tenen més de 60 anys. En relació a la segona característica, 45
es troben casades i 43 solteres. En quest cas, hi ha una major proporció d’homes casats -50
%- enfront de les dones -33 %-. Així mateix, hi ha una major proporció de les persones en
situació administrativa regular -49 %- en comparació amb les que es troben en situació
irregular i amb sol·licitud d’asil -per davall del 30 %-. Finalment, les persones que es troben
separades o divorciades són 14, mentre que 7 es troben en altres situacions.
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2.1.2. Situació administrativa
De les persones entrevistades hi ha una diversitat bastant àmplia de nacionalitats, en
concret 23. Ara bé, la majoria tenen la nacionalitat colombiana -20-, veneçolana -15- i la
marroquina -10-. També destaquen les que tenen la brasilera, l’equatoriana i la senegalesa,
amb 7; l’argentina i la dominicana, amb 6; i la cubana i la boliviana, amb 4. Les persones
migrades que tenen la nacionalitat espanyola com a primera són 4. Ara bé, de les 26
persones que tenen doble nacionalitat, 19 tenen l’espanyola.
Segons la seva situació administrativa, 73 persones la tenen regularitzada, amb uns valors
similars les que tenen passaport espanyol -23-, autorització de residència temporal -23- i
autorització de residència permanent -19-. Per la seva banda, 8 entrevistats tenen la targeta
de residència comunitària. En canvi, 22 es troben en una situació irregular, tot i que 3
26

persones tenen la sol·licitud de residència presentada. Finalment, 14 persones tenen
presentada la sol·licitud d’asil.

2.1.3. Nivell d’estudis
Una part significativa de les persones migrades entrevistades tenen estudis superiors i cicles
formatius, essent 34 i 19 respectivament. Pràcticament la totalitat d’aquestes -juntament els
que tenen estudis secundaris- tenen els estudis acabats en el seu país d’origen. En canvi, els
que tenen estudis primaris o sense estudis, són 24.
Es produeixen algunes diferències segons el perfil de l’entrevistat. Així, el 40 % de les dones
tenen estudis universitaris, quan en els homes és del 22 %. Segons la situació administrativa,
el 50 % de les persones en situació irregular i en sol·licitud d’asil també tenen estudis
universitaris, enfront el 23 % de les que la tenen regularitzada. Això pot ser degut a un factor
aleatori del perfil dels entrevistats, així com també, especialment entre els sol·licitants d’asil,
pel fet que la migració veneçolana a Europa és de majors recursos econòmics, la qual cosa
pot desvirtuar la realitat. Finalment, segons la regió d’origen, les persones de l’Africa
Subsahariana són les que tenen un menor percentatge de persones amb estudis universitaris

27

o de cicle formatiu, essent només el 16 % -tot i que la mostra és poc significativa per
assegurar aquesta característica, a més que bona part dels entrevistats eren joves-.
Una de les situacions que genera més problemàtiques a les persones migrades és la falta
d’homologació d’estudis, els quals són necessaris per accedir a determinats llocs de treball.
Així, el 80 % no tenen els estudis homologats. La raó principal és la dificultat en el procés de
tramitació -que s’agreuja en alguns països, com en el cas de Veneçuela-, així com també pel
cost econòmic que suposa. En el cas de les persones en situació administrativa irregular,
tenen encara més complicat pel fet d’estar en aquesta condició.

2.2. Travessia migratòria i assentament
2.2.1. Motius de la migració
La decisió de migrar s'entén en el marc de les condicions de vida de país d'origen, els motius
pels quals condicionen, en certa manera, el procés migratori. Així, la principal raó és el
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treball, en la meitat dels casos, ja sigui per les poques oportunitats en el seu país o per les
pobres condicions laborals. El reagrupament familiar amb altres membres ja migrats, és
l'altre motiu principal per iniciar el projecte migratori, argüit per una quarta part dels
entrevistats. Altres motius amb un percentatge entre el 10 i el 20 % són la persecució
política o l'extorsió, la impossibilitat de satisfer les necessitats bàsiques de la seva família
(alimentació, salut, educació, etc.), la baixa qualitat de vida i la inseguretat ciutadana. Així
mateix, un 12 % addueix la recerca de noves oportunitats, conèixer món i millorar les
expectatives de vida. Aquestes parteixen també d'una situació de precarietat, però el seu
projecte migratori té una perspectiva més enfocada al desenvolupament personal.
Presa la decisió de migrar, queda prendre el rumb que tindrà. Quan es demana quins han
estat els motius per escollir Espanya com a destinació, la majoria dels casos es deu al fet de
tenir persones conegudes migrades al país. Així, per al 38 % es tracta d’un reagrupament
familiar, mentre que per al 29 % és per la influència d'un conegut o familiar ja emigrat, que li
ha recomanat venir per millorar les condicions de vida. Aquest fet constitueix un element
important, ja que la xarxa social esdevé un suport important per la seva integració en el
país. Altres raons destacades, entre el 10 i el 20 % de les entrevistades, són la familiaritat
amb el país, com la llengua o el clima, especialment per a les persones d'Amèrica Llatina; la
proximitat o facilitat per arribar-hi i assentar-se, en comparació amb altres països; les
expectatives de trobar una feina millor; i la qualitat de vida.
Finalment, si es demana pels motius que els han portat a Menorca, augmenta la importància
de la xarxa en el procés migratori. D'aquesta manera, el 42 % diu que l'ha portat la influència
d'un conegut o familiar ja emigrat; i el 39 % per raons de reagrupament familiar. També
destaca la possibilitat de trobar una feina millor, per al 21 %.
Si s’analitza amb major detall els motius de la migració a partir de les 39 entrevistes en
profunditat realitzades que han contestat aquesta qüestió, en més de la meitat dels casos
les persones migrades tenien en els seus llocs d'origen treballs estables i una certa estabilitat
econòmica. No obstant això, les paupèrrimes condicions del treball -principalment els baixos
salaris-, sumat a la situació pròpia dels països d'origen (el cas, per exemple, de la crisi
veneçolana, on l'escassetat d'aliments afecta fins i tot a persones amb treballs professionals
estables) serien factors que haurien intervingut en la decisió de la migració.

“En Ecuador tenía mi trabajo de médico y cuando volví a Cuba no me quise incorporar porque
si me incorporaba perdía la posibilidad de salir del país… Me tocaba ayudar a mi mamá y con
el sueldo que tenía no podía ayudarla”.
Home cubà, 43 anys, Ciutadella.

“Trabajaba de mecánico automotriz y llegó un momento que ya no conseguía repuestos; yo
tenía un taller, pero mi clientela no conseguía ya plata y para comprar repuestos eran muy
caros, porque todas las semanas aumentaron las cosas. Ya no quedaba alimento y había que
dormir en el piso esperando para comprar alimento para la familia y había mucho
nerviosismo”.
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Home veneçolà, 56 anys, Maó

Prop d'un terç de les entrevistades s'haurien vist empeses, també, a migrar per la situació
d'inseguretat i, en alguns casos, pel risc que corrien les seves vides en els seus llocs d'origen
(majoritàriament provinents de Veneçuela i Colòmbia).

“Yo trabajaba en una oficina de arquitectura, en la cual era la secretaria y, aparte de eso,
trabajaba con el partido verde (…) Y fue por las charlas que yo hacía con los campesinos, que
me tocó salir antes de que nos llegaran a matar a alguno de nosotros”.
Dona colombiana, 37 anys, Maó
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2.2.2. Trajecte migratori
En relació al trajecte realitzat en la seva migració, la meitat de les persones entrevistades
han anat directament a Menorca, un 28 % passant primer per Espanya i un 22 % passant per
altres països. Si s’analitza amb major detall el cas de les 14 persones sol·licitants d’asil,
s’observa que 6 han realitzat el trajecte soles (la majoria dones) i 8 acompanyades.
D’aquestes darreres, 3 han viatjat amb la parella, 4 amb els fills i 3 amb altres membres de la
família.
Independentment d’aquest fet, 9 han anat directament a Espanya i/o Menorca, i 5 han
passat per altres països abans d’arribar-hi. El trajecte en la majoria dels casos té una durada
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menor als tres mesos -totes elles de llatinoamèrica-, mentre que per a 2 persones ha estat
suprior -que correspon una d’Àfrica i una de llatinoamèrica-.
La majoria van entrar al país com a turistes, amb l’excepció d’una persona que ja tenia el
passport i una altra com a clandestina -corresponent a la persona africana-. El testimoni
d’aquesta persona és la següent:

“Ellos no querían que nosotros pasáramos por Marruecos, vino la policía... Nos echaron.
Tuvimos que correr, nos pegaron la policía de Marruecos, nos llevaron a la frontera con
Algeria, a Usda, y ahí tuvimos que volver otra vez, aunque les decíamos que queríamos salir,
no quedarnos en Marruecos. En Níger igual, nos cogieron en la frontera de Algeria y Níger y
nos metieron en un cuarto, y nos pegaron diciéndonos que éramos negros y que volviéramos
a nuestro país. Nosotros fuimos en camellos... hay personas que hacen el trabajo de
cruzarnos, te dejan y te tienes que buscar la vida... Yo he trabajado en Nigeria para poder
pagar el transporte... Cuando llegamos a Marruecos no teníamos trabajo, pero tuvimos
suerte porque entramos en el barco sin pagar... lo intenté cuatro veces antes pero nos
pillaron los de las mafias las otras veces... tenía que pagar 1.200 euros y no tenía ni un duro...
Intenté tres veces y la cuarta lo conseguí”.
Home nigerià, 23 anys, Ciutadella

7 persones sol·licitants d'asil (de les 14 entrevistades) que realitzen l’entrevista en
profunditat, 6 són veneçolanes i 1 colombiana. Totes van arribar a Espanya en avió i van
entrar com a turistes. La difícil situació socioeconòmica de Veneçuela va motivar el viatge
per a 5 de les 6 veneçolanes. En canvi, la repressió de govern per causa de l'activisme polític
va motivar el viatge en només un dels casos, tot i que és possible que les altres entrevistades
no narressin en detall les situacions de violència a la qual van estar exposades.
La tardança en els tràmits permet que, un cop resolta la sol·licitud d'asil, la persona migrada
pugui sol·licitar l'arrelament per portar tres anys al país (tot i que potser hi hagi clàusules
excloents en aquests tràmits i, de fet, un migrant comentava la necessitat d'obtenir
assessoria legal en aquest sentit).

“Yo salí a crecer más de como vine, a quedarme y tengo bastante temor por la denegación de
la solicitud. Si lo niegan, ellos te envían la carta de expulsión y tú tienes derecho a apelar, y se
abre un proceso y yo ya tengo 2,5 años aquí y en unos meses puedo presentar el arraigo
social, aunque creo que no es compatible; necesito un asesor”.
Home veneçolà, 36, Maó

“Cuando la situación se puso muy difícil yo tenía a mi hija aquí en la isla y decidí venir en
avión. Tuvimos que ahorrar para el pasaje... yo vengo planeando salir de allá hace años
porque yo veía que la cosa se estaba poniendo fea; no se conseguía gasolina y mi trabajo
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dependía de la gasolina, del caucho, del aceite... todo lo que tiene que ver con los carros y
todo se estaba parando. Iba reuniendo para reunir para el pasaje, la plata que le piden a uno
para entrar al país; mi hija también me iba depositando...”.
Home veneçolà, 56 anys, Maó

Dues persones sol·licitants d'asil creuen que, si fossin retornades al seu país, es veuria
amenaçada la seva seguretat.

“Para poder regresar tendría que salir ese gobierno, porque al entrar me podrían llevar
preso... tardará bastante tiempo”.
Home veneçolà, 28 anys, Maó

Altres dues creuen també que, en el cas que fossin retornades, no tindrien al seu país
d'origen els mitjans de vida necessaris per cobrir les necessitats bàsiques pròpies i de la seva
família.

“Para mí España podría ser un sitio en donde pueden mis hijos estudiar y cambiar su
situación... incluso mi madre, porque hay deficiencias increíbles allá en relación con la
alimentación, los servicios básicos... cuando no hay luz, no hay agua... no puedes vivir”.
Dona veneçolana, 48 anys, Ciutadella

En relació al motiu de migrar a Menorca, totes addueixen al fet de disposar de familiars o
amics que havien migrat prèviament i es trobaven a l'illa.

“Estaba mi tía aquí viviendo en la isla y llegar a otro país sin conocer a nadie... llegar a la
deriva!”.
Dona colombiana, 37 anys, Maó
“Estaba mi hermana viviendo en Menorca y quería juntarme con mi hermana, ya que no
tenía ningún familiar afuera menos ella”.
Home veneçolà, 28 anys, Maó
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2.2.3. Procés d’assentament
En el procés d'assentament a l'illa, la meitat de les persones entrevistades fa més de cinc
anys que viuen a Menorca, seguit per una quarta part de les que fa menys d'un any. La resta
es situen entre el primer i el cinquè any. Les persones que viuen fa més de cinc anys a l'illa,
es situen principalment a Ciutadella i tenen una situació administrativa regularitzada. En
canvi, les persones que fa menys de sis mesos, són el 36 % sol·licitants d'asil i el 27 % en
situació administrativa irregular. D’aquests darrers, també un 27 % fa entre 2 i 5 anys que
són a Menorca. Es tracta d’una dada important a tenir en compte, ja que a partir dels 3 anys
hi ha la possibilitat d’iniciar un procés de regularització, segons les lleis actuals.
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El 90 % disposaven d'alguna xarxa social en arribar a l'illa, essent en la meitat dels casos
familiars i una quarta part amistats. Només un 10 % diu no haver tingut cap persona
coneguda. Per tant, la majoria es va poder allotjar a cases de la seva xarxa, almenys durant
els primers mesos. Així mateix, un poc més de la meitat disposava d'estalvis, tot i que
gairebé a tres quartes parts només els hi arribava per cobrir aproximadament els tres
primers mesos. Un 44 % no disposava de cap tipus d'estalvis. Es tracta d'un fet rellevant, ja
que el 80 % va arribar a Menorca sense treball.
A nivell laboral, el 36 % va trobar feina en els primers quinze dies, que arriba a la meitat si es
té en compte el primer mes. Un 21 % va tardar entre un i tres mesos, el 17 % entre els
quatre i els dotze i el 4 % més d'un any. En aquest sentit es produeix una diferència
destacada entre municipis, ja que a Maó el 65 % de les persones van trobar la seva primera
feina abans del primer mes, mentre que el percentatge a la resta de municipis és entre el 15
i el 20 %.
El 31 % va trobar el seu primer treball en el sector domèstic -el 87 % dones-, és a dir, a cases
de tercers realitzant tasques de neteja o de cura de persones. També destaca el 22 % a
l'hostaleria -essent el 65 % dones- i el 18 % en serveis empresarials -la majoria homes, com
en la resta de sectors-. El 65 % diu haver trobat aquests treballs a través d'amistats, que
arriba a les tres quartes parts si s'inclouen els contactes directes amb l'empresari. En canvi,
només un 10 % els va aconseguir a través dels serveis d'ocupació, principalment d'entitats
socials.
Quan es demana a les 39 persones entrevistades amb més detall sobre les necessitats que es
van trobar en la seva arribada, les principal i urgents que van experimentar van ser, primer
de tot, la recerca d'una ocupació o d'alguna forma de generació d'ingressos, que els
permetés cobrir les necessitats bàsiques pròpies i de les seves famílies; i, en segon terme,
l'accés a l’habitatge, per a un 25 %. La manca de documentació en el cas de les persones en
situació administrativa irregular constituïa un factor agreujant ja que, a més de les majors
dificultats que suposa en la recerca de feina (major precarietat de les ocupacions informals) i
d’habitatge (dificultats per llogar i necessitat de recórrer a familiars o coneguts en ocasions
per fer el tràmit), es suma la por a ser detinguts i deportats.

“Para poder pagar un piso teníamos que vivir muchas personas en la casa... conseguir piso
era muy difícil: no nos lo podíamos permitir y luego, durante la crisis económica, me
despidieron y no podíamos conseguir trabajo, además con niños y estaba sola porque me
había separado. Así que me tocó pedir ayudas a los servicios sociales”.
Dona equatoriana, 45 anys, Maó

“Al llegar fue complicado porque no podía arrendar una vivienda por no tener papeles... lo
tuvo que hacer mi tía por mí. No podíamos trabajar para sostenernos al principio por la falta
de papeles. Si hubiésemos tenido que esperar a tener papeles para trabajar, no habríamos
podido comer...”.
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Dona colombiana, 37 anys, Maó

Per una cinquena part el no coneixement de l'idioma va suposar també una dificultat en el
seu procés d'assentament a l'illa, tant el català com el castellà.

“Primero el idioma como cualquier persona que viene nuevo, porque durante los primeros
seis meses no hablaba castellano, aunque el francés me ayudó bastante”.
Home marroquí, 36 anys, Ciutadella

En menor mesura, recorden amb duresa l'experiència d'haver d'abandonar les seves
professions anteriors per incorporar-se a activitats de generació d'ingressos que, en general,
no requerien de qualificació alguna.

“Aunque tengas experiencia en tu CV, como no es experiencia laboral ganada aquí, pues de
eso no te contratan, sino que tienes que trabajar, por ejemplo, en limpieza”.
Dona dominicana, 48 anys, Maó

“Tener que trabajar de escondidas y tú has estudiado y te has preparado académicamente en
tu país, y después llegas aquí y te tienes que conseguir cualquier trabajo, no tener papeles y
saber que pueden pararte y mandarte a tu país...”.
Home veneçolà, 36 anys, Maó

Quan es demana si existeixen diferències en el procés d’assentament segons el sexe de la
persona, la meitat diu trobar que no hi ha diferències. En canvi, el 39 % opina que és més
fàcil per a les dones, i només el 6 % per als homes.
De les 14 persones que han considerat que és més fàcil per a les dones, la majoria creuen
que tenen més facilitats per trobar feina i més estable, principalment pel fet de treballar en
el sector domèstic. Altres opinions esgrimides són el fet que generen menys desconfiança
entre els membres de la societat d’acollida; i que tenen més capacitat d'adaptació i més
facilitat per a la socialització.

“Tienen más fáciles encontrar trabajo no sólo de temporada por el tipo de trabajo que puede
desempeñar una mujer, porque pocos hombres trabajan de empleado doméstico, y ése es un
trabajo que no es de temporada”.
Home cubà, 56 anys, Ciutadella.
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“Cuando llegas acá sin una residencia, sin papeles... obviamente sólo resta limpiar casas,
cuidar abuelos, cuidar niños... No puedes ingresar a una empresa con todos los beneficios
que eso conlleva y en ninguna casa no estarían tranquilos contratando hombres para
limpiar... no es lo mismo, tenemos más suerte en eso”.
Dona veneçolana, 51 anys, Ciutadella

De les 6 que creuen que és més fàcil per als homes, principalment consideren que això és
degut el fet que és més difícil per a les dones incorporar-se al mercat laboral per una qüestió
cultural i de falta d’habilitats, ja que complien un rol essencialment a l’àmbit domèstic en el
seu país d’origen.

“Es más cultural porque antiguamente eran los hombres los que podían salir y buscar trabajo
y las mujeres estaban más apartadas de cualquier sector para buscar trabajo, así que para
ellas es más difícil”.
Dona marroquí, 23 anys, Maó
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Si s’analitzen les necessitats d’assentament de les 11 persones en situació administrativa
irregular que accedeixen a contestar aquestes qüestions, la principal dificultat percebuda és
la recerca de feina. La seva situació administrativa dificulta l'exercici de les seves professions,
impossibilita els processos d'homologació de títols, etc., la qual cosa els aboca a ocupar els
treballs pitjor remunerats i més inestables.
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“El no tener papeles no me permite ejercer de médico porque no puedo homologar el título.
No tener papeles te limita totalmente en el trabajo”.
Home cubà, 43 anys, Ciutadella

“No puedo homologar mi título colombiano; es más complicado conseguir empleo... trabajo
no le dan a uno de mesera, de camarera...sólo horas trabajando en alguna casa...”.
Dona colombiana, 25 anys, Ciutadella

“En lo laboral porque vos necesitas los papeles para poder trabajar... Sólo consigues cosas y
horas sueltas, pero no puedes tener un trabajo más fijo”.
Home colombià, 37 anys, Es Mercadal

També reporten que no poden accedir a determinats ajuts socials o a serveis de salut, així
com també tenen més dificultats per realitzar tràmits necessaris en la seva vida quotidiana,
com obrir un compte bancari, llogar una casa, etc. Aquesta circumstància els fa més
dependents de les seves xarxes socials de familiars i coneguts.

“Yo estaba un poco preocupada por el tema de salud... Sólo puedo ir a urgencias, pero no me
hacen pruebas ni puedo visitar a un especialista. Así que tuve que comprar un seguro de
salud para poderme revisar si tengo malestares”.
Dona llatinoamericana, 43 anys, Alaior

“…para hacer trámites importantes para los que necesitas tener papeles: abrir una cuenta,
tener el carné de conducir -con lo importante que es tener un coche aquí, que se hace
indispensable-... Mientras esté irregular, uso el carné de allí, pero, cuando presentas este
carné, tienes carné, pero no deja de ser un riesgo. Arrendar una vivienda... para cualquier
cosa”.
Home cubà, 43 anys, Ciutadella

Finalment, algunes persones viuen amb por de ser aturades per la policia i les conseqüències
legals (inclosa la deportació) que això podria comportar; i es senten vulnerables davant
abusos que puguin patir, per la limitada capacitat de protesta, denúncia o resistència que
suposa trobar-se en la seva situació administrativa.
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“Para trabajar... que lo cojan a uno y estando de ilegal que te puedan parar... Menos
libertad”.
Dona colombiana, 42 anys, Ferreries

“También en el día a día, si tienes que hacer alguna denuncia, si te pasa algo… pues no
puedes, porque te puede suponer un problema si estás irregular aquí”.
Home cubà, 43 anys, Ciutadella

“Aquí hay gente buena, pero hay gente mala... Hay gente que, si sabe que no tienes papeles,
tú no tienes derecho a nada... no tanto en el trabajo, sino que, si te pasa algo, no puedes
decir nada. Mi jefe, conmigo, es como una familia, pero hay gente mala que se aprovecha...”.
Home senegalès, 27 anys, Ciutadella

Respecte a les persones demandants d’asil, pràcticament totes reben un assessorament
legal de les diferents entitats, principalment la Creu Roja i l'Oficina d'Immigració del Consell
Insular de Menorca. En canvi, només la meitat reben algun tipus de suport social, sobretot
en allotjament i manutenció, provinent dels ajuntaments, de Càritas i Creu Roja. Les set
persones que no reben suport tenen totes un treball (quatre de les quals és sense
contracte), tot i que una té uns ingressos inferiors a 500 € i quatre inferiors a 1.000 €.
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Nota: les persones que reben suport social poden rebre ajuts de diferents administracions i
entitats i per diferents conceptes, per la qual cosa el nombre és superior al de persones que
reben aquest suport.
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2.3. Integració
2.3.1. Situació laboral
El treball és la base a partir de la qual integrar-se en una societat, especialment per a les
persones migrades per motiu econòmic que, com s’ha vist anteriorment, disposen de pocs
estalvis per mantenir-se sense treballar. El 73 % de les persones entrevistades té algun tipus
de treballar remunerat. En concret, el 40 % treballa amb contracte, el 25 % sense contracte i
el 8 % és autònoma. Les persones del Magreb són les que tenen un percentatge més elevat
de persones treballant en contracte -del 77 %-, en contraposició a les d'Amèrica Llatina, el 31
% de les quals treballen sense contracte. Una de les possibles explicacions és pel fet que
entre la població llatinoamericana hi ha una major proporció de persones treballant en el
sector domèstic, sense contracte, cosa menys freqüent entre la població magrebina.
Un 30 % tenen el treball principal en el sector de l’hostaleria (amb una proporció equilibrada
per sexes), i amb un valor similar en el dels serveis i activitats empresarials (essent tres
quartes parts homes). També destaca que una quarta part treballa en el sector domèstic
(pràcticament totes dones). Altres sectors amb una menor proporció són l'educació, les
activitats sociosanitàries i altres de serveis socials; la construcció; i l'agricultura. En aquests
dos darrers sectors, tots són homes. De les persones que treballen, el 31 % tenen dues o
més feines, que poden ser en altres sectors dels acabats d’assenyalar.
De les 50 persones entrevistades amb contracte, el 56 % el tenen indefinit, tot i que el 20 %
són fixes discontinus. Això suposa una problema en alguns casos pel fet de no proporcionar
ingressos suficients i estables per mantenir la unitat familiar, per la qual cosa una part han
de cercar altres feines en temporada baixa o cercar-ne una altra més estable. El 44 % restant
tenen contractes temporals: el 32 % d'una durada superior als 3 mesos, i el 12 % restant
inferior a aquest període.
De les persones que no treballen, el 17 % es troben a l’atur, el 4 % jubilada i el 2 % es
dediquen a les tasques de la llar. De les aturades, pràcticament totes no tenen prestació. La
meitat no ha treballat mai encara a Menorca, mentre que el 20 % fa menys de 3 mesos des
la darrera vegada que ha treballat, i un altre 20 % entre els 3 i els 12 mesos.
Finalment, el 36 % de les persones entrevistades tenen uns ingressos familiars inferiors als
1.000 € mensuals: el 12 % de menys de 499 €, i el 24 % entre els 500 i els 999 €. Un 38 % es
situa entre els 1.000 i els 1.499 €, mentre que l’11 % restant tenen més de 1.500 €. Un 16 %
no responen aquesta pregunta. Tenint en compte l’elevada temporalitat (només el 36 %
tenen contracte indefinit), la situació laboral de les altres persones membres de la família, en
el cas de tenir-les a Menorca, i que una part significativa envien remeses al seu país d’origen
(que es tractarà en apartats posteriors), es pot considerar que tres quartes parts de les
persones migrades es troben en una situació de vulnerabilitat social. La situació s’accentua
en les dones i en les que es troben en situació administrativa irregular. Així, només el 55 %
de les dones es situen per damunt dels 1.000 € mensuals, quan en els homes és del 75 %; i el
77 % de les persones en situació administrativa irregular guanyen menys de 1.000 €, en
comparació amb el 19 % de les persones en situació regular.
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2.3.2. Habitatge
Juntament amb el treball, l’habitatge és l’altra principal base per construir un projecte de
vida autònom. El 80 % de les persones entrevistades viuen en un habitatge propi,
pràcticament totes de lloguer a un particular. Una minoria tenen habitatges en propietat.
Del 20 % restant, hi ha diversitat de situacions, sense que n’hi hagi alguna que destaqui de
manera significativa sobre la resta. En tot cas, 5 persones viuen amb una amistat; 4 lloguen
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una habitació al propietari de l'habitatge; 3 resideixen a la casa on treballen d'interna; 3
resideixen amb un familiar; i 2 lloguen una habitació a una altra persona que no és el
propietari de l'habitatge. De totes elles, el 57 % diuen que no disposen de calefacció, i el 33
% que el seu habitatge presenta deficiències estructurals, essent ambdues xifres prou
elevades. Finalment, altres casos concrets són la d’una persona que es troba temporalment
en un pis social de Càritas, una segona viu en una casa abandonada i una tercera és sense
sostre.
La principal problemàtica detectada en relació a l’habitatge és en el seu accés pel cost elevat
del lloguer, segons opinen la majoria de les persones entrevistades. El 38 % té algunes
dificultats en alguns mesos per pagar l’habitatge, i l’11 % en la majoria de mesos. Un 12 % ha
tingut alguna dificultat puntual en el pagament, mentre que el 38 % no tenen dificultats. Les
dificultats de fer front als pagaments s’incrementen en el cas de les persones en situació
administrativa irregular i en sol·licitud d’asil, essent del 78 % i 64 % respectivament. Entre les
homes, la meitat diu no tenir dificultats, mentre que entre les dones és només el 25 %. El fet
que la dona manifesti tenir més dificultats que els homes pot ser degut a diversos motius,
entre els quals: una major precarietat laboral; que hi hagi més dones soles amb fills, la qual
cosa implica majors necessitats residencials; o pel fet que reconeixen més fàcilment una
problemàtica familiar, mentre que pels homes és més difícil per qüestió d’estigma social o
similar.
El 44 % de les persones entrevistades troba que destina entre el 20 i el 40 % dels seus
ingressos de la unitat familiar al pagament de l’habitatge, i el 37 % entre el 40 al 60 %. Si es
té en consideració la convenció social que l’habitatge ha de suposar al voltant del 30 % dels
ingressos familiars, el primer interval entraria dins uns paràmetres raonables, mentre que el
segon resultaria excessiu. Si afegim que el 10 % hi destina entre el 60 i el 80 % dels seus
ingressos i el 7 % més del 80 %, tenim que més de la meitat -el 54 %- estan dedicant una part
excessiva dels seus ingressos al pagament de lloguer.
En aquest context, un 37 % de les entrevistades diu haver rebut alguna ajuda econòmica per
fer front al pagament del cost de l’habitatge. Per prestadors de les ajudes, el 17 % l’han
rebuda per part dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics, l’11 % de Càritas i el 3 % de l’IBAVI,
mentre que el 6 % restant esmenta altres fonts. En canvi, el 63 % restant diu no haver rebut
cap tipus d’ajuda. Si es posa en relació les persones que diuen tenir dificultats de pagament
alguns mesos o gairebé tots els mesos amb les que diuen haver rebut ajudes, un 25 % no
hauria accedit a les ajudes.
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2.3.3. Unitat de convivència
La unitat de convivència més comuna en les persones migrades és la formada per tres
membres, en un 30 % dels casos. També destaquen les formades per cinc o més membres,
representant una quarta part. Si s’inclouen les formades també com a mínim per quatre
persones, en la població magrebí és la més estesa en gairebé la meitat casos, així com també
entre les persones demandants d’asil. En canvi, només el 8 % viuen soles que, en general,
solen ser homes.
De les 192 persones que tenen relació de parentiu amb les persones entrevistades, la meitat
són els seus fills, i una quarta part la seva parella. En menor proporció, per davall del 10 %
dels casos, conviuen amb els seus germans i els seus pares. Per sexe, la meitat són dones i la
meitat homes. Per edat, el 43 % són menors de 18 anys, el 22 % entre 18 i 30 anys, el 19 %
entre 31 i 45 anys i, els majors de 65, representen el 16 %. Per lloc de naixement, el 42 % ha
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nascut a Amèrica del Sud, percentatge molt similars als que ho han fet a Espanya. Per aquest
motiu, el 43 % tenen la nacionalitat espanyola, i també que un poc més de la meitat fa més
de 5 anys que són a Menorca.
La competència lingüística és major respecte a les persones entrevistades ja que, el fet
d’haver nascut a Menorca, presenten un major domini tant del castellà com del català. Tot i
així, les persones entrevistades consideren que el 33 % dels seus familiars tenen un nivell
baix o molt baix del català, quan del castellà és tan sols el 6 %.
Segons el nivell d’estudis, un 34 % no té estudis o només primaris, un 26 % secundaris o de
cicles formatius i un 13 % universitaris. Destaca que el 21 % no els té finalitzats, ja que es
tracta d’una part dels fills que, o bé són nadons, o estan cursant primària o secundària.
Finalment, si s’exclou el 45 % que és un nadó o està estudiant, el resultat és que la meitat
treballen amb un contracte laboral, mentre que un 11 % treballen sense contracte. Si es
compara amb els resultats de les entrevistades, els resultats són més positius, en el sentit
que hi ha més persones que treballen i amb contracte. Això indicaria una millora de la
situació laboral dels fills i filles de les persones migrades entrevistades. De la mateixa
manera, la taxa d’atur és més reduïda, essent d’un 10 %, tot i que la majoria és sense subsidi.

2.3.4. Participació política i comunitària
La majoria de les persones entrevistades en situació administrativa regular diuen no haver
participat en cap convocatòria electoral a nivell municipal. Només una quarta parta hi han
participat alguna vegada, percentatge que és més elevat entre les persones que viuen al
centre de l'illa, arribant al 40 %. Més de la meitat diu no està autoritzat per votar, i un 12 %
desconeixia si podia. En canvi, una quarta part no hi ha participat per desinterès o pel fet de
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no sentir-se representat. De les que diuen no està autoritzades (34), 18 persones sudamericanes sí podrien haver votat, ja que hi ha acord bilateral amb Bolívia, Xile, Colòmbia,
Equador, Paraguai o Perú. Per tant, es detecta en aquest cas un desconeixement en relació
als seus drets polítics en relació a les eleccions municipals.
La meitat de les persones entrevistades no saben si hi ha qualque representant polític que
reculli els interessos, necessitats o problemàtiques de les persones migrades o del seu
col·lectiu. En canvi, un 34 % contesta afirmativament i un 14 % negativament.
En el cas de les persones en situació administrativa irregular, no tenen dret a vot. No obstant
això, més de la meitat manifesten que els hi agradaria participar en unes eleccions
municipals, tot i que un 40 % diu no interessar-li gaire la política.
A nivell de participació social, a través d'associacions o col·lectius ciutadans, només una
quarta part de les persones entrevistades en forma part d'alguna. D'aquestes, una quarta
part participa en ONG d'acció social i una altra quarta part en grups educatius i/o culturals.
També destaquen les entitats religioses, amb un 18 %, i les organitzacions d'ajuda a les
persones migrades, amb un 11 %. En menor mesura, en associacions esportives; d'activitats
polítiques o sindicals; i veïnals. Esmenten diversitat d'entitats, gairebé tantes com persones,
tot i que destaca l'entitat Creu Roja, en cinc casos. La majoria d'associacions en les quals hi
participen -el 80 %- no són exclusives de persones migrades.
Quan es demana a les persones migrades si els fills i filles menors d'edat que viuen amb elles
a Menorca participen en activitats extraescolars fora de l'horari lectiu (essent un total de 31
persones), un 80 % contesta afirmativament. Destacar que en el cas de les persones de
procedència africana el percentatge disminueix fins el 33 %. La majoria participa en activitats
esportives i la meitat en activitats artístiques. Així mateix, quan es demana a la persona
entrevistada si ella ha participat en alguna activitat del centre educatiu en el darrer any, un
83 % diu que sí. Tot i que les xifres són altes, s'ha de prendre només com una referència, ja
que la mostra de persones migrades amb fills i filles menors vivint a Menorca és baixa.
Finalment, de les 109 persones entrevistades, gairebé la meitat diu relacionar-se
indistintament tant amb persones nascudes a Menorca com a l’estranger. Un percentatge
lleugerament més alt en aquesta categoria correspon a persones en situació administrativa
regular, mentre que les persones en situació administrativa irregular i amb sol·licitud d'asil
es situen per davall del 30 %. Un 35 % manifesta que es relaciona només amb la majoria de
persones nascudes al seu país o a un altre d'estranger, i un 24 % només amb persones
nascudes a Menorca.
Analitzant en major detall a partir de les entrevistes en profunditat realitzades, la major part
de les persones migrades que es relacionen fora de la feina o de l'àmbit educatiu amb
persones del seu país d'origen o d'altres països, voldrien relacionar-se també amb persones
nascudes a Menorca. No només troben a faltar sentir-se socialment integrats mitjançant
relacions socials d'amistat amb la població local, sinó també pel fet que són importants a
l’hora de trobar activitats per obtenir ingressos, especialment en el cas de les persones en
situació administrativa irregular.

47

“Sí me gustaría que eso cambiara porque yo vivo en Menorca y sería ideal tener más
amistades menorquinas, pero también entiendo que ellos tienen una forma de ser y eso lo
comprendo. Yo me llevo bien con todo aquel que me da una oportunidad...”.
Home veneçolà, 36 anys, Maó

“Claro que me gustaría más relacionarme con gente de la isla que me permita tener un
contacto de amistad y también la parte profesional. Es una limitante sentir esa soledad
cuando vienes de otro país, y no sentir que hay receptividad, es duro”.
Dona veneçolana, 48 anys, Ciutadella

També destaquen les diferències culturals en les formes de relació com a factor de falta de
relació social, com, per exemple, que el caràcter menorquí és més tancat en relació als seus
països d’origen. En menor mesura, també ho atribueixen a la barrera idiomàtica. Per afavorir
la interrelació, consideren s'haurien de promocionar campanyes o activitats dirigides.

“A mí me gustaría relacionarme con personas de aquí: me gusta como hablan el castellano,
el menorquín no porque no lo entiendo. Pero no sé... hay personas que se ven como...
nosotros decimos jodidas; le da a uno cosa ir a saludar y que de pronto no le contesten… En
Colombia los vecinos se hacen visita... aquí no se ve eso; aquí uno se encierra en su casa, se
cierran las puertas y ya”.
Dona colombiana, 37 anys, Maó

“Me gustaría tener más relación con la gente de Menorca para participar más de la cultura,
del lenguaje... intercambiar conocimiento. Las competencias del estado debieran crear
actividades interculturales”.
Dona veneçolana, 40 anys, Es Castell

“Podría haber una campaña de información con respecto a los migrantes para favorecer la
apertura de la gente que vive en la isla, porque nosotros venimos a trabajar, no a hacer
fechorías... lo que quiere la gente es trabajar y ganar el sustento para mejorar tu situación, y
también la situación de la isla porque, si estás trabajando, estás colaborando”.
Dona veneçolana, 48 anys, Ciutadella

Finalment, uns pocs manifesten estar satisfetes amb la seva vida social pel fet de relacionarse poc amb població local fora de l’àmbit laboral i/o educatiu.
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2.3.5. Llengua
La migració de persones de diferents regions del món fa que portin amb elles les seves
llengües, com l’àrab, el portuguès o les diferents llengües de la Xina, enriquint la diversitat
cultural i lingüística a Menorca. Ara bé, el coneixement de les dues llengües oficials a l’illa (el
català i el castellà) són eines essencials per la integració de les persones en els àmbits laboral
i social, com s’ha tractat anteriorment.
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El fet que la majoria de les persones migrades a Menorca provenen d’Amèrica del Sud i
Central i que, per tant, tenen principalment el castellà com a llengua materna, pot ser un
factor que faciliti la seva integració en els diferents àmbits de la societat i faci augmentar el
percentatge de les persones entrevistades que diuen dominar aquest idioma. Així, el 90 %
entenen bé o perfectament el castellà, i un 86 % el parla. De les que tenen una major
dificultat, es troben les asiàtiques i les persones en situació administrativa irregular. En
aquest sentit, 5 persones entrevistades han considerat la llengua castellana com una
limitació.
En canvi, es detecten nivells més baixos en la comprensió i ús del català. Només el 41 %
l’entén bé o perfectament, i una proporció semblant l’entén poc o res. Que el parlin bé o
perfectament només són el 8 %. Malgrat que el 70 % de les persones entrevistades diguin
que la llengua no els suposa un impediment per desenvolupar-se en la vida quotidiana, es
detecta una problemàtica en els contextos en què la llengua catalana és predominant. De les
15 persones que contesten en quins àmbits els hi ha suposat una limitació, el principal és el
laboral, en el 60 % dels casos, tant en l’accés com en el desenvolupament de l’activitat.

“En la vida profesional... No puedo acceder a ciertos trabajos, pero en el área docente (yo soy
profesora de comercio) sé que me exigen un nivel de catalán muy avanzado, y creo que no
debería ser un limitante”.
Dona veneçolana, 40 anys, Es Castell

“A veces tú estás trabajando con una persona y hablan y hay muchas cosas que tú no
entiendes en el trabajo. Y hasta que te das cuenta de que entiendes mejor en castellano
pues... limita un poco.”
Dona dominicana, 24 anys, Maó

Però no només suposa una limitació en l’àmbit laboral, sinó també en les relacions i la
participació social, per un 27 % de les entrevistades. Un cas il·lustratiu és la d’una dona
hispanoamericana, que es queixava de les dificultats per poder seguir les reunions de pares i
mares d’alumnes a l’institut. Atès que no entenia les converses, va deixar d’assistir-hi, i va
decidir només acudir quan era una reunió individual amb el tutor o tutora del seu fill. És
significatiu que aquests casos siguin protagonitzades majoritàriament per dones
hispanoamericanes. El cas exposat és indicatiu de la major responsabilitat que tenen les
dones en l’àmbit domèstic, la qual cosa requereix d’una major interacció social per satisfer
les necessitats i la cura dels membres de la unitat familiar en àmbits com l’educatiu, els
serveis socials o la sanitat.
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“Incluso yo voy a misa y no entiendo mucho, no entiendo casi y entonces es muy difícil lograr
integrarse cuando no tienes el idioma. En la calle la gente cambia y habla en español, pero la
gente se cierra cuando ve que tú no hablas catalán o incluso no te hablan por eso. Yo doy los
buenos días todo el tiempo y la gente no responde. Me cierra la relación con la gente”.
Dona veneçolana, 48 anys, Ciutadella

L’aprenentatge de la llengua és, doncs, un element necessari per la plena integració de les
persones. En aquest sentit, un 35 % han participat a cursos de català, 11 % de castellà, i un 6
% a ambdues llengües. La situació de precarietat en la que viuen una bona part d’elles pot
resultar un impediment per a la seva participació, així com també una percepció de la falta
d’utilitat de la llengua catalana davant la castellana. Destaca, però, la major participació de
les persones africanes en aquesta oferta formativa, en un 82 % dels casos, possiblement
amb una major incentiu pel fet de no tenir com a llengua materna cap de les dues llengües
de Menorca.
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2.3.6. Discriminació
Per fer possible la integració de les persones nouvingudes és necessari també una actitud
positiva i integradora de la població local cap a elles. La majoria de les persones migrades, un
63 %, consideren que la societat menorquina discrimina poc o molt poc a les persones
d'altres països o d'altres grups ètnics, culturals o religiosos. En canvi, només un 12 %
considera que és bastant o molt, tot i que un significatiu 26 % diu que ni poc ni molt. En
aquesta qüestió es produeixen diferències significatives segons el perfil de la persona
entrevistada. Així, tenen una major percepció de discriminació les persones residents a
Ciutadella i les d'origen africà. Per municipi, pel 22 % que viuen a Ciutadella consideren que
es discrimina bastant o molt, que contrasta amb el 4 % de Maó. Per origen, aquesta mateixa
percepció és compartida pel 30 % de persones magrebines de tota Menorca, i el 50 % de
l'Àfrica subsahariana ni poc ni molt.
Encara més significatiu és el fet que la meitat de les persones entrevistades hagin viscut o
estat testimonis de situacions discriminatòries. En concret, tres quartes parts l'han viscuda
elles mateixes, i la quarta part restant han estat testimonis respecte una altra persona
(familiar, amic o conegut). La discriminació manifestada és més elevada entre les dones -pel
56 %- que entre els homes -pel 39 %-, així com també entre el 71 % de les persones
sol·licitants d'asil.
Al voltant d'un 40 % manifesten haver patit o haver estat testimonis de discriminació en
l'espai públic (bars, tendes, places...) i en el treball. Aquests dos àmbits tenen major
incidència a Ciutadella i entre les persones magrebines. En menor mesura, un 13 %
assenyalen en l'àmbit educatiu i sanitari, mentre que casos més puntuals es donen en la
recerca de treball, en el veïnat, en les xarxes socials, en el transport públic i en els serveis
socials.
En l'espai públic es donen principalment males mirades i mals gestos (agafar-se la bossa
quan es creuen amb una persona migrada, o aixecar-se del seu costat), reportades per 17
persones. També destaquen els insults i comentaris racistes, en 6 casos. Més puntualment,
el fet de no poder entrar a un local comercial o d'oci i, en un cas, una agressió.
En l'àmbit laboral. es dona una major varietat de situacions discriminatòries. Les més
indicades són les següents:






Insults o humiliacions o haver tingut baralles amb els companys de treball.
Rebuig per un lloc de treball.
Cobrar menys respecte altres persones que realitzen el mateix treball.
Haver estat acomiadat sense motiu.
Haver tingut més dificultats per promocionar en el seu lloc de treball.

Altres situacions més puntuals són les següents:



Pitjors horaris o treballs més durs que la resta.
No haver estat atès quan ha anat a cercar treball.
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Haver estat maltractat per la clientela.
Sentir-se més controlat o vigilat.
Haver patit assetjament laboral.
Haver-se estat obligat a treure's algun símbol religiós o cultural.
No voler fer-los un contracte.
Obligar-los a realitzar treballs que no els hi corresponien.
Haver estat rebutjats per ocupar llocs de cara al públic.

En la resta d’àmbits, els casos són més puntuals, tot i que també hi ha diversitat de
situacions. Així, en l’àmbit sanitari s’esmenten les següents:






Haver-se sentit maltractades.
Haver rebut insults o comentaris racistes per part del personal mèdic.
Ser tractats com si volguessin aprofitar-se del sistema.
No parlar-los el castellà.
Tenir majors dificultats a l'hora d'accedir a determinats serveis.

En l'àmbit educatiu, són les següents:






Els fills i filles de les persones migrades, haver rebut un tracte pejoratiu per part dels
companys de classe.
Haver rebut comentaris per temes de la seva especificitat cultural (comentaris per
portar vel, per exemple).
Sentir-se marginats per no entendre el català.
Rebre expectatives més baixes per part del professorat pel fet de ser de fora.
Sentir-se excessivament penalitzats en les qualificacions per part del professorat.

Finalment, en l’àmbit de l’habitatge



Dificultats per llogar un habitatge pel rebuig del propietari.
Sentir-se rebutjats per part del veïnat.

Tres quartes parts de les persones que s'han sentit discriminades ho atribueixen al fet
d'haver nascut a un altre país, i la meitat pel seu color de pell o altres trets físics
(especialment entre la població africana). En menor mesura, per les seves creences religioses
o indumentària, per no parlar el català, per no tenir la situació administrativa regularitzada i
per tenir pràctiques o costums culturals diferents a les menorquines.
Només 7 persones han denunciat la discriminació experimentada. Quatre denúncies van ser
reclamacions o queixes en els serveis públics corresponents, dues davant la policia i una a
l'empresa on treballava. D'aquestes set denúncies, només una va obtenir reconeixement i
se'l va compensar per la discriminació patida. De la resta, quatre no es va fer res, una no es
va reconèixer la reclamació realitzada i una està en procés. Només en una de les denúncies
va rebre el suport d'una entitat, en aquest cas del sindicat Comissions Obreres. La major part
dels denunciants són homes i totes tenen la situació administrativa regularitzada.
De les 35 persones restants que no van realitzar la denúncia, el 37 % respon no saber-ne el
per què, el 26 % considera que va ser alguna cosa sense importància, i el 20 % per no tenir la
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situació administrativa regularitzada i per la por a tenir problemes amb la residència. Seria
important, per tant, habilitar mesures que permetin la tramitació de queixes i denúncies
davant formes de discriminació, i comunicar-los que poden emprendre accions de manera
segura. Altres raons exposades són pels inconvenients burocràtics i pel fet de no saber com
fer-ho o no dominar suficientment l'idioma. Només una persona diu que té intenció de
presentar denúncia.
De les 17 persones que han patit discriminació i contesten a la pregunta sobre quines
principals mesures creuen que s'haurien de prendre per prevenir aquestes situacions de
discriminació, són la realització de campanyes mediàtiques que expliquessin a la societat
menorquina els motius de la migració dels col·lectius que resideixen a l'illa i el que aporten a
la societat menorquina.

“La gente tenían que viajar más para poder aprender. Tenían que hacer algunas charlas para
que expliquen a la gente... no sé... algo para que la gente que no sabe para que la gente
aprenda un poco... No sé si son charlas o qué. A veces nos dicen que hemos venido a robar el
trabajo; cualquier cosa echan la culpa a los inmigrantes. Hay mucha ignorancia... hacer
películas o charlas... que vayan a los países de los inmigrantes”.
Home senegalès, 41 anys, Ciutadella

“Es falta de conocimiento sobre por qué el migrante está aquí. No hay una campaña, una
información cierta de por qué vienen a la isla y qué están aportando”.
Dona veneçolana, 48 anys, Ciutadella

Així mateix, consideren necessari fomentar la participació de les persones migrades en
activitats culturals de l’illa.

“El acceso a la cultura es fundamental... y ese acceso tiene que ser pluralizada... no puede ser
sólo basada en las cosas de la isla, fiestas de pueblo... Aquí la cultura que promociona las
instituciones y la popular es monolítica... tiene que haber una apertura; hay que entender
porque hay este éxodo en el mundo, por qué hay unos niños de aquí y allá en mi clase”.
Home brasiler, 41 anys, Ciutadella

“Podrían dejarnos hacer un festival de música senegalesa en la isla para compartir nuestras
costumbres, nuestra cultura. No sé en Mahón, pero en Ciudadela no dan permiso, es muy
complicado; no podemos tocar en la calle. Debería haber algo en el Ayuntamiento para
poder hacer cosas de nuestra cultura... como San Joan aquí, y podemos traer también cosas
nuevas aquí, que nos dejen integrarnos. Aquí no hay ninguna fiesta en Ciudadela que
reconozca y nos dejen participar de verdad”.
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Home senegalès, 32 anys, Ciutadella

“Me gustaría que todos fuéramos iguales... todos somos personas. Podrían hacer algo
artístico, teatro para igualdad”.
Dona marroquí, 46 anys, Alaior

En menor mesura, creuen que s'hauria de vigilar i auditar les institucions públiques per
evitar que es produeixin situacions de discriminació.

“Hay discriminación y racismo, y hay que condenar esas cosas y encargar gente como un
plan, una inspección para vigilar que los funcionarios no discriminen indirectamente en las
instituciones (servicios sociales, Caritas...) porque las personas que están trabajando ahí son
siempre las mismas personas”.
Home marroquí, 32 anys, Ciutadella

“Al mes y medio o dos meses de empezar clases me dijeron "tú hijo va a perder el año", y yo
no entendía si estaba apenas empezando, y ¿por qué lo dejaron pasar si no estaba listo? y
luego salió bien, pero en las calificaciones al final cuando pasó le ponía la profesora "pensé
que no lo lograrías" y no me pareció bien... ¿cómo así?”.
Dona equatoriana, 43 anys, Maó

Així mateix, també consideren que s’ha d’afavorir la integració socioeconòmica i
administrativa de les persones migrades, tot i que també opinen que són les pròpies
persones migrades les que poden contribuir a evitar la discriminació.

“Quizás fuese una mirada de curiosidad o benigna, pero también era discriminatoria, pero
cuando iba con mi exmujer sentía que nos miraban... Eso tiene muchos años arraigado en la
sociedad. El inmigrante es el que tiene que mostrarse como una persona integrada y eso
cambia esa mirada”.
Home cubà, 56 a anys, Ciutadella

Finalment, unes poques es mostren pessimistes respecte la possibilitat d'evitar o prevenir
situacions de discriminació.
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“Es difícil, porque es la forma de ser de las personas, tienen esa costumbre... Las personas
adultas, toda la vida, han sido así y es muy difícil de cambiar”.
Dona colombiana, 37 anys, Maó
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2.3.7. Dona
Els processos migratoris augmenten les vulnerabilitats de les persones, ja siguin homes,
dones o infants. El problema és que les dones queden exposades a una doble vulnerabilitat:
com a persones migrades i pel seu gènere, en un context social patriarcal tant en els països
d’origen com en els de destí. Per aquest motiu, s’ha decidir dedicar un bloc específic a la
dona migrada, per conèixer altres qüestions específiques que no s’han tractat en els blocs
anteriors. No obstant això, atès al caràcter ampli del qüestionari, les preguntes que
constitueixen aquest bloc són genèriques i limitades, per la qual cosa s'han de prendre les
respostes com a indicacions orientatives de l’estat de la qüestió. Per tenir una coneixement
més fidedigne de la seva realitat des de la perspectiva de gènere, s'hauria de ampliar i
precisar molt més les qüestions que es realitzen.
De les 57 dones migrades que han contestat aquest bloc, la meitat diuen tenir dins la seva
llar la mateixa veu i poder de decisió a Menorca respecte al seu país d'origen. En canvi, amb
el mateix percentatge, del 19 %, unes diuen tenir-ne més i unes altres tenir-ne menys. La
resta contesta no saber. Destaca que més de la meitat de les dones magrebines diuen tenir
més veu i capacitat de decisió.
En relació a les taques domèstiques, el 40 % diuen que són elles les qui realitzen la major
part de les tasques, i només una quarta parta contesta que es comparteixen amb la parella.
Aquesta diferència podria ser major si es demanés qui realitza concretament cadascuna de
les tasques ja que, quan es precisa, en general s'obtenen unes majors diferències per
gènere. El percentatge restant corresponen a altres situacions, principalment pel fet de viure
soles o en altres tipologies d'unitats familiars i/o de convivència (dones amb fills/es,
compartint pis amb altres persones, etc.).
Un 12 % de les dones migrades diuen haver patit alguna vegada violència psicològica per
part de la seva parella o exparella. En canvi, cap d’elles diu haver patit violència física.
Aquestes dades s’han de prendre amb molta cautela, per la falta de mostra i per la dificultat
d’aconseguir una resposta sincera -pel fet de no ser un qüestionari específic sobre la matèria
i per la delicadesa del tema-. Ja és indicatiu el fet que el 40 % diu no saber o no voler
contestar la pregunta, tenint present que un 20 % més s’exclou d’aquesta pregunta pel fet
no haver tingut parella.
A nivell social, el 39 % diu teniu les mateixes relacions i activitats fora de la llar que en el seu
país d'origen, però gairebé el mateix percentatge diu tenir-ne menys. Només un 16 % diuen
haver-la incrementat, especialment entre les dones magrebines.
Quan es demana si s'ha sentit incòmode o discriminada alguna vegada pel fet de ser dona
migrada, la majoria contesta negativament, mentre que 8 dones diuen que sí. De les 5
dones que detallen en quin sentit s’havia donat la discriminació, 2 havien patit estereotips
de tipus gènere-ètnics, 2 en l’àmbit laboral i 2 per la seva situació administrativa.
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“Por ser mujer latina de una vez te etiquetan sin saber quién eres, de dónde vienes... piensan
ésta viene a prostituirse... a mi hija le llegó este comentario y vino llorando y yo le dije "hija...
tú sabes quién es tu mamá"... Lugar chiquito, infierno grande en ese sentido.”
Dona veneçolana, 40 anys, Es Castell

“Me preguntaron mientras caminaba por la calle que cuanto cobraba y me preguntaba si
estaba operada”.
Dona colombiana, 32 anys, Maó

“Este invierno estuve en un restaurante de ayudante de comida típica menorquina y era la
primera vez que trabajaba con comida menorquina... no me dieron ni siquiera la oportunidad
de aprender cómo se hacían los platos, sólo me tenían fregando platos y a mí me contrataron
como ayudante de cocina. Entre el cocinero y otro chico hablaban todo el tiempo menorquín
y me parece de muy mal gusto si yo no lo hablo y me sentí excluida. No me dieron la
oportunidad de hacer por lo que me habían contratado por ser de fuera y mujer y no hablar
el idioma”.
Dona cubana, 42 anys, Alaior

“A veces por el trabajo, te discriminan porque no tienes documento, te quieren pagar
menos... a veces por el color de piel, se quieren aprovechar de ti por no tener documentos”.
Dona boliviana, 30 anys, Ciutadella
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2.3.8. Valoració de la situació a Menorca
Quan es demana en quina situació es troben després d’haver realitzat el procés migratori,
gairebé la meitat consideren que tenen a Menorca una situació millor de la que esperaven,
mentre que l’11 % troben que pitjor.
Més concretament, comparant amb la situació que tenien en el seu país d’origen, més del 80
% valoren positivament la seguretat i els serveis bàsics (sanitat, educació....). En segon
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terme, es situa la millora de la situació econòmica, en un 60 % dels casos. Les persones
procedents del conjunt del continent africà són les que majoritàriament en fan una millor
valoració, en un 85 % dels casos.
En canvi, els aspectes que el procés migratori ha afectat de manera més negativa són en les
relacions socials. Així, el 31 % diu haver empitjorat les relacions d’amistat, i el 17 % les
relacions familiars. No obstant això, més de la meitat consideren que les relacions es
mantenen, tot i la distància.
De les 33 persones migrades que aprofundeixen sobre les preocupacions i necessitats no
cobertes a Menorca, les principals estan relacionades amb l'àmbit professional. Més
específicament, la manca d'un treball estable que asseguri els ingressos mínims per a la
subsistència durant tot l'any, i no només puntualment amb els treballs de temporada. És
interessant destacar que més de la meitat tenen documents per treballar regularment a
Menorca, per la qual cosa la precarietat i la temporalitat és un problema que persisteix, fins i
tot, després d'haver aconseguit la regularització. Així mateix, 5 d’elles subratllen el desig de
trobar treballs relacionats amb el seu àmbit professional en què es desenvolupaven abans
de la migració.

“El tema del trabajo es lo único que nos quita el sueño... no tener un trabajo fijo”.
Dona colombiana, 25 anys, Ciutadella

“Es muy difícil conseguir trabajos de mi profesión fuera del ámbito de la limpieza y cada vez
los contratos son más breves, han bajado los salarios y el personal… Un trabajo todo el año
sería lo ideal, idealmente menos físico... el trabajo que venga que sea largo, que no sea
temporal, de 2 o 3 meses”.
Dona dominicana, 48 anys, Maó

“A mí me gustaría trabajar más en lo que yo fui preparada, pero... ¡a poc a poc! Estar en un
lugar donde pudiera tener una acción más direccionada en lo que yo me capacité; ahora
estoy de temporada de camarera de piso y, en invierno, como soy arquitecta, me gustaría
poner algún anuncio para alguna obra, a ver si de a poco...”.
Dona argentina, 43 anys, Ciutadella

L'habitatge és la segona major preocupació i/o necessitat no coberta. Algunes persones
estimen que el preu de lloguer ha pogut augmentar al voltant d’un 30-40 %- i que, unit a la
menor oferta de l’habitatge, a l'alta estacionalitat laboral i als baixos salaris, dificulta la seva
estabilització residencial a l'illa. De les persones que tenen l’habitatge com una de les
principals preocupacions, és interessant destacar, per una banda, que novament la majoria
tenen els documents regulars de residència i treball en el moment de l'entrevista; i, de
60

l'altra, que 1 de cada 3 són magrebines, tots elles amb documentació regular per viure i
treballar a Espanya.

“Me rompí la pierna trabajando en negro y la señora sólo me ha llamado una vez y su nuera
hizo como que no me conocía... Imagina que le hubiera pasado a un menorquín... yo creo que
no hubiese sido así... es como si tú no fueras ser humano, y duele. Yo ahora no puedo
trabajar y no sé como pagar la casa”.
Home senegalès, 41 anys, Ciutadella

“Ha subido muchísimo el alquiler... es inaccesible, y tampoco en mi situación personal no
puedo hacer una hipoteca; de 400 ahora pago más de 600 de alquiler, aparte gastos”.
Dona equatoriana, 43 anys, Maó

Amb menys intensitat, la situació administrativa també es troba entre les principals
preocupacions i necessitats, en concret per a les persones sol·licitants d'asil, amb targeta de
residència temporal i amb situació administrativa irregular. La conseqüència més directe és
la dificultat per aconseguir llocs de treball i formes de generació d'ingressos més estables.

“Poder trabajar y tener la documentación es lo fundamental. Es muy largo el proceso
evaluando a la persona... Alguna alternativa para poder ganar algo mientras salen los
documentos...”.
Home veneçolà, 56 anys, Maó

“La regularización para luego poder ejercer mi profesión.”
Home cubà, 43 anys, Ciutadella

De la mateixa manera, també n’hi ha que assenyalen aspectes psicosocials, emocionals i de
salut. Això es tradueix, per exemple, en una mancança en la xarxa social per lidiar a nivell
físic i emocional amb la quotidianitat del dia a dia; o el sorgiment de diferents problemes de
salut, que els limita a l’hora de treballar i, per tant, obtenir ingressos.

“Personal sobre todo... poder mirar a las personas de tú a tú, de igual a igual sin diferencia.
Veo a los hijos jugando juntos y a los padres separados por sus etnias o diferencias
culturales, y me molesta esto: sudamericanos, por un lado; marroquíes, por otro;
menorquines, por otro... ¿No podemos interactuar al menos? Yo sólo espero respeto...”.
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Home brasiler, 41 anys, Ciutadella

“…Te dan 15 minutos por limpieza y tengo una lesión en el hombre, las rodillas no me
sirven... los tendones los tengo con fisuras”.
Dona dominicana, 48 anys, Maó

“A nivel personal me falta una red de contención emocional... al principio me sentí más
arropada más que ahora mismo; me encuentro débil a nivel emocional… uno no es de aquí ni
es de allí. Las raíces se ven como difusas; he tenido problemas de ansiedad... Menorca no
tiene ningún grupo de apoyo para este tipo... tiene alcohólicos anónimos, pero no de otro
tipo.”
Dona cubana, 42 anys, Maó

Quan es demana pels aspectes positius i negatius de Menorca i de la població que hi viu,
posen més èmfasi en els primers que no en els segons: mentre que el 86 % de les 37
persones que van respondre a la pregunta destaquen aspectes positius de la seva vida a
Menorca, un poc menys, el 76 %, destaquen algun aspecte negatiu.
Els aspectes més valorats de la vida a Menorca són, en ordre d'importància: la tranquil·litat i
la seguretat de la vida a Menorca, la bellesa de la natura i el paisatge de l'illa, l'amabilitat i
educació dels menorquins i la cultura i tradicions de l'illa.

“De Menorca me gusta la tranquilidad, la seguridad... que uno puede caminar por todas sus
calles, son todas bonitas, sus playas... son chéveres las personas también son amables”.
Home veneçolà, 56 anys, Maó

“De Menorca me gusta la naturaleza, me gusta la tranquilidad... casi me siento como mi
país; si tuviera un trabajo, no tendría la idea de moverme, de cambiar de sitio. La quiero
mucho, pero por temas laborales...”.
Home marroquí, 36 anys, Ciutadella

“Me gusta mucho la paz que hay en Menorca y las tradiciones, me encanta Sant Joan, lo
disfruto un montón... lo vivo y siento que ellos también, al disfrutarlo tanto ellos, me hicieron
disfrutarlo a mí. Me parece super importante entender las tradiciones y participar”.
Dona argentina, 43 anys, Ciutadella
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“Me ha encantado Menorca y no he podido conocer aún muchos sitios, pero las cosas que he
conocido me han encantado... es hermoso y las personas con las que trato son queridas.
Espero tener más amistades menorquinas”.
Dona colombiana, 37 anys, Maó

De les 29 persones que indiquen algun aspecte negatiu associat a la vida a l'illa, la principal
és la dificultat de relacionar-se amb persones menorquines. Creuen que, si es facilités la seva
participació en activitats culturals i socials, la interacció i barreja es podria trencar la barrera
inicial i afavorir així la comunicació intercultural.

“Los menorquines son muy cerrados... al principio, si no te conocen te tienen miedo, pero si
te conocen son muy amables y si te cogen confianza es como que va... para adelante”.
Home senegalès, 41 anys, Ciutadella

“Lo que menos que sean un poco cerrados; tampoco reniego porque no necesito una vida
social muy activa, pero en algunas ocasiones son más cerrados, están más en lo suyo. Pero
cuando uno toma interés por sus tradiciones, por su comida, eso hace que el otro quiera
compartirlo contigo.”
Dona argentina, 43 anys, Ciutadella

“Lo que no me gusta es que hay poca mezcla... si hubiera más mezcla, viviríamos más
felices.”
Home senegalès, 32 anys, Ciutadella

La discriminació també és assenyalada per alguna d’elles, principalment per les persones
magrebines.

“Lo que no me gusta es la mentalidad cerrada con el árabe; siempre escuchas "nos
invaden..." "los moros..."...la mentalidad es un poco aún...”.
Home marroquí, 36 anys, Ciutadella

“He dejado de relacionarme fuera del trabajo por cuestiones emocionales; cuando tú ves
tanto bloqueo, tú tienes que dar un paso en retaguardia y ver las cosas desde esta otra
perspectiva. Me vi sin poder participar de cosas como naturales, sentarte en un bar donde la
mayoría no son inmigrantes y no sentirte observado y criticado; hay sitios muy exclusivos
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para gente de aquí. Hay sitios cerrados, cursos... no todo es tener una situación financiera
favorable... la discriminación está en la mirada, esa mirada que te dice "qué haces aquí", me
lo han llegado a preguntar en la cola de un teatro; cuando publiqué el libro, me dijeron que
no pensaban que una persona como yo pudiera escribir.”
Home brasiler, 41 anys, Ciutadella

“Lo que no me gusta es que algunos menorquines piensan que no quieren gente de afuera...
que yo sea marroquí no significa que yo sea de ninguna forma... tú tienes que conocer es a la
persona. Por lo demás, Menorca me encanta, me he criado aquí... la tranquilidad. Yo estaba
fuera y pensaba, ¡Menorca, Menorca, Menorca!”.
Home marroquí, 26 anys, Ciutadella
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2.4. Relació amb el país d’origen
Pràcticament totes les persones migrades a Menorca tenen familiars en el seu país d’origen,
fet important per les càrregues emocionals i materials que això suposa. La tecnologia de
telecomunicacions actual permet a pràcticament tothom mantenir un contacte diari o
setmanal amb els seus familiars i amistats. Només un 15 % manté el contacte mensualment
o amb menor freqüència.
29 persones que afirmen tenir algun fill o alguna filla, 20 són menors d’edat. La meitat es
troben amb el seu pare o la seva mare, mentre que pràcticament la resta amb els avis i/o les
àvies paternes o maternes. Aquestes persones comenten, en tots els casos, l'alt cost
emocional que la separació familiar té per ambdós costats, tot i que la majoria destaquen les
conseqüències positives que la migració ha tingut per a la seva família, en el sentit d’una
major possibilitat de consum i qualitat de vida.

“Quizás mi hija allí se puede comprar unas zapatillas o un vestidito mejor, pero yo no estoy
con ellos y ellos no están conmigo; no tienen mi cercanía ni yo tengo la de ellos. Yo no he
visto su crecimiento y esto duele muchísimo, lo que nadie se puede imaginar.”
Home cubà, 56 anys, Ciutadella.

“Tengo dos hijos chiquitos allá... Cuando yo estando aquí les mando dinero, evidentemente
hay manera de que ellos se sienta mucho mejor; les puedo mandar ropa y cosas, pero no se
sienten mejor porque les falta es su mamá. Yo trato de cubrir todas sus necesidades y es lo
que se está logrando antes de poder traérmelos para acá, que es lo que quiero.”
Dona veneçolana, 48 anys, Ciutadella.

El 54 % de les persones migrades envien remeses als seus familiars, amb una major
freqüència entre els homes i les persones en situació administrativa irregular. Aquest fet té
molta rellevància en la seva situació econòmica, ja que els ingressos que obtenen no només
serveixen per satisfer les seves necessitats vitals a l’illa, sinó també les dels familiars que es
mantenen en el seu país d’origen. Un 45 % tenen intenció de portar-los a Menorca quan la
situació sigui possible, especialment entre les persones de l’Àfrica subsahariana i amb
sol·licitud d’asil.
Finalment, un 39 % no ha tornat a visitar el seu país des de la seva partida. De la resta, el 17
% el va visitar aquest mateix any, el 15 % fa un any, el 12 % entre dos i tres anys, i el 17 %
més de tres anys. La meitat de les persones africanes no han tornat des de la seva partida al
seu país d’origen, així com la majoria de les persones en sol·licitud d’asil i en situació
administrativa irregular, per motius obvis.

66

2.5. Expectatives i propostes
Per a les 36 persones que responen a la pregunta de quines són les principals condicions que
necessitarien per poder complir amb les seves expectatives, l'estabilització socioeconòmica
és el principal desig, moltes de les quals esperen poder exercir les seves professions i
aportar, d'aquesta manera, els seus coneixements i habilitats a la societat menorquina.

“Aportar mis conocimientos a la parte docente o administrativa; tengo varias titulaciones y
hasta ahora no he podido homologar por todos los impedimentos en Venezuela. Aportar lo
que sé a la sociedad menorquina”.
Dona veneçolana, 40 anys, Es Castell

“Trabajar mucho, trabajar en lo que nos gusta. Me quiero quedar en Menorca y necesito
mayor estabilidad laboral, un contrato laboral que me permita pagar casa, ayudar a mi
familia y superarse a uno mismo”.
Dona veneçolana, 41 anys, Ciutadella
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“A mí me encantaría poder trabajar en algún proyecto de ecología acá para la isla desde
todo lo que yo sé y viví y desde las cosas que se tienen que hacer ponerme en un lugar de
acción”.
Dona argentina, 43 anys, Ciutadella

En menor mesura volen trobar aquesta estabilitat econòmica mitjançant la posada en marxa
d'un projecte o negoci propis. Per això reconeixen necessitar, no solament accés a crèdit,
sinó també assessorament:

“Quedarme aquí, traer a mi mujer, a mi nieta, conseguir los papeles y conseguir trabajo en
mi profesión. Si Caritas lograse hacer el curso y ubicarme en algún sitio, me gustaría montar
yo mi taller si me ayudan con un crédito... Eso es lo que me gustaría”.
Home veneçolà, 56 anys, Maó

“Yo soy una persona que le gusta emprender y crear ideas... me gustaría montar mi propio
negocio y ser mi propio jefe pues; he estado trabajando en la leña... Algo de dinero
necesitaría y también asesoría que me permita a mí saber cuáles son los pasos que tengo que
dar, los canales a seguir, asesoramiento con respecto a las leyes...”.
Home veneçolà, 36 anys, Maó

“Poder encontrar un trabajo que pudiera desarrollarme, poder aportar aquí en la isla porque
tengo ideas; me gustaría poner un comedor para los abuelos... aquí hay mucha gente sola.”
Dona dominicana, 56 anys, Ciutadella

Gairebé la meitat mostren un desig explícit de permanència a l'illa que passa, en el cas de les
en situació administrativa irregular, per la seva regularització; i al voltant del 14 % esperen
poder portar els seus familiars a residir amb ells a Menorca en el curt termini.

“Quedarme aquí, traer a mi mujer, a mi nieta, conseguir los papeles y conseguir trabajo en
mi profesión”.
Home veneçolà, 56 anys, Maó
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“Trabajar mucho, trabajar en lo que nos gusta. Me quiero quedar en Menorca y necesito
mayor estabilidad laboral, un contrato laboral que me permita pagar casa, ayudar a mi
familia y superarse a uno mismo”.
Dona veneçolana, 51 anys, Ciutadella

“Quedarme acá, traerme a mis papás, obtener los papeles...”.
Dona colombiana, 37 anys, Maó

Un 17 %, a més, espera estabilitzar la seva situació residencial mitjançant la compra d’un
habitatge i seguir estudiant (ells i o els seus fills i filles) per millorar la seva situació
sociolaboral.

“Poder tener trabajo todo el año para poder estudiar, pero al trabajar sólo 5 o 6 meses no te
permite hacerlo. Me gustaría estudiar psicología o trabajo social... algo que me llene”.
Dona marroquina, 38 anys, Maó

“Conseguir un buen empleo para poder comprar o alquilar una casa mejor y tener una vida
más tranquila aquí en la isla”.
Home veneçolà, 28 anys, Maó
De les 29 persones que realitzen propostes per facilitar el seu assentament a l’illa i, així,
millorar les condicions per realitzar les seves expectatives de vida, són les següents:

Facilitar els tràmits burocràtics i l’accés a la informació relativa als procediments
administratius.

“Los canales de información para obtener ayudas no están claros; las vías para encontrar esa
información, como encauzarte no están claros. No me sé los canales... hay mucha gente que
no los saben; cómo llegar a la verdadera ayuda que no es necesariamente económica... si no
quizás "podrías hacer esto"... No sé si la culpa es de la persona o de la poca divulgación”.
Dona cubana, 42 anys, Maó
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“Dar información más exacta... que no vayas a un lado y te digan una cosa, y vayas a otro
sitio y te digan otra. O que te den un código para que puedas ver cómo está la situación de
los papeles...”.
Dona colombiana, 25 anys, Ferreries

“El problema del papeleo de la inmigración existe en todos los sitios... Aquí había 2 o 3
personas trabajando en inmigración en la policía que me han puesto obstáculos, me han
dado informaciones erróneas y me han llegado a decir que aquí había mucho paro y que era
mejor que me volviera a Italia a trabajar...”.
Home brasiler, 35 anys, Maó
Facilitar activitats de generació d'ingressos mitjançant sistemes que afavoreixin la
integració laboral de les persones migrades en els sectors per als que estan qualificats
professionalment (per adquirir l'experiència laboral a Espanya), la realització de cursos i
oferta formativa accessible i promoure activitats productives en temporada baixa.
“Más apertura para poder mostrar nuestra cultura, nuestra música, más mezcla y facilitar a
los negros sin papeles para que puedan trabajar; si no tienes papeles y no puedes trabajar, se
convierte en una prisión”.
Home senegalès, 32 anys, Ciutadella

“Cuando uno es nuevo, recién llegado, que cuando vean tu CV te hagan pruebas para ver que
puedes desempeñar ese trabajo, porque si no tienes experiencia aquí, no consideran tu
experiencia previa... que tú pudieras demostrar tus habilidades porque no te creen el CV, que
te hagan una prueba. Así acabé yo encontrando trabajo sólo de limpieza, pudiendo hacer
otras cosas”.
Dona dominicana, 48 anys, Maó

“Que las instituciones vean el potencial de los migrantes... hay personas muy preparadas,
con mucha experiencia que podríamos aportar muchísimo; deberían abrirse las puertas a
compartir conocimiento... Que la isla no fuera estacional, que se pudieran abrir a nuevas
cosas... el campo por ejemplo tiene muchas cosas por explotar... no es sólo playa... hay
bastantes cosas por hacer”.
Dona equatoriana, 43 anys, Maó

70

“Yo sí quería ver si estaban dando algo de mecánica, porque la tecnología en Venezuela... yo
me quedé atrasado...Si hubiera algún curso de mecánica, yo ya estaría anotándome”.
Home veneçolà, 56 anys, Maó
Realitzar activitats culturals i socials on participin tant persones locals com persones
migrades, per facilitar la interacció i cooperació intercultural.
“Yo he hecho recitales como un tour por cada pueblo de Menorca y entre poemas y poemas
tenía una breve charla, explicación y hubo interés de las personas en la isla que buscan esas
cosas, los ya interesados en conocer, pero esas cosas no llegan a la gran mayoría de la gente.
La idea era demostrar que podemos trabajar juntos y evolucionar juntos”.
Home brasiler, 41 anys, Ciutadella

“Yo creo que en el caso de las instituciones promoviendo el cuidado de la isla sería el punto
clave para los que venimos de fuera, porque si los que venimos se ve que venimos a cuidar la
isla, el menorquín se abre, porque ve que estás en una actitud de cuidado, de respeto de la
isla.... y, desde ese lado, se facilita la comunicación, porque hay ya otra mirada. Que haya
proyectos de cuidado de la isla: limpieza, reciclaje, promover las tradiciones y que el que
llega participe”.
Dona argentina, 43 anys, Ciutadella
Ampliar l'oferta formativa i incloure més oferta en castellà, per no limitar l'accés als que
no parlen català; contrarestar la discriminació i els estereotips que alimenten els
comportaments xenòfobs; i evitar l'exclusió pel no coneixement de la llengua catalana,
tant en l'educatiu com en el laboral, mentre es facilita l'aprenentatge de l'idioma per
part de la comunitat migrada.

“La oferta formativa es muy limitada aquí también, y hasta la universidad de Alaior para
estudiar cosas de turismo me exigían el catalán y no me pude apuntar... como si el turismo
precisamente tuviera que ver mucho con el catalán.”
Home marroquí, 36 anys, Ciutadella

“Las instituciones tiene que hacer algo más... como que les faciliten las cosas… Debería
cambiar la manera de mirar a los inmigrantes... son seres humanos y tienen derecho a vivir,
hace parte de la sociedad, que no nos cierren las puertas, te discriminan.”
Home senegalès, 41 anys, Ciutadella
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“Con el tema de la lengua se están perdiendo de mucha gente podría aportar mucho; si me
dejas fluir yo voy aprendiendo, pero si me excluyes por la lengua desde el principio yo me
cierro. Deben mantener su lengua y me gusta que se mantenga, pero lo que te obligan a
hablar es catalán, no menorquín, y la presión que hay es horrorosa.”
Dona dominicana, 55 anys, Ciutadella
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3. Percepció sobre la immigració i la
multiculturalitat

Per conèixer la percepció sobre la immigració i la multiculturalitat de les persones que
viuen a Menorca, s’ha realitzat una enquesta a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO dels centres
educatius de Menorca. Els centres que han participat en aquesta iniciativa són: CC La
Salle d’Alaior, CC La Salle de Maó, CC Sant Josep, CC Sant Francesc de Sales, IES Cap de
Llevant, IES Joan Ramis i Ramis, IES Josep Miquel Guàrdia i IES Maria Àngels Cardona
(aquest darrer de manera parcial, ja que només han contestat alguns grups de 3r d’ESO).
D’aquests centres, s’han pogut enquestar un total 720 alumnes. A continuació s’exposen
els resultats.
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3.1. Perfil de l’alumnat enquestat
La meitat de la població enquestada són dels centres educatius de l’IES Cap de Llevant i l’IES
Joan Ramis i Ramis, amb una proporció similar, ja que són els centres amb més línies. L’IES
Josep Miquel Guàrdia és el tercer centre amb més enquestats, amb el 19 %. Finalment, la
resta de centres, pràcticament tots concertats, es situen amb percentatges similars,
representant cadascun d’ells entre el 5 i el 7 %. L’excepció és l’IES Maria Àngels Cardona, que
té una proporció similar als concertats pel fet que només han participat en l’enquesta alguns
grups de 3r d’ESO. Hi ha una proporció similar d'enquestats segons el grup (3r i 4t d'ESO) i el
sexe. Per edats, el 80 % tenen 14 i 15 anys, mentre que els restants en tenen 13, 16 i 17. La
majoria són nascuts a Menorca, essent el 83 %; el 8 % a la resta de l'estat espanyol; i el 9 %
restant a altres països, principalment d'Amèrica del Sud i Central.
Si s'observa el país de naixement dels progenitors, el percentatge de nascuts a Menorca
disminueix fins el 60 % (el 62 % si es té en compte el conjunt de les Illes Balears). Els nascuts
a la resta de l'estat espanyol són el 19 %, i un altre 19 % a altres països. Principalment són
d'Amèrica del Sud i Central, essent el 10 %; i, amb menor mesura, de la Unió Europea (el 4
%) i de l'Africa del Nord (el 3 %). En relació als seus nivell d’estudis, gairebé la meitat dels
progenitors tenen estudis secundaris, i un poc més d'una quarta part estudis universitaris. En
menor mesura, el 15 % tenen estudis primaris o sense estudis.
Destacar les diferències significatives entre els centres educatius. El de Sant Josep és el que
té una menor proporció de progenitors nascuts a Menorca o a les Illes Balears, essent només
el 40 %; i amb un major nombre a països extracomunitaris, del 38 %. També, per davall de la
meitat dels progenitors nascuts a les Illes Balears, es troba La Salle de Maó. En aquest cas,
però, n’hi ha una major proporció a la resta de l'estat espanyol, amb el 31 %, mentre que un
15 % a un país extracomunitari.
Entre el 55 i el 65 % de progenitors nascuts a les Illes Balears, es troben en els centres de Cap
de Llevant, Joan Ramis i Ramis i La Salle d'Alaior. De la resta de procedències, La Salle
d'Alaior és el qui té un major nombre a la resta d’Espanya, el 23 %, mentre que en el Joan
Ramis i Ramis la proporció d'aquests i de països extracomunitaris és la mateixa, del 20 %.
Finalment, als centres Sant Francesc de Sales, Josep Miquel Guàrdia i Maria Àngels Cardona
hi ha una majoria de progenitors nascuts a les Illes Balears, representant al voltant de tres
quartes parts. Respecte al nivell d’estudis, els progenitors dels dos centres de La Salle són els
que tenen un major nivell d’estudis, tenint més del 30 % estudis universitaris.
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Gràfic 1: Nombre d’alumnat enquestat, segons centre educatiu (nombre del cercle interior), lloc de naixement
(cercle exterior) i lloc de naixement dels pares (cercle interior).
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Llegenda:
Groc: Nascudes a les Illes Balears
Vermell: Nascudes a la resta d’Espanya
Blau: Nascudes a la resta de la Unió Europea
Verda: Nascudes a la resta del món

En relació al municipi de residència de l’alumnat, el 44 % viu a Maó. Li segueix Alaior (23 %),
Ciutadella (13 %), Es Castell (9 %) i Sant Lluís (7 %). Els municipis del centre de l’illa,
especialment Es Mercadal i Ferreries, pràcticament no tenen representació pel fet de no
haver pogut realitzar les enquestes als centres educatius de secundària de Ferreries. Així
mateix, Ciutadella també queda infrarepresentat, tenint en compte la seva població.
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Gràfic 2: Alumnat enquestat, segons municipi de residència.
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També s’ha demanat a l’alumnat si recorden haver participat alguna vegada en algun taller
sobre migracions, cooperació i/o multiculturalitat a l'escola o a l'institut. El 33 % contesta
afirmativament, percentatge que s'eleva per damunt del 40 % en els centres de Sant
Francesc de Sales i Joan Ramis i Ramis. En canvi, la majoria, el 67 %, diu no haver-hi
participat o que no ho sap. En el cas de Josep Miquel Guàrdia, Sant Josep i Cap de Llevant,
s'eleva per damunt del 70 %.
Finalment, també s’ha demanat que valorin de l’1 al 5, essent 1 gens i 5 molt, en quin grau
es consideren racistes. Es tracta d’una pregunta directa, que no intenta mesurar
objectivament el grau de racisme entre l’alumnat (per la connotació negativa en la societat
que hi ha, en general, d’aquesta paraula), sinó el sector que es considera i es reconeix amb
aquest adjectiu. Així, un 7 % es situa en el 3 (ni poc ni molt), mentre que el 5 % en el 4 i el 5
(bastant o molt). En nombres absoluts, són 82 persones. En canvi, en la part baixa, el 60 % es
situa en l’1 (gens) i el 28 % en el 2 (poc).

3.2. Valoració global sobre la immigració i la relació amb les persones
de països diferents.
La majoria de l’alumnat valora positivament que a Menorca hi hagi persones de diferents
països i cultures, mentre que un 20 % es mostra indiferent. Com s’anirà observant a
continuació, aquesta actitud es veurà matisada davant les qüestions i situacions concretes
que es van exposant al llarg de l’enquesta.
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Les dones i les persones que han realitzat un taller sobre migració, cooperació i/o
multiculturalitat tenen una percepció més positiva respecte a la dels homes i de les que no
han realitzat el taller, amb una diferència al voltant del 12 %. Des d’una vessant menys
positiva, només el 54 % de l’alumnat de Sant Josep i el 62 % de La Salle d’Alaior valoren la
diversitat cultural bé o molt bé, enfront al 74 % de mitjana.

Gràfic 5: Percentatge de l’alumnat segons la percepció del fet que hi hagi persones d’altres països i cultures
vivint a Menorca com a molt malament, malament, ni bé ni malament, bé, molt bé i no sap o no contesta.
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Gairebé la meitat de l’alumnat considera que les persones nascudes a l’estranger
representen entre una quarta part i la meitat del conjunt de la població de Menorca. Es
tracta d’una percepció sobredimensionada de la realitat ja que, en base al padró d’habitants
a 1 de gener de 2018, les persones nascudes a l’estranger representen el 16 % de la població
a Menorca. L’alumnat que ha indicat un percentatge més ajustat a la realitat és el 31 %.
Destacar que en el centre Sant Josep l’alumnat situa el percentatge de població estrangera
en el 44 % (gairebé la meitat del total de la població), quan en la resta de centres es situa al
voltant del 30 %. Aquest fet pot ser motivat pel fet de ser el centre amb una major proporció
de progenitors de l’alumnat procedents de països extracomunitaris, la qual cosa indicaria
com l’entorn escolar influeix en la percepció de la realitat.
El 41 % considera que la proporció de persones nascudes a l’estranger a Menorca és ni poca
ni molta. A continuació, però, segueix que és bastant, pel 34 %. Fruit dels resultats anteriors,
s’entén aquest percentatge elevat. Els que opinen que són pocs o massa pocs són el 7 %, els
que són excessius el 4 %, i els que es mostren indiferents o no saben o no contesten, el 14 %.
Segons el país d’origen de l’alumnat, no es detecten diferències d’opinió dels que indiquen
que la proporció de població nascuda a l’estranger és bastant o excessiva. En canvi, destaca
que aquesta opinió és compartida pel 51 % de l’alumnat que tenen els dos progenitors
nascuts a un país extracomunitari; i pel 59 % de l’alumnat de Sant Josep, respecte al 29 % de
la Salle d’Alaior (que obté el valor més baix) i el 38 % de mitjana.
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Gràfic 6: Percentatge d’alumnat segons la percepció del percentatge de persones nascudes a l’estranger que
creuen
que viuen a Menorca.
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De l’alumnat que té els dos progenitors nascuts a l’estat espanyol, en general més de la
meitat coneix cap o poques persones d’altres països. L’única excepció és a l’institut, en el
qual el 38 % en coneix bastants o molts i el 19 % ni pocs ni molts. En l’àmbit de les amistats,
un 25 % en té bastants o molts, i un 18 % ni pocs ni molts. En l’àmbit del veïnat i les activitats
extraescolars, els que en coneixen bastants o molts es situen entre el 10 i el 15 %, mentre
que en l’àmbit familiar és, lògicament, mínim. Les relacions amb les persones d’altres països
són, en general, cordials i, especialment en l’àmbit del veïnat, indiferent. Una part poc
significativa diu tenir una relacions molestes o conflictives.

Gràfic 3: Percentatge d’alumnat amb els dos progenitors nascuts a l’estat espanyol segons el grau de relacions
que té amb persones d’altres països, per àmbits.
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Gràfic 4: Percentatge de l’alumnat amb els dos progenitors nascuts a l’estat espanyol segons el tipus de relació
que té amb les persones d’altres països, per àmbits.
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Per saber el grau de confiança que els hi generen les persones d’altres països, en un apartat
de l’enquesta es mostren tretze fotografies de persones amb aparences físiques, sexes i
contextos diferents. D’aquestes, l’alumnat ha d’indicar si els hi generen cap confiança, poca
confiança, bastanta confiança, molta confiança, indiferència o no sap. El resultat és que
s’han donat diferències importants, si es consideren les respostes “cap” i “poca” confiança
(veure gràfic 7).
La situació que genera més desconfiança, per a gairebé la meitat de l'alumnat, és el grup de
persones sud-americanes, que es troben fent cua en un una oficina de treball (1). En un
segon nivell, per a gairebé el 40 %, es situen el grup de persones de religió musulmana que
surten d'un mesquita (2); i el venedor ambulant de pell negra (3). En un tercer nivell, es
troben la majoria de fotografies, tot i que amb diferències. A la part alta, el 31 % desconfia
del grup de tres dones que vesteixen el hijab parlant en un espai públic (5); i de l’obrer sudamericà a la feina (4). Amb un 3 % inferior, es situen dues fotografies protagonitzades per
persones espanyoles: la d'un home venedor ambulant (6); i el d'un grup de persones fent
cua en una oficina de treball (7). En una situació intermèdia, assenyalats per una quarta
parta, es troben la dona de pell negra realitzant trenes a una altra persona (8); unes
persones xineses treballant en un comerç (9); i una dona amb hijab exercint de portaveu
d’un govern autonòmic (10). A la part baixa, figuren la dona del sud-est asiàtic realitzant
tasques domèstiques (11), assenyalada pel 23 %; i el grup de turistes europeus, pel 20 %
(12). Finalment, la persona que genera menys desconfiança és una dona menorquina venent
productes locals en una fira gastronòmica, només pel 15 % (13).
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Dels resultats obtinguts, s'extreuen diferents factors que podrien explicar aquestes
diferències.
Origen

Gènere

Les tres primeres fotografies que, amb
diferència, generen més desconfiança, són
protagonitzades per persones d'Amèrica del
Sud, de l'Àfrica subsahariana i dels països
àrabs. En canvi, les persones més properes
al nostre entorn tenen nivells de
desconfiança menors.

Les tres primeres fotografies que, amb
diferència, generen més desconfiança, són
protagonitzades per homes. Si es comparen
dues fotografies concretes, per exemple, les
protagonitzades per dues persones de pell
negra (3 i 8), s’observen que són dues
situacions similars (una sola persona
realitzant una activitat similar). Per tant, el
gènere pot ser un factor.

Classe social

Grup

Si es comparen les fotografies 5 i 10, que
mostren dones vestides amb el hijab, el
nivell de desconfiança és més baix en la
exerceix la política respecte a les situades
en un espai públic. Així mateix, en relació a
les fotografies 6 i 7, on hi apareixen
persones espanyoles en un context humil,
es situen lleugerament per damunt a altres
persones
d'orígens
diversos;
i
significativament per damunt respecte al
grup de turistes europeus (12) i de la
venedora de Menorca (13).

Les dues primeres fotografies que generen
més desconfiança, les persones es troben
en grup. Si es compara la fotografia 1 i 4,
ambdues són protagonitzades per persones
sud-americanes, però la primera és situen
en grup mentre que la segona es troba una
persona sola i, a més, en un context laboral.

Tres quartes parts de l’alumnat entrevistat han seleccionat diferents nivells de confiança
segons la fotografia exposada. No obstant això, s’ha de tenir present que 39 alumnes (el 5 %)
diuen tenir cap o poca confiança en totes les fotografies. En concret, a partir de les
observacions en les aules que l’equip d’aquest estudi era present, alguns d’ells manifestaven
aquesta posició pel fet de no poder confiar amb les persones, independentment del seu
origen. Per tant, en aquests casos s’anul·len els factors abans exposats, i esdevindria un
cinquè factor, que és el recel cap a la persona desconeguda.
També destacar que un significatiu 17 % contesten a totes les fotografies “indiferent”. El
motiu argumentat per alguns alumnes és pel fet de no conèixer a la persona, per la qual cosa
no es pot confiar però tampoc desconfiar. De manera menys significativa, només un 4 % han
contestat a totes les fotografies tenir bastanta o molta confiança.
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Tot seguit, es sumen totes les respostes obtingudes de les fotografies, per poder tenir una
visió global de les diferències segons diferents perfils de l'alumnat. Així, segons el sexe, un 26
% dels homes manifesten tenir poca confiança, mentre que en les dones és un 7 % inferior.
Aquesta diferència es compensa amb una major proporció de dones que contesten
indiferent. Per centres, els que mostren una major desconfiança (que contesten tenir cap o
poca confiança) són l'alumnat de Sant Francesc de Sales i Sant Josep, amb valors propers al
40 %. En canvi, els de La Salle d'Alaior, del Cap de Llevant i del Josep Miquel Guàrdia es
situen per davall del 30 %. Dels que han realitzat alguna vegada algun taller sobre
migracions, cooperació i/o multiculturalitat, en el mateix sentit que en l’anterior categoria es
manifesten el 24 %, un 8 % menys respecte als que no n'han realitzat cap o no se'n recorden.
Un poc més complexa en la interpretació són els resultats segons el país de procedència dels
progenitors de l’alumnat. Les principals diferències es donen entre el fet de tenir confiança i
la indiferència. Així, el 33 % l'alumnat que té els dos progenitors com origen un país
extracomunitari, manifesta tenir bastanta o molta confiança, un 9 % més respecte als que
tenen els dos progenitors espanyols i els quals es decanten per l’opció d’indiferència. En
canvi, els nivells de desconfiança són similars, propers al 30 %, amb l'excepció de quan un
dels progenitors és extracomunitari i l'altre espanyol (que es el cas de 42 alumnes
enquestats), que és 6 % inferior. Aquest fet és el que crida més l'atenció, tenint present que
la majoria dels progenitors són d'Amèrica del Sud i Central. Si es detalla segons les
fotografies, per a aquest sector de l’alumnat les protagonitzades per persones sudamericanes tenen un percentatge inferior respecte a la mitjana, tot i que un 30 % manté la
desconfiança a la fotografia 1 (que és la que en genera més de mitjana). També és inferior a
les fotografies 2 i 3, al voltant d'un 7 %. En canvi, és al voltant d’un 6 % superior en les
fotografies 10 i 11. També és així respecte a les fotografies 12 i 13, tot i que de manera més
lleugera (essent d'un 4 i 2 % més respectivament).
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Gràfic 7: Percentatge d’alumnat que han indicat tenir cap o poca confiança respecte a les persones que figuren
en les següents fotografies.
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3.3. Percepció de la immigració.
Si es demana per les cinc principals preocupacions de l’alumnat en relació a la societat, el 34
% assenyala la immigració, ocupant el cinquè lloc. Aquest tema queda enfora dels tres
principals indicats per tres quartes parts: el medi ambient, el canvi climàtic i la preservació
del paisatge; la desigualtat de gènere i les violències masclistes; i la pobresa i la desigualtat al
món. També queda per damunt de la immigració la diversitat sexual i els drets del col·lectiu
LGTBI, amb el 41 %. S’ha de tenir present que el percentatge assolit pot ser que sigui més
elevat del que correspondria, pel fet que l’enquesta era específica sobre la temàtica.
Per començar a desgranar les percepcions envers al fenomen migratori, s’ha volgut conèixer
en quin grau l’alumnat comparteix certes afirmacions crítiques amb la immigració, que
s’acostumen a sentir en diferents espais de la nostra vida quotidiana. La que presenta un
major grau d’acord, amb diferència, és el fet que “la població immigrada viu de les ajudes
socials de les administracions públiques i de les entitats”. Així, el 32 % hi està bastant d’acord
i l’11 % molt d’acord. Entre els dos, sumen més que les persones que no hi estan d’acord. En
segon lloc, es situa l’afirmació que “les persones en situació administrativa irregular haurien
de ser tornades al seu país”, amb la qual el 14 % hi està bastant d’acord i el 10 % molt
d’acord. Amb un 20 % d’acord (sigui bastant o molt), es situen “la població immigrada pren
la feina dels menorquins”, “la immigració genera delinqüència, inseguretat i terrorisme” i
“només haurien de venir les persones immigrades per formació o amb contracte de treball”.
Finalment, l’acord és poc significatiu en “la religió musulmana dificulta la convivència en la
nostra societat” i “la immigració empitjora l’educació”.
Segons el sexe, un 28 % dels homes hi estan bastant o molt d'acord, un 6 % més respecte les
dones. Destaca que un 37 % de les dones hi estan gens d'acord, un 9 % més respecte els
homes. Segons el país de naixement, les diferències no són gaire significatives, tot i que
l'alumnat a Menorca tenen un grau d'acord lleugerament més elevat. En canvi, si s'observa
la procedència dels seus progenitors, destaca una diferència de gairebé 10 punts entre
l'alumnat amb progenitors europeus (del 27 %) i els que tenen un o ambdós
extracomunitaris (del 17 %). Segons si han fet algun taller sobre migracions, cooperació o
multiculturalisme, els que mostren un grau d'acord més elevat, amb 4 punts de diferència,
mentre en el nivell de desacord la diferència dels que sí van fer el taller és un 8 % més
elevat. Finalment, el centre educatiu on l'alumnat hi mostra un major acord és, amb
diferència, el de Sant Josep, amb un 46 %. En canvi, els centres on l'alumnat expressa un
major desacord són el de Maria Àngels Cardona, Josep Miquel Guàrdia, Cap de Llevant i Sant
Francesc d’Assis.
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Gràfic 8: Grau d’acord en relació a les següents afirmacions sobre la immigració, segons si està gens, poc,
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bastant o molt d’acord.

El principal àmbit a través del qual escolten o llegeixen bastantes vegades o freqüentment
aquests comentaris són els mitjans de comunicació de masses (televisió, premsa i ràdio), en
un 37 % dels casos. Les xarxes socials (Instagram, Facebook, etc.) és el segon amb més
importància, assenyalat per un 29 %. La resta (amistats, espai públic, família i missatgeria
mòbil) tenen una proporció similar, entre el 12 i el 15 %, mentre que en les activitats
extraescolars és pràcticament inexistent (veure gràfic 9).
Algunes diferències destacades entre segments cal indicar, per sexe, que en el cas de les
xarxes socials les dones ho perceben més (per un 34 %) respecte els homes (per un 24 %);
mentre que en l’àmbit de les amistats és més freqüent entre els homes (per un 20 %) que no
entre les dones (per un 6 %). Segons el país de naixement de l’alumnat, el nascut a altres
països detecten més aquests comentaris a les xarxes socials (per un 40 %) respecte el nascut
a Menorca (per un 28 %); de la mateixa manera que l’alumnat de Sant Josep (per un 54 %)
respecte altres centres, com el Maria Àngels Cardona (per un 16 %) i el Josep Miquel Guàrdia
(per un 19 %). Una possible explicació d’aquesta diferència podria ser que l’alumnat d’altres
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països tinguessin una major capacitat per llegir aquests missatges en clau crítica respecte a
l’alumnat nascut a Menorca, com a conseqüència de la seva experiència vital.
Si es compara l'alumnat que ha donat fins a dues respostes "bastant d'acord" i "molt
d'acord" (amb una actitud més favorable respecte a la immigració) amb el que n'ha donat
tres o més (amb una actitud més contrària), s'observa que aquests darrers (que són un total
de 144 persones) tenen un major grau d'exposició a aquests missatges (veure gràfic 10). Així,
contesten bastantes vegades o freqüentment entre un 8 i un 20 % més de mitjana. L'àmbit
en el qual es produeix una major diferència és en el de les amistats, essent aquest un 19 %
superior i representant el 30 % dels casos (esdevenint el tercer àmbit més important). Amb
una diferència d'un 16 i un 15 % respectivament, es troben les converses familiars (amb un
27 %) i els mitjans de comunicació (amb un 49 %, mantenint-se com l'àmbit amb un
percentatge de casos més elevat). Amb una diferència del 13 % es dona a les xarxes socials
(situant-se amb un 41 %) i la missatgeria mòbil (amb un 23 %). Finalment, els àmbits amb
una menor diferència (per davall del 10 %) són els espais públics (arribant al 24 %) i les
activitats extraescolars (a l'11 %).

Gràfic 9: Freqüència (en %) amb la qual han escoltat alguns dels comentaris contraris a la immigració, per
àmbits.
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Gràfic 9: Percentatge d’alumnat que escolta o llegeix bastantes vegades o freqüentment comentaris contraris a
la immigració, segons l’actitud d’aquest envers la immigració.
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Exposant una situació concreta visible per a l’opinió pública (veure gràfic 11), els naufragis
de persones migrades en el Mediterrani i el rescat per part d’ONGs com Open Arms, la
majoria de l’alumnat afirma conèixer la situació, en un 77 %. L’alumnat nascut a Menorca
presenta un major grau de coneixement (79 %) respecte al nascut a la resta d’Espanya (68 %)
i a altres països (65 %). De la mateixa manera, l’alumnat de l’IES Cap de Llevant (el 83 %)
respecte al de Sant Josep (amb la taxa més baixa, del 65 %).
Quan es plantegen diferents opcions sobre la manera d’actuar davant aquesta situació, la
meitat considera més idoni “rescatar-los, portar-los al port europeu més proper i, si no els
deixen desembarcar perquè el país és contrari a rebre’ls, Espanya hauria d’oferir els seus
ports per acollir-los”. “Rescatar-los, però que els tornin al seu país”; i “rescatar-los i portarlos al port europeu més proper però que, si aquest no és a Espanya, no s’hauria de
preocupar per acollir-los”; tenen un suport al voltant d’un 15 % respectivament, sumant
entre les dues el 31 %. Finalment, només un 2 % considera que cap ONG hauria de rescatar
persones. També és significatiu que un 15 % de l’alumnat no es posiciona, escollint l’opció de
no sap o no contesta.
Les dones tenen una actitud més favorable a l’acollida de les persones rescatades, ja que un
63 % opten per acollir-les a Espanya si altres ports més propers no els deixen desembarcar
respecte a un 41 % dels homes. De la mateixa manera pensen les persones que han realitzat
alguna vegada un taller sobre cooperació, migració i/o multiculturalitat (un 68 %) respecte
dels que no n’han realitzat (un 48 %). Per centres, aquesta opció és seleccionada per al 60 %
de l'alumnat de La Salle de Maó, el 58 % del Josep Miquel Guàrdia i el 56 % del Cap de
Llevant; mentre que només el 27 % de Sant Josep i un 36 % de La Salle d'Alaior.
Quan es demana a l’alumnat quina troba que seria l’opció escollida per part dels seus
progenitors, les preferències queden en el mateix ordre que el manifestat per l’alumnat, tot i
que hi ha una percentatge més elevat de no sap o no contesta (passant del 14 % a un 29 %).
El 41 % de l’alumnat coincideix amb la resposta donada pels seus progenitors (és a dir, han
marcat la mateixa opció en tots ells). Tenint en compte l’elevat percentatge de no sap no
contesta quan es demana per als progenitors, sortiria que al voltant d’un 30 % mantindria
discrepància d’opinió amb un o ambdós progenitors. Per tant, la manera de pensar de
l’àmbit familiar influeix de manera notable en l’opinió dels fills i filles.
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En el qüestionari també s’ha exposat el cas de les vuit persones d’Argèlia que van arribar a
l’agost de 2019 a Menorca en pastera, per la qual cosa la policia els va detenir amb la
intenció de retornar-los al seu país. D’aquesta situació, es demana a l’alumnat si consideren
que es va procedir correctament. El 32 % es manifesta gens d'acord i el 29 % poc d'acord,
mentre que un 13 % bastant d'acord i el 8 % molt d'acord. Un 18 % diu no saber o no voler
contestar. Segons el perfil de l’alumnat, es manté la diferència segons el sexe i el centre (en
el mateix sentit envers l’actitud als naufragis al Mediterrani), mentre que desapareix segons
si han realitzat un taller o no sobre cooperació, migració i/o multiculturalitat, i el país de
procedència de l’alumnat o dels seus progenitors.
Si es sumen els que estan gens o poc d’acord, i es compara amb la suma dels que contesten
en l’anterior pregunta que Espanya sempre ha d’estar disposada a acollir-los i que no s’ha de
preocupar d’acollir-los si no és a les seves costes, el percentatge és similar (un 61 % i un 67 %
respectivament). Per tant, hi ha una opinió majoritària a favor de l’acollida (un poc més de la
meitat dels enquestats), mentre que per a una part (al voltant del 15 %) queda supeditada a
que el succés es produeixi en el territori, de manera que l’estat i la resta d’administracions
públiques tinguin una implicació directe. Cal remarcar que, al voltant d’un 30 %, té una
actitud d’indiferència respecte a aquesta situació o de rebuig meridianament clara a
l’acollida, la qual cosa es tracta d’un percentatge prou significatiu.

Gràfic 11: Grau de coneixement i valoració sobre la situació dels naufragis de persones migrades al Mediterrani
i el seu rescat.
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En relació als drets de les persones migrades i els beneficis que aporta la immigració,
l’afirmació que té un major acord és que “la persona que viu i treballa a Menorca hauria de
tenir una situació administrativa que li permetés tenir els mateixos drets (socials, polítics...)
que qualsevol altre ciutadà”, amb la qual el 76 % es manifesta bastant o molt d’acord.
Segueixen “la diversitat cultural (d’idiomes, creences, costums, religions...) enriqueix la
societat menorquina”, amb un 58 %; i “Menorca hauria d’acollir a les persones que migren a
la recerca de feina i/o seguretat”, amb un 56 %. La que genera menys acord, just per davall
de la meitat dels casos, és que la immigració a Menorca pot suposar una oportunitat de
desenvolupament econòmic.
Segons el perfil de l’alumnat, manifesten estar-hi d’acord o molt d’acord globalment el 63 %
de les dones respecte al 56 % dels homes; el 67 % dels que tenen algun o ambdós
progenitors extracomunitaris respecte el 57 % dels que tenen ambdós europeus; el 70 % dels
que han realitzat algun taller sobre migració, cooperació i multiculturalitat en relació al 56 %
que no; i el 69 % dels de La Salle de Maó respecte entre el 52 i el 55 % dels de Sant Josep, La
Salle d'Alaior, Sant Francesc d'Assís i Josep Miquel Guàrdia.

Gràfic 12: Grau d’acord en les afirmacions sobre els drets de les persones migrades i els beneficis que reporta la
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3.4. Percepció de la multiculturalitat.
En relació a la valoració sobre el fet de viure en una societat diversa en orígens, la majoria (el
64 %) estan més d'acord que és bo que, a part d'aprendre la cultura i costums locals, les
persones immigrades mantinguin també la seva, sempre i quan sigui respectuosa amb els
drets humans. Amb menor proporció, un 14 %, considera que hauria de mantenir aquests
aspectes de la seva cultura i costums que no molestin a la resta de la població menorquina; i
un 9 % que haurien de complir les costums del nostre país i adaptar-se a la nostra cultura. El
13 % restant no sap o no contesta.
De l’alumnat que es mostra favorable a l’afirmació que les persones immigrades mantinguin
la seva cultura i costums, el 70 % són dones respecte el 57 % d’homes; el 74 % han realitzat
algun taller sobre migracions, cooperació i/o multiculturalitat respecte el 62 % que no; i un
71 % del Joan Ramis i Ramis respecte el 53 % de Sant Francesc de Sales. En els centres de
Sant Josep i La Salle d’Alaior, el 17 % estan d’acord en què les persones immigrades haurien
de complir les costums del nostre país i adaptar-se a la nostra cultura, enfront d’un 4 % del
Maria Àngels Cardona. No hi ha diferències significatives segons el país d’origen de l’alumnat
o l’origen dels seus progenitors.
A continuació es plantegen dos casos concrets: l’acceptació de portar el vel islàmic als
centres educatius i acudir a places amb una major presència de persones d’altres països. En
el primer cas, un 65 % és molt o bastant favorable que les persones portin el vel als centres
educatius, mentre que el 14 % es mostren poc o gens favorables i, per tant, veurien bé que
s’hi prohibís. Segons el perfil de l’alumnat, manifesten ser favorables a que les persones
puguin portar el vel al centre educatiu el 72 % de les dones, front el 59 % dels homes; el 56%
de l’alumnat nascut a altres països, front el 65% de la mitjana; el 57 % que amb un dels
progenitors extracomunitaris, front el 65% de la mitjana; el 77 % dels que han realitzat algun
taller sobre cooperació, migració i/o multiculturalitat, front el 66 % dels qui no n’han
realitzat cap; i el 74 % del Joan Ramis i Ramis, front el 54 % de Josep Miquel Guàrdia i el 57 %
de La Salle d’Alaior.
En el segon cas, un poc més de la meitat no els importa l’origen de les persones que hi hagi a
la plaça, per la qual cosa hi aniria igualment. En canvi, per un 21 % li influiria bastant i
preferiria anar a altres places, i per un 7 % no hi aniria de cap de les maneres. A diferència de
l’anterior cas, no existeixen diferències significatives entre diferents perfils de l’alumnat.
Només a nivell de centres, destaca que el 24 % de Sant Josep li influiria bastant o molt,
mentre que és una postura molt minoritària a La Salle d’Alaior, de Sant Francesc de Sales i el
Maria Àngels Cardona.

Gràfic 12: Percentatge d’alumnat segons el grau d’acord (gens, bastant, poc, gens, NS/NC) en el fet de poder
portar el vel islàmic als centres educatius (figura de l’esquerra) i si el fet d’haver una majoria de persones
d’altres països a una plaça afectaria gens, bastant, molt o NS/NC a la seva decisió d’anar-hi (figura de la dreta).
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4. Política intercultural
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La política intercultural a Menorca i en el municipi concret de Maó es realitza a partir de
l’adaptació de la metodologia de l’Índex de Ciutats Interculturals, del Consell d’Europa.
S’ha trobat interessant partir d’aquest proposta metodològica, a fi de visualitzar de
manera àgil quines polítiques es realitzen i quines no en l’àmbit de la interculturalitat i
facilitar, així, el plantejament de línies d’actuació futures per desenvolupar la
interculturalitat a Menorca. Atès que l’índex de ciutats interculturals està basada a nivell
municipal, s’utilitza aquesta metodologia de manera flexible, per poder-la aplicar des
d’una perspectiva insular.
A continuació s’exposen els indicadors analitzats, així com també una valoració de l’estat de
la qüestió.
Llegenda
No es port a terme l’acció / situació poc idònia
Es porta a terme l’acció / situació idònia
Es porta a terme una acció similar / situació regular
No correspon / no es disposa d’informació
1.1. Compromís (pàg...)
MEN MAÓ
Les administracions locals han adoptat formalment una declaració pública
sobre que és, o aspira a ser, una illa/ciutat/poble intercultural?
Han adoptat una estratègia d'integració intercultural o de diversitat /
inclusió?
Han adoptat un pla d'acció intercultural?
Han assignat un pressupost per la implementació d'una estratègia
intercultural i / o pla d'acció?
Han adoptat un procés de consulta de polítiques i/o co-disseny, que inclogui
a persones de tots els orígens ètnics o culturals?
Existeix un procés d'avaluació i actualització de l'estratègia intercultural / pla
d'acció?
Les comunicacions oficials fan referència clara al compromís intercultural?
Disposen d'una pàgina web oficial que comuniqui la seva declaració,
estratègia i/o pla d'acció intercultural?
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Disposen d'un organisme dedicat o una estructura de coordinació
interdepartamental responsable d’implantar l'estratègia intercultural?
Reconeixen a la ciutadania/organitzacions locals que han fet coses
excepcionals per fomentar l'interculturalisme en la comunitat local?
1.2. Educació (pàg.)
La distribució de l’alumnat procedents d’altres països en els centres
educatius és equilibrada ?
L'origen del professorat dels centres educatius reflecteix la composició de la
població?
Els centres educatius involucren les famílies migrades en la vida escolar?
Realitzen els centres educatius projectes interculturals?
Disposa el territori d'una política per augmentar la mescla cultural als
diferents centres educatius?
1.3. Serveis públics (pàg...)
El rerefons migratori dels treballadors públics reflexa la composició de la
població?
Disposen les administracions locals d'un pla de contractació per garantir una
taxa adequada de diversitat dintre de la seva força laboral?
Prenen mesures per promoure la diversitat cultural i el respecte de les
persones per a aquest fet en les empreses del sector privat?
Tenen en compte l'origen migrant de la ciutadania a l'hora d'oferir serveis
públics, com els menjador escolars o els serveis funeraris...?
1.4. Empresa i mercat laboral (pàg ...)
Existeix una organització empresarial local que tengui entre els seus
objectius la promoció de la diversitat i la no discriminació en el mercat
laboral?

MEN MAÓ

MEN MAÓ

MEN MAÓ

Pren el territori mesures per promoure i facilitar entre les persones migrades
que ho desitgin la creació d’activitats econòmiques i empresarials?
En les decisions relacionades amb l'adquisició de béns i serveis, les
administracions locals valoren les empreses amb una estratègia d'inclusió /
diversitat intercultural?
1.5. Vida cultural (pàg...)
Les administracions locals utilitzen l'interculturalisme com a criteri quan
s’assignen fons a associacions i iniciatives?
S’organitzen esdeveniments i activitats en els àmbits de les arts, la cultura,
l'esport i de lleure en general, amb l'objectiu de promoure la interacció de
persones de cultures diferents?

MEN MAÓ

S’organitzen activitats relacionades sobre el tema de les migracions, la
diversitat cultural i la convivència?
1.6. Espai públic i mediació (pàg...)
MEN MAÓ
Les administracions locals prenen en consideració la diversitat de la població
en el disseny, la renovació i l'administració de nous edificis o espais públics?
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Quan es decideix reconstruir una àrea, utilitzen diferents mètodes i llocs de
consulta per garantir la participació significativa de persones migrades?
Hi ha espais o àrees que estiguin dominades per un grup cultural, en els
quals generi conflicte amb altres sectors de la població?
Existeix algun tipus d'organització que ofereixi un servei professional per a la
medicació de la comunicació intercultural i / o el conflicte?
Hi ha una organització que s'ocupin específicament de les relacions
interreligioses?
1.7. Idioma (pàg...)
Es posa a disposició de les persones nouvingudes cursos d’aprenentatge de
les llengües locals?
Existeixen polítiques que afavoreixin la conciliació laboral i familiar, a fi de
facilitar la participació de persones migrades en cursos d’idiomes?
Es creen projectes per donar a conèixer a la població local i posar en valor les
llengües de la població migrada?
1.8. Mitjans i comunicació (pàg...)
Les administracions locals disposen d'una estratègia de comunicació per
destacar els valors positius de la diversitat cultural
Es dona suport a les persones migrades per generar canals o projectes de
comunicació propis adreçats al conjunt de la ciutadania?
Es monitoreja la forma en la qual els mitjans de comunicació locals
tradicionals representen les persones d'origen migrant, i pren mesures quan
es transmet una imatge estereotipada o fictícia?
Es supervisa la forma en què les xarxes socials representen a les persones
d'origen migrant?
1.9. Perspectiva Internacional (pàg...)
Es té una política explícita i sostenible per promoure la cooperació
internacional en les àrees econòmiques, científiques, culturals?
Es promou el contacte de les persones joves amb altres realitats culturals
dirigeix a través de programes internacionals o d'intercanvi?
1.10. Coneixement i competència cultural (pàg...)
Es genera informació estadística i qualitativa sobre diversitat i relacions
interculturals, que ajudi a plantejar polítiques públiques en aquesta matèria?
Directament o a través d'un organisme extern, es realitzen enquestes que
inclouen preguntes sobre la percepció pública de les persones migrades?
Directament o a través d'un organisme extern, realitzen enquestes sobre el
sentiment de seguretat amb respecte a les persones d'origen migrant?
Es promou la competència intercultural dels treballadors públics (de les
administracions, centres educatius, equipaments juvenils...)?
1.11. Acollida de les persones nouvingudes (pàg...)
Es disposa d’una agència, unitat, persona o procediment designat per donar
suport a les persones migrades?
Es disposa d'un paquet complert d'informació i suport específic per als
nouvinguts?

MEN MAÓ

MEN MAÓ

MEN MAÓ

MEN MAÓ

MEN MAÓ
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1.12. Participació ciutadana (pàg...)
Totes les persones nascudes a l’estranger poden presentar-se com a
candidates a les eleccions locals?
Totes les persones nascudes a l’estranger poden votar en les eleccions
locals?
Hi ha persones electes en les corporacions locals nascudes a l'estranger o
amb doble nacionalitat?
Disposen d’un òrgan consultiu a través del qual les persones amb origen
migrant puguin expressar les seves inquietuds i assessorar els governs sobre
qüestions de diversitat i integració?

MEN MAÓ

Existeix un estàndard per a la representació amb persones d'origen migrant
en juntes obligatòries que supervisin escoles i serveis públics?
Es generen iniciatives per promoure a les persones d'origen migrant a
participar en la vida política?
S’han introduït mecanismes de participació, a més del dret a vot o un cos
consultiu, per permetre que tots els residents participin per igual en el
procés de decisions?
Es disposa d'una base de dades de totes les organitzacions de la societat civil
que estan actives en els diversos camps relacionats amb la inclusió
intercultural?
Es col·labora amb la societat civil i les organitzacions de base que estan
actives en els diversos camps relacionats amb la inclusió intercultural?
1.13. Mesures de lluita contra la discriminació (pàg...)
MEN MAÓ
S’ha realitzat una revisió sistemàtica de totes les regles i regulacions s per
identificar mecanismes que puguin discriminar a les persones residents
d'origen migrant?
Es disposa d'una carta o altre document vinculant que prohibeixi la
discriminació contra persones o grups de persones per motius de raça, color,
idioma, religió, nacionalitat, origen nacional, o orientació sexual en
l'administració?
Es disposa d'un servei dedicat a assessorar i donar suport a les víctimes de
discriminació?
Es proporciona suport financer i logístic a organitzacions de la societat civil
que assessorin i donin suport a les víctimes de la discriminació?
S’investiga regularment l'abast i el caràcter de la discriminació?
Es realitzen campanyes contra la discriminació o crea consciència sobre la
discriminació d'altres maneres?
Es participa en organitzacions regionals o nacionals que abordin el tema de
la discriminació?
Es disposa d'una estratègia antirumors o implementa activitats antirumors
seguint la metodologia oficial del Consell d'Europa?
Per una correcte interpretació, cal assenyalar que el Govern de les Illes Balears és
l’administració competent en matèria d'integració social i econòmica de l'immigrant i d'acció
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social, segons l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i en virtut de la Llei 4/2009, d'11 de
juny, de serveis socials de les Illes Balears. Els ajuntaments, segons l’apartat “aa” de l’article
29 de la llei municipal i de règim local de les Illes Balears, són competents també en la
regulació i prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics
d’assistència primària, i foment de les polítiques d’acollida de les persones immigrants. En
canvi, el Consell Insular de Menorca no disposa de competències directes en immigració,
més enllà de les que pugui incidir en les seves competències assumides en matèria de
serveis socials i assistència social, en virtut de la Llei 12/1993, de 20 de desembre. Per tant,
en aquest sentit la seva capacitat d’acció queda limitada.
No obstant això, el Consell Insular de Menorca disposa de dos òrgans que incideixen en
aquesta matèria: el Servei d’Assessorament en Immigració i Estrangeria i el Fons Menorquí
de Cooperació. El primer és un servei gestionat pel Consell Insular de Menorca en virtut del
Conveni de col·laboració amb la conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern
Balear. La seva missió és desenvolupar programes i serveis adreçats a la població immigrada
i nouvinguda, i a la població en general, amb la finalitat de normalitzar i facilitar l'acollida i
integració de les persones nouvingudes en tots els aspectes de la vida diària. El segon, el
Fons Menorquí de Cooperació, és una associació sense ànim de lucre que reuneix a entitats
socials, ajuntaments i consell insular de Menorca. La seva missió és promoure projectes de
cooperació al desenvolupament (amb projectes propis o del finançament de projectes
aliens) i de sensibilització a la població menorquina.
Per tant, es considera que bona part de les mesures que conté l’ICC es poden assumir des
d’una perspectiva insular, a partir de la participació dels ajuntaments i de les dues entitats
esmentades. En tot cas, es recomana l’organització de trobades amb els diferents agents
institucionals i socials, per aprofundir en l’anàlisi de les polítiques que ja es porten a terme i
plantejar altres possibles actuacions i com aquestes es poden vehicular, per desenvolupar la
interculturalitat a Menorca.

4.1. Compromís
El Consell Insular de Menorca no té cap declaració pública sobre la voluntat d'esdevenir un
territori intercultural. Derivat d'això, no hi ha cap estratègia, pla d'acció o política de
comunicació en aquest sentit.
En canvi, l’Ajuntament de Maó sí que té un compromís explícit, a partir de l’acord assolit en
el Ple celebrat el 20 d’octubre de 2005 per aprovar un Pacte Local per a la integració i la
convivència, en el qual es preveu l'elaboració d'un Pla Municipal. Aquest es va aprovar el 23
d’octubre de 2010, amb el nom de Pla Municipal de Convivència i Integració 2010-2014. Per
a la seva elaboració, es van organitzar un conjunt de processos participatius per comptar
amb la opinió de les persones migrades i les entitats socials.
No obstant això, el Pla no s’ha actualitzat fins a dia d’avui. Això té com a conseqüència que
no es pugui disposar d’un pressupost específic per a la seva execució, ni es pugui realitzar
una avaluació per comprovar el grau d’assoliment dels compromisos renovats. Així mateix,
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actualment no disposa de cap estructura de coordinació interdepartamental que pugui fer
efectiva la implantació d’una estratègia intercultural com a Ajuntament
En el cas de l’Ajuntament de Ciutadella, entre els anys 2006 i 2007 es va elaborar el Pla
Municipal de Convivència i Interculturalitat. Segons explica Cati Sastre, actual tècnica
municipal de l’àrea d’educació, formació, ocupació i igualtat i que va gestionar la implantació
del Pla a partir de l’any 2008, no s’ha realitzat res més en matèria de sensibilització i treball
comunitari des de la seva finalització. El motiu pel qual no es va renovar el Pla va ser la
disminució de les persones nascudes a l’estranger en el municipi a causa de la crisi
econòmica, per la qual cosa es va considerar que les necessitats havien disminuït i, per tant,
la política intercultural deixava de ser prioritària. Actualment, només s’aborda la
interculturalitat des de programes transversals (com el projecte de Ciutat Educadora) i des
dels serveis socials (des d’un punt de vista d’atenció a les necessitats socials i legals).

4.2. Educació
No s'ha pogut obtenir informació de la composició de l'alumnat segons el seu origen, per
centre, per poder analitzar el grau de diversitat a l'aula i la diferència entre centres. Així
mateix, tampoc es disposen de dades sobre l'origen del professorat, tot i que la recerca
realitzada a les diferents webs de les escoles, s'observa que la majoria d'integrants dels
equips directius o del conjunt de la plantilla són dones nascudes a Menorca.
En relació a si es disposa d'una política per augmentar la mescla ètnica i cultural a les
escoles, el Govern de les Illes Balears ha aprovat recentment el Decret 64/2019 de 2 d’agost,
pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que substitueix
el Decret 37/2008.
Segons s’explica des de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, el nou decret
estableix una reserva de places per a l’alumnat NESE (una part important de les quals són
persones nouvingudes) fins al final dels períodes de preinscripció i matrícula, tant ordinària
com extraordinària, a fi d’afavorir una escolarització equilibrada. A 4t d’educació infantil, el
centre ha de reservar entre 4 i 5 places a cada grup per a alumnes NESE, i entre 5 i 7 a la
resta de nivells (article 5 i disposició transitòria primera del decret). La Conselleria podrà
limitar l’escolarització fora de termini d’alumnat NESE en determinats centres amb un elevat
nombre de famílies en situació de desavantatge social (article 5.5).
La seva escolarització es farà de forma equilibrada i equitativa entre els centres sostinguts
totalment o parcialment amb fons públics, procurant que el seu nombre no superi el 30 % de
l’alumnat i vetlant perquè no excedeixi un 10 % la mitjana de la resta de centres educatius
de la zona d’escolarització respectiva. A l’efecte d’aplicar el criteri de proximitat domiciliària i
vetlar per l’escolarització equilibrada de l’alumnat NESE, la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca, amb la consulta prèvia als consells escolars insulars i, si escau, als
consells escolars municipals, podrà definir zones escolars (article 8.1). No es podran aplicar
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ampliacions del nombre màxim d’alumnes per aula no relacionades amb l’escolarització
equilibrada d’alumnes NESE quan hi hagi centres a la zona amb vacants (article 12.3).
S’hauran de constituir comissions d’escolarització, que actuaran com a òrgans de garanties
d’admissió i estaran formades per representants de la Conselleria, de l’Administració local,
del professorat, dels centres educatius públics i dels privats concertats, així com dels pares,
mares o tutors. Aquestes podran elevar els seus acords a la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca, per tal d’autoritzar una disminució en el nombre d’alumnes per aula en
zones amb sobreoferta de places en centres concrets, per tal d’ajustar oferta i demanda a la
zona i garantir l’escolarització equilibrada d’alumnat NESE (disposició addicional primera).
Respecte als esforços per involucrar a les famílies migrades en la vida escolar del centre, no
s'ha pogut obtenir informació per poder realitzar una valoració objectiva. De les enquestes a
les persones migrades realitzades per al present estudi, no es constata aquest fet, tot i que
una majoria de pares i mares participen en activitats generals organitzades pels centres.
A nivell de projectes interculturals existents en els centres educatius de Menorca, es destaca
el promogut pel Fons Menorquí de Cooperació, la Xarxa de Centres Educatius Cooperants. És
una iniciativa que neix l'any 2008 amb l'objectiu d'agrupar les escoles de Menorca a partir
del seu compromís amb la labor educativa que volen contribuir a la construcció d'un món
més just, solidari i sostenible. La Xarxa està formada per 10 centres d'educació infantil i
primària de Menorca que han iniciat una relació i intercanvi amb centres educatius del
mateix grau a Nicaragua. Durant el 2018 han treballat la temàtica "Migracions i Refugi". Un
projecte concret fruit d’aquesta programa és el curtmetratge “La família sobrevive”, elaborat
per l’alumnat de 5è del CEIP Francesc d'Albranca des Migjorn.
Una altra iniciativa són els tallers que es realitzen a través del programa Salut Jove, del
Consell Insular de Menorca. En el cas de l’OFIM, el seu taller va dirigit a l’alumnat de 1r, 2n i
3r de l'ESO, amb l’objectiu de conscienciar la joventut d'entre 12 i 14 anys sobre les
problemàtiques de la immigració, la integració social i la vulneració de drets. Durant l’any
2018 es van fer 21 tallers. D’altres que s'ofereixen en aquest programa relacionat amb la
interculturalitat són: “Cor intercultural”, dirigit a l'alumnat de 6è de primària i 2n de l'ESO,
que consisteix en l'aprenentatge de cançons populars i actuals, d'estils diferents i de
procedències diverses, segons els països i zones que es trobin presents entre l'alumnat; i
“Àfrica a trossets”, dirigit als grups de 1r d'ESO, en el qual, a través d’una sèrie d’objectes de
la quotidianitat de l’Àfrica Occidental, es presenta aquesta part del continent des de les
seves tradicions, la seva cultura, el seu dia a dia, la seva evolució i la seva contemporaneïtat.
En el programa municipal “Obrint Portes” de Ciutadella, en el curs actual 2019/20
s’ofereixen dos tallers: “Exposició Giramón”, adreçat a P4, P5 i 1r i 2n de primària, amb
l'objectiu d'apropar la realitat mundial als més petits i petites; i “Una agenda per a canviar el
món: ODS 2030”, adreçat a 4t d'ESO, batxillers i cicles formatius, per impulsar i fer difusió
amb una reflexió col·lectiva entorn del que suposen els Objectius de desenvolupament
sostenible.
Finalment, en el programa municipal “Amb bona lletra” de Maó, el Servei de Mediació
Cultural coordina els següents tallers: “Valors tradicionals del Senegal”; “El meu viatge cap
aquí. Una experiència migratòria en primera persona”; “Iniciació al Kanji”; “Origami”; i
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“Capoeira”. Tots ells estan impartits per persones migrades al municipi. A més, a nivell
particular s’ofereix “Folklore afrocubà” i “Danses i músiques de Cuba”.

4.3. Serveis Públics
Tot i no poder disposar de dades, de l'entrevista amb Jenina Mitjana es considera que els
treballadors públics no reflecteixen la composició de la població, no es disposa d'un pla de
contractació per garantir una taxa adequada de diversitat dintre de la seva força laboral i
tampoc existeixen mesures per afavorir la mescla intercultural en les empreses del sector
privat. Aquest fet té a veure possiblement amb diversos factors. Per una banda, en els
requisits d’accés per accedir a la funció pública, especialment en el cas del personal
funcionari. Segons els termes previstos per la Llei 17/1993, poden accedir a la funció pública
espanyola per cobrir places de personal funcionari:




Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
Els familiars dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió
Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat.
Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per
la Comunitat Europea i ratificats per Espanya en els que sigui d’aplicació la lliure
circulació de treballadors.

En canvi, per accedir a una plaça de personal laboral és més flexible, sempre i quan tinguin la
seva situació regularitzada.
Per una altra banda, altres factors tenen a veure amb les condicions socials de les persones
migrades. A partir de l’enquesta a les persones migrades, alguns factors que hi podrien estar
relacionats serien la seva situació administrativa, les dificultats per poder homologar
titulacions i les dificultats idiomàtiques.
En relació a la integració de la perspectiva intercultural en l'oferta de serveis públics, s'està
incorporant progressivament la diversitat cultural als menjadors escolars; i als serveis
funeraris, que contemplen, per exemple, una part de la purificació ritual musulmana.

4.4. Empresa i mercat laboral
De la informació que s'ofereix a les pàgines webs de les principals associacions empresarials
de Menorca (PIME, ASCOME, CAEB i ASHOME), no apareix entre els seus objectius la
promoció de la diversitat i la no discriminació laboral. Tampoc hi figuren mesures
específiques que promoguin el desenvolupament d'empreses de la població migrada.
Finalment, tampoc hi ha cap mesura en els plecs de contractació pública de les
administracions públiques que promoguin a les empreses a integrar estratègies d'inclusió i
de diversitat cultural. En l'àmbit empresarial, només es té constància d'unes sessions
informatives sobre cooperativisme per incentivar la incorporació de dones al món laboral,
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organitzades per l'Ajuntament de Maó, tot i que de moment no s'ha traduït en cap iniciativa
concreta.
La diversitat cultural pot esdevenir una oportunitat de desenvolupament econòmic, en tant
que diferents maneres de fer i d’entendre el món poden obrir nous models de negoci a l’illa.
En aquest sentit, hi ha experiències a altres llocs de l’estat. Per exemple, a Navarra es va
crear el programa Enterway, organitzat per la Cambra de Comerç i finançat per la Comissió
Europea, que consistia en un pla integral per facilitar la creació d'empreses entre les
persones extracomunitàries residents a la comunitat autònoma i poder convertir la seva idea
de negoci en realitat.

4.5. Vida cultural
Les administracions locals no utilitzen l'interculturalisme com a criteri a l'hora d'assignar fons
a associacions i iniciatives com, per exemple, realitzant de manera periòdica convocatòries
específiques de subvencions per a projectes interculturals; o introduint com a criteri de
valoració propostes relacionades amb el foment de l’interculturalisme en convocatòries com
les ajudes a entitats culturals, a clubs esportius o a activitats de música i teatre. Així mateix,
l'interculturalisme o matèria similar no figura entre els eixos i les línies estratègiques
d'actuació en el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Menorca per a l'exercici
2019, aprovat el 10 de desembre de 2018.
No obstant això, les administracions locals destinen fons de manera directa, sigui per
generar iniciatives pròpies (el cicle de cinema social a la fresca de l’Ajuntament de Maó)
donar suport a iniciatives culturals (com el Menorca Doc Fest), o en la programació dels seus
equipaments municipals (Sala Albert Camus). Així mateix, des del Fons Menorquí de
Cooperació es destina un pressupost a les accions i programes relacionats amb la
sensibilització i l’educació pel desenvolupament, en el qual s’inclouen les despeses
relacionades amb la convocatòria de projectes per a ONGD, els programes i les accions
pròpies i les col·laboracions amb altres entitats, el centre documental i les accions
formatives. A l’any 2017 s’hi van destinar 82.542.16 €.
Les activitats culturals orientades a tractar les migracions, la diversitat cultural i la
convivència són nombroses a tota Menorca. Aquestes són possibles per la implicació en
l’organització, principalment, del Fons Menorquí de Cooperació, l’Ajuntament de Maó i les
entitats ciutadanes.
De les activitats que han tingut lloc el 2019, destaquen les que empren un format
audiovisual i fotogràfic per arribar a sensibilitzar la ciutadania sobre aquests temes.




No Borders documental & art social. Organitzat per aquest col·lectiu, és un festival
que es composa de taula rodones, projeccions documentals i art solidari, sobre la
problemàtica dels moviments de refugiats al món.
Cicle de cinema social a la fresca, organitzat per l’Ajuntament de Maó i Es Claustre,
amb l’objectiu posar en valor la diversitat cultural i promoure les relacions
interculturals.
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El Menorca Doc Fest, organitzat per l’associació Es Far Cultural. Es tracta de la
primera edició, posa el focus en qüestions de “consciència social, política,
mediambiental, recerca periodística o històrica, o mostrin alguna forma d’activisme a
favor dels drets humans i la diversitat de cultures. del 31 d'octubre al 3 de
novembre.
El “Cicle de Cinema d’Àfrica i la Mediterrània”, organitzada per la Sala Albert Camus.
Durant el mes de tardor, s’han projectat un total de sis pel·lícules en versió original
subtitulada, que expliquen històries de països com Marroc, Kènia, Senegal, Egipte o
Tunísia, posant una especial atenció en els joves i les dones.
El documental del mes, a la biblioteca pública Maó. Entre els films projectats, alguns
d’ells solen tractar el tema de les migracions i la interculturalitat.

També es produeixen iniciatives en l’àmbit de la lectura, promogudes pel Fons Menorquí de
Cooperació, Xarxa de Biblioteques de Menorca i els grups de lectura.



“Llibres per entendre i canviar el món”, una selecció de llibres amb aquesta finalitat a
disposició dels usuaris de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.
Discussions de llibres amb grups de lectura arreu de Menorca. Per exemple, de
Chimamanda Ngozi Adichie "Tothom hauria de ser feminista" i "Estimada Ijewale:
Manifest feminista en quinze consells", a la Biblioteca Pública d’Alaior; i de Marina
Garcés la Nova il·lustració radical, a Ciutadella.

Tot i que les migracions i l’interculturalisme no era la temàtica específica, destacar també la
segona edició de les Trobades Mediterrànies Albert Camus, amb el títol “Sota el signe de
Prometeu”. Atès a la diversitat de ponents vinguts d’arreu del món i del contingut centrat
aquest any en la revolta, es destaca en aquest apartat.
Finalment, en motiu del dia de les persones refugiades, el Fons Menorquí, l’Ajuntament de
Maó, Som Refugiats i Camí van organitzar el 20 de juny a Ciutadella una actuació musical i la
lectura de poemes; i, a Maó, l’exposició fotogràfica "l'impacte de la guerra sobre 300 km” i la
xerrada sobre els refugiats d'Arsal.
En relació a les accions per afavorir la interacció de les persones de diferents orígens, són
més reduïdes. L’Ajuntament de Maó és l’administració que realitza més accions en aquest
sentit, no pel fet de tenir un programa propi, sinó que en iniciatives com Patis Oberts, Barris
Actius, el Casal de Joves o les trobades d’entitats, es potencia la participació de les persones
migrades i els seus col·lectius a participar-hi. Així mateix, col·laboren en la promoció de les
celebracions pròpies de les persones migrades, com l’aniversari de Sta. Cruz Cochabamba de
les persones bolivianes; i organitzen esdeveniments propis, com el festival de sopes del món.
Maó també destaca per tenir una política d’ajudes a les activitats educatives més potent ja
que, de les 322 concedides pels Serveis Socials Comunitaris Bàsics en el conjunt de Menorca
a l’any 2018, 178 (al voltant de la meitat) s’han concedit a Maó. Aquestes ajudes van
destinades a facilitar la participació dels infants i joves amb menys recursos en activitats
extraescolars o a les escoles d'estiu, entre d'altres. Es considera que facilitar la participació
de les famílies més vulnerables (entre elles les migrades) en espais normalitzats, és una
política idònia des de la perspectiva intercultural i d’igualtat d’oportunitats.
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4.6. Espai públic i mediació
Es considera que les administracions locals no tenen en compte, en general, la diversitat de
la població en el disseny, renovació i administració de nous edificis i espais públics; ni
tampoc emprenen, en general, processos participatius per tenir en consideració l'opinió de
les persones migrades en particular (així com tampoc del conjunt de la població).
En algunes àrees de la ciutat de Maó i Ciutadella hi ha un domini de persones migrades. Per
exemple, en el cas de Ciutadella, a partir de l’entrevista amb Sebastiana Cañellas, tècnica de
Projectes Educatius i Projecte de Ciutat, es va mencionar l’existència de conflicte en la
utilització d’espais públics per part de col·lectius sud-americans. Sovint, les activitats que hi
porten a terme genera les queixes del veïnat. A més, es detecten algunes problemàtiques
socials, com el consum de begudes alcohòliques en la via pública o casos de violència
masclista. La resposta a aquestes situacions ha estat preeminentment policial, la qual cosa
ha provocat el canvi de localització constant d’aquest col·lectiu a diferents llocs de la ciutat
ja que, per a ells, es tracta d’un hàbit de socialització i de lleure arrelat. En el cas de
l’Ajuntament de Maó, quan es donen conflictes d’aquesta tipologia, es dona una resposta
des del servei de Mediació Cultural.
En relació als serveis de mediació cultural, es disposa d’un servei d’aquestes característiques
des del Servei d’Assessorament en Immigració i Estrangeria (OFIM). Té per objectiu facilitar
la comunicació entre l'administració o agent social i persones originàries d'altres llocs, on la
diferència cultural i/o la llengua dificulten l'entesa entre ambdues part. Durant el 2018 es
van realitzar 24 mediacions.
Així mateix, des dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics disposen d’un programa de mediació
cultural -amb l’excepció de Maó, que disposa d’un servei específic-. A l’any 2018, es van
atendre 299 persones i s’hi van destinar gairebé 100.000 €, finançat pel Pla de Prestacions
Bàsiques del Govern de les Illes Balears. Un poc més de la meitat dels usuaris i de la despesa
corresponen a Maó, pel fet de disposar del Servei de Mediació Cultural propi. Ciutadella és el
segon municipi amb major nombre d’usuaris atesos, amb 60, tot i que és el que hi destina
una menor despesa, de 2.200 €. En canvi, Es Migjorn Gran i Sant Lluís són els municipis amb
menor nombre d’usuaris, per davall dels 10, tot i que, en el cas de Sant Lluís, és el segon amb
una major despesa, de gairebé 13.000 €.
A continuació es ressenya la tasca desenvolupada pels programes de mediació cultural dels
diferents serveis socials, segons consta en la justificació del Pla de Prestacions Bàsiques.




Alaior. Amb l’objectiu de fomentar la convivència i la cohesió social al municipi, s’ha
portat a terme el programa de mediació intercultural, a través de facilitar la mediació
entre les famílies magrebines y els centres educatius del municipi. S’han beneficiat 16
famílies d’aquest programa, a través d’entrevistes individuals.
Es Castell. Intervencions individuals i/o familiars d’acollida, d’orientació i
assessorament als nouvinguts; derivacions de serveis especialitzat d’OFIM i
seguiment posterior; tramitació d’informes d’arrelament social per a la regularització
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de la situació jurídica; tramitació d’informes d’adequació de l’habitatge per a
reagrupaments familiars; i intervencions i actuacions adreçades a la integració social.
Ciutadella. Diferencia dues línies d’actuació:
o Servei d'assessorament jurídic. L'objectiu és facilitar l'acollida i el suport a les
necessitats socials en matèria d'assessorament jurídic per a persones en risc
d’exclusió social i per a aquelles que, des dels diferents serveis comunitaris,
ho trobin convenient com a eina d’acompanyament al ciutadà en el seu
procés de desenvolupament personal. A l’any 2018, s'han dut a terme un total
de 25 assessoraments. Respecte al tipus de demandes, les més nombroses
han estat per temes d'habitatge, seguit de processos familiars i laborals.
o També s'han realitzat un total de 17 informes d'arrelament social i 18
informes d'adequació de l'habitatge.
Ferreries. S’ha dut a terme l’acolliment de nouvinguts, donar a conèixer serveis i
prestacions i intervencions en l’àmbit escolar, social i laboral.
Maó. Destaquen quatre línies d’accions:
o Atenció individualitzada. Són les persones i/o famílies que arriben al Servei de
Mediació Intercultural cercant algun tipus d'informació. Enguany s'han atès
un total de161 persones.
o Àmbit educatiu. Són les demandes de suport de Mediació Intercultural que es
fan des dels Centres Educatius (tutors/es, serveis d'orientació, EOEP). Es
manté una coordinació amb tots els centres educatius.
o Dones Actives. És un programa dirigits a dones estrangeres. Hi participen un
total de 30 dones.
o Tallers “Cultures del Món”. Aquest programa es va incorporar en el programa
educatiu “Amb Bona Lletra” que s'ofereix als centres educatius de Maó. L'any
2018 s'han fet 32 tallers i han participat 764 alumnes.
Es Mercadal. Suport especialitzat a persones o famílies amb dificultats derivades de
la immigració: assessorament, acompanyament, informes d’habitatge, actuacions de
mediació intercultural, recerca d’habitatge….
Es Migjorn Gran. S’han realitzat tres intervencions de caràcter laboral i dues
intervencions en l'àmbit de l’habitatge, una d'elles per reagrupament familiar.
Sant Lluís. Informes d’arrelament, derivació de recursos comunitaris, mediació
familiar i intermediació en l’àmbit educatiu.

Persones usuàries del programa de mediació intercultural dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics
de Menorca, i despesa destinada. Font: Departament de Benestar Social, CIM. Elaboració:
Agrup360.

Alaior
Es Castell
Ciutadella
Ferreries
Maó
Es Mercadal

Dones
14
12
36
6
s.d.
9

Homes
2
12
24
4
s.d.
8

Total
16
24
60
10
161
17

Despesa
9.506,65 €
4.109,77 €
2.275,21 €
5.855,14 €
54.112,25 €
3.845,31 €
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Es Migjorn Gran
Sant Lluís
Menorca

3
3
83

2
3
55

5
6
299

4.155,06 €
12.784,11 €
96.643,50 €

4.7. Idioma
L'oferta de cursos de castellà i català per a persones estrangeres s'articula principalment a
través de les escoles d'adults, en els quals s'imparteixen a tots els municipis de Menorca.
Tenen un preu entre els 15 i els 25 €, segons el cas. Després, hi ha l'opció de seguir aprenent
la llengua a partir dels cursos que s'ofereixen tant a la mateixa Escola d'Adults com a l'Escola
Oficial d'Idiomes. Es detecta, però, una limitació en el castellà, ja que només arriba al nivell
B1.
A banda dels cursos de llengua formals, des de l'Ajuntament de Maó disposen del programa
de voluntariat lingüístic, que permet a les persones que tenen el català com a llengua
materna ajudar a les persones migrades amb l'aprenentatge d'aquesta. A més, facilita a la
persona migrada la creació d'una xarxa social a l'illa.
En relació a les iniciatives per posar en valor les llengües parlades per les persones migrades
extracomunitàries, només es poden trobar cursos a l'Escola d'Adults de Menorca de
portuguès, xinès i japonès; i un taller d’iniciació als kanjis (caràcters xinesos que s’empren en
l’escriptura japonesa), impulsat pel Servei de Mediació Cultural en el marc del programa
“Amb bona lletra”.

4.8. Mitjans i comunicació
En el conjunt de Menorca no existeix una estratègia de comunicació per millorar la visibilitat
i la imatge de les persones migrades a l'illa a través dels mitjans de comunicació locals. Així
mateix, no hi ha cap iniciativa que promogui la creació de mitjans propis per part de
persones migrades.
En el cas de l'Ajuntament de Maó, en certa manera, hi ha instruccions per destacar la
diversitat cultural a través dels seus mitjans de comunicació, però sense que respongui a un
pla estructurat i amb una intencionalitat. Així mateix, es realitza una certa supervisió de la
manera com els mitjans de comunicació representen les persones migrades en les notícies
d'actualitat, però no de manera sistemàtica. Si es detecta una notícia en el qual no es tracta
la notícia de manera correcte, s’envia des del Servei de Mediació Cultural una queixa al mitjà
de comunicació corresponent. Això s’ha fet, però, puntualment. En relació a les xarxes
socials, no es realitza cap seguiment.
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4.9. Perspectiva internacional
Les polítiques de cooperació internacional a Menorca es canalitzen a través del Fons
Menorquí de Cooperació, a partir dels fons públics aportats per les diferents administracions
locals de Menorca. Així, a l’any 2018 es van destinar més de 600.000 € a projectes de
desenvolupament als països de Nicaragua, Marroc, Líban, Grècia, Líbia, Índia, Ruanda,
Guatemala i El Salvador.
Més enllà dels projectes de cooperació al desenvolupament, també es produeixen algunes
relacions de cooperació en altres àmbits. Una de les més destacades és en l’àmbit científic,
com a conseqüència de la declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera. Per aquest
motiu, Menorca és present en diverses jornades que es celebren arreu del món per
compartir coneixements i experiències en matèria de sostenibilitat. A més, ocupa una de les
dues secretaries tècniques per dinamitzar la tasca de la Xarxa Mundial de Reserves de
Biosfera Illes i Costaneres. De fet, el maig de 2018 va acollir el VIII Congrés d’aquesta Xarxa.
També Menorca es presenta a la candidatura a Regió Gastronòmica Europea 2022 i la
Cultura Talaiòtica a la de Patrimoni de la Humanitat, la qual cosa també pot generar
relacions de cooperació amb altres països a nivell de coneixement i divulgació.
Finalment, existeixen diferents iniciatives per portar a persones d’arreu del món en projectes
formatius o de voluntariat. En aquest àmbit, destaca el projecte de Servei de Voluntariat
Europeu, que organitza el casal de joves Molí de Baix de Sant Lluís. Des de l’any 2015, ajuden
a les persones de Menorca interessades a realitzar programes de voluntariat en algun país
de la Unió Europea; a l’hora que organitza projectes de voluntariat a Menorca per a
persones europees. Des de l’Escola Oficial d’Idiomes, també reben anualment persones del
Regne Unit, Irlanda, França i Itàlia, principalment, com a auxiliars de conversa durant el curs
escolar. Finalment, una altra iniciativa recollida és el programa de l’Ajuntament de Maó per
portar estudiants palestins, tot i que es tracta d’una iniciativa de caràcter més puntual.

4.10. Coneixement i competència cultural
En relació a la informació estadística i qualitativa sobre diversitat i relacions interculturals, és
més bé reduïda. En els informes anuals del Sistema d’Indicadors de Benestar Social i Serveis
Socials elaborats per l’Observatori Socioambiental de Menorca, només es fa seguiment de
l’evolució de la població nascuda a l’estranger a Menorca i de les persones migrades ateses
per l’OFIM. En el cas de l’Ajuntament de Maó, ha establert un Observatori dels Fluxos
Migratoris a la seva pàgina web, que ofereix dades de les persones empadronades al
municipi, segons nacionalitat.
No s’han realitzat altres estudis específics per conèixer la percepció pública de les persones
migrades i del conjunt de la població sobre migració i interculturalitat, amb l’excepció del
present. De manera periòdica, només es disposen de les dades de percepció del conjunt de
la població de les Illes Balears sobre aquest tema que publica la Fundació GADESO.
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A nivell de capacitació sobre migració i interculturalitat per part dels treballadors públics,
des de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears es va elaborar el III
Pla Director de la Cooperació Balear 2016/19, que té per objectiu reforçar les capacitats
tècniques dels agents de cooperació mitjançant la formació especialitzada i continuada.
Alguns dels cursos realitzats en aquest període són:







"Transformar-se pel canvi social". Mitjançant videoconferència a Menorca.
"Diversitat sexual i de gènere per a una cooperació transformadora". Només a
Mallorca.
"Curs d’educació emocional en la transformació social". Mitjançant videoconferència
amb Menorca.
"Educació per al Desenvolupament: Un procés per a l’Acció i la Transformació Social".
Mitjançant videoconferència amb Menorca.
"Curs-Taller sobre els Enfocaments Transversals de la Cooperació Balear en els
projectes de cooperació". Només a Mallorca.
"Educació transformadora per a la ciutadania global i transformadora". Només a
Mallorca i Eivissa.

En el moment de la redacció d’aquest informe, s’està portant a terme un procés participatiu
per elaborar el IV Pla Director de la Cooperació Balear 2020/23.
A més de les formacions impulsades per la Direcció General de Cooperació, durant el 2019
s’han portat a terme dues més a Menorca. Per una banda, el curs "Migracions i refugi",
organitzat pel Fons Menorquí de Cooperació i la Universitat de les Illes Balears. El seu
objectiu era donar una formació bàsica i d'utilitat a les persones que duen a terme una feina
en aquest àmbit. Per una altra banda, el curs “Reptes i desafiaments del desenvolupament a
l`Àfrica subsahariana", organitzada per l’Escola Balear d’Administracions Públiques, adreçada
a totes les persones interessades que treballen a l’administració pública.

4.11. Acollida de les persones nouvingudes
Menorca disposa de l'Oficina per a l'Assessorament de la Immigració i l'Estrangeria, per
donar assessorament legal i social a les persones migrades que ho necessitin. És present a
tots els municipis de Menorca. Així mateix, també s’inclouen els programes de mediació
cultural dels serveis socials comunitaris bàsics i el Servei de Mediació Cultural de Maó
A més, l'Ajuntament de Maó disposa d'un paquet d'informació, que consisteix: d’una guia
sobre aspectes bàsics del municipi (empadronament, educació, salut, treball, habitatge,
llengua, assistència jurídica, serveis socials i associacionisme), tant en català, castellà, anglès
i àrab; una guia bàsica de català, per conèixer les expressions i paraules més freqüents en
contextos quotidians; i un plànol de la ciutat.
Tot i no figurar en l’Índex de Ciutats Interculturals, cal assenyalar en aquest subapartat
l’acollida l’existència d’un Pla d’Acollida (2018-2020), elaborat pel Fons Menorquí de
Cooperació. Segons es diu en el document, pretén ser-ne una que treballi transversalment el
tema de l'acollida i que vagi més enllà de l'acollida de les persones refugiades. En aquest
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sentit, estableix quatre línies d’actuació: acció exterior, incidència política, sensibilització i
protocol d'acollida.
També esmentar la mancança d’estratègies per abordar la situació de les persones que
arriben a les costes de l’estat espanyol, com el cas de les 27 persones arribades a Menorca el
passat estiu. En l’informe Muros Invisibles tras la Frontera Sur5 de la Comissió Espanyola
d’Ajuda al Refugiat, qualifica d’improvisada i aleatòria la resposta política a l’arribada de
persones migrades a la costa espanyola, i apel·la a una nova política migratòria.

4.12. Lideratge, ciutadania i participació
Les persones residents a Menorca nascudes a l’estranger tenen limitada la seva participació
política. Així, en les eleccions municipals, només tenen dret a vot les que tenguin la condició
de ciutadania de la Unió Europea i haver manifestat la seva voluntat de votar a Espanya; i
tenir la ciutadania de països que permeten als espanyols votar en les seves eleccions
municipals (com Bolívia, Xile, Corea, Nova Zelanda i el Perú), d’acord als termes del tractat
signat en cada cas. En la resta de convocatòries electorals, és necessari tenir la nacionalitat
espanyola. En el cas de presentar-se com a candidat, es regeix pels mateixos termes.
De les corporacions municipals a Menorca, només en la de Sant Lluís hi ha una persona que
hagi nascut o amb pare i/o mare a l’estranger, en aquest cas de la Unió Europea. Per tant, les
corporacions locals no reflecteixen la diversitat cultural existent en la societat.
Tant el Consell Insular de Menorca com els ajuntaments de l'illa, no disposen de cap òrgan
consultiu on els col·lectius de persones migrades puguin participar dels afers públics en
matèria de migracions i diversitat cultural. Així mateix, tampoc hi ha cap representació de la
població migrada en òrgans de participació o de supervisió en serveis públics, com podrien
ser els centres educatius (mitjançant consell escolar o altres organismes). Tampoc hi ha
mesures per impulsar la participació en la vida política, sigui en convocatòries electorals o en
altres àmbits de participació.
En relació a la introducció de mecanismes de participació de caràcter directe, més enllà de
les eleccions i els cossos consultius, són encara limitats. El més destacat en els darrers anys
són els pressupostos participatius, que s'han organitzat des del Consell Insular de Menorca i
els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, Maó, Es Mercadal i Sant Lluís. No es disposa de la
dada de la participació de la població migrada però, a partir de les entrevistes realitzades, es
pot extreure una baixa participació en aquest tipus d’iniciatives.
Com a espai de participació tècnica, destacar la comissió tècnica del Consell Insular de
Menorca. Coordinada i liderada per la OFIM, hi participen tècnics dels serveis socials de tots
els ajuntaments de Menorca, a més de Càritas, Creu Roja, Fons Menorquí de Cooperació, IB
Salut i la Conselleria d'Educació. El seu objectiu és detectar problemàtiques relacionades
amb la immigració i la integració d'estrangers, coordinar, promoure solucions, desenvolupar
protocols de bones pràctiques, elaborar estudis i informes, promoure sessions informatives
5

https://www.cear.es/espana-improvisa-ante-aumento-llegadas-mar/
107

o de formació, i qualsevol altra comesa relacionada que requereixi d'una actuació
coordinada de totes aquestes institucions.
Finalment, a nivell de relació amb els col·lectius de les persones migrades, existeix un
registre d'associacions, d'obligat compliment, per la qual cosa totes les administracions
locals tenen coneixement de quines són les entitats que hi ha al seu municipi. No obstant
això, sovint una part de les associacions deixen de ser efectives per la manca de participació
dels seus membres, fent que aquests registres quedin obsolets. En el cas de l'Ajuntament de
Maó, des del servei de Mediació Cultural té coneixement de quina és la realitat associativa
formada per persones migrades, pel fet de tenir una relació directa a l’hora de donar suport
a les seves iniciatives.

4.13. Mesures de lluita contra la discriminació
La llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les illes
balears, en l’apartat b de l’article 137, considera falta molt greu la discriminació per raó
d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, sexe,
llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social. No obstant això, no s’ha realitzat una revisió sistemàtica de totes les regles
i regulacions municipals per identificar mecanismes que puguin discriminar a les persones
migrades residents a Menorca.
Així mateix, no hi ha un servei que tengui específicament per objectiu assessorar i donar
suport a les víctimes de discriminació (més enllà de l’atenció que puguin donar espais com
l’OFIM, el síndic de greuges o sindicats, entre d’altres), així com tampoc existeix cap
col·lectiu ciutadà al respecte.
En relació a la conscienciació ciutadana per lluitar contra la discriminació, L’Ajuntament de
Maó forma part de la Coalició de Ciutats Europees Contra el Racisme (ECCAR), iniciativa de la
UNESCO. Des de l'any 2009, prèvia aprovació del Ple de l’Ajuntament per unanimitat, la
ciutat de Maó forma part d’aquesta iniciativa, que pretén crear una xarxa de ciutats
interessades en l’intercanvi d’experiències amb la finalitat de millorar les seves polítiques
contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia. En aquest sentit, Maó ha assolit 10
compromisos per afavorir la integració de les persones migrades i lluitar contra les actituds
discriminatòries. Una d’aquestes iniciatives és la campanya antirumors. Actualment s’ha
complert la fase de formació, i s’està elaborant la campanya ciutadana.
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5. Resum concloent
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5.1. La població
Total de la població a Menorca
91.920

Població nascuda a l’estranger
15.081 (16 %)

Procedència

Amèrica del
Sud i Central

Unió
Europea

Àfrica

Àsia

Resta

6.782
(45 %)

4.974
(33 %)

2.149
(14 %)

557
(4 %)

619
(4 %)
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Població
adulta

Situació
administrativa

Població
adulta
masculina

Població
envellida

Amb nacionalitat
espanyola
Amb protecció
internacional

En situació
irregular

Població
adulta
femenina

5.039 (33%)

50 persones
Han tramitat la sol·licitud a la Secretaria
General de la Prefectura de Balears en els
darrers tres anys

685 expedients
Oberts per l’OFIM en els darrers tres anys,
de persones que acuden al servei amb
aquesta situació administrativa.

5.2. El procés migratori
La precarietat / falta de treball i
el reagrupament familiar, són els
principals motius de la migració.

La opció d’anar a Menorca és,
sobretot, per reagrupament familiar i
la influència d’algun conegut.

La meitat van directament a Menorca des dels seus
llocs d’origen. Un 28 % passen per altres territoris de
l’estat espanyol, i el 22 % per altres països.

Condicions
d’arribada

El 90 % disposa de xarxa social
El 80 % arriba sense treball acordat
El 44 % no disposa d’estalvis. Dels que en tenen, la majoria només en
disposaria fins a tres mesos.
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Assentament

El 50 % obtingué el primer
treball en el primer mes

El 31 % fou en el sector domèstic

La majoria l’obtingué a través de la seva xarxa. Només un 10 %
fou a través d’un Servei d’Orientació Laboral d’una ONG o públic.
La principal dificultat mencionada va ser el treball, juntament amb
l’habitatge, la falta de documentació i l’idioma.

5.3. La integració de les persones migrades
6

Els eixos de la integració utilitzats es basen en el concepte de ciutadania social del sociòleg Thomas Marshall .
Són aquelles condicions necessàries perquè un individu esdevingui membre de ple dret d'una comunitat, que
asseguri el desenvolupament satisfactori del seu projecte de vida. Tots aquests eixos s’incideixen mútuament.
Les dades són extretes principalment de les entrevistes a persones migrades. Quan facin referència a registres
oficials, s’indicaran en un requadre de color gris.

Econòmic
44 % són temporals.
73 %

Treballen

33 % sense contracte de treball.

17 %

Aturats/des

La majoria no
té prestació.

Un 8 % de la població nascuda a
l’estranger es troba anualment de
mitjana registrada a l’atur (SOIB, 2018)

Altres

10 %situacions
6

Marshall, T. Ciudadanía y clase social. Alianza Editorial, 2007.
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Altres factors

Els fills i filles de les persones mi
milloren les condicions laborals.

2a generació

Càrregues
El 55 % envia remeses.
familiars

Un 61 % ha visitat alguna vegada el seu país.
Discriminació
en l’àmbit
laboral

Situació
econòmica

38 %

És l’àmbit on es dona una major diversitat
de situacions. Les més comuns: rebuig per
accedir a llocs de treball i maltractament
per part de superiors i companys/es.

El 52 % de la població de nacionalitat estrangera a Menorca ingre
menys de < 10.000 € l’any, respecte el 22 % espanyola. INE, 2016.
El 20 % de la població de nacionalitat estrangera ingressa < 5.000
l’any, respecte el 5 % espanyola. INE, 2016.

Ajuda social

61 de les 111 titulars de la Renda Mínima d’Inserció el 2018 són
extracomunitàries (el 0,6 % de la seva població). Tenint en compte el
major nivell de pobresa i que els nascuts a Espanya representen 0,3
espanyola, és una proporció molt baixa.

El 46 % de les persones ateses per Càritas són extracomunitàries.
l’any 2018 es van atendre 1.439 persones.
Social
El 50 % té algun tipus de dificultat per pagar l’habitatge.
Habitatge

De les 150 usuàries de les cases d’acollida de Ciutadella i Maó a l’any
2017, el 71 % van ser d’origen africà.
Educació

El 24 % no té estudis o són primaris.
El 80 % no té els estudis homologats.
Per a un 70 % no els suposa un impediment en la seva vida.
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El 42 % entén i el 83 % parla gens o poc el català, suposant una limitació

Llengua

El 50 % no ha participat en cap curs de català i/o castellà.
Família

Un 2,7 % de les dones extracomunitàries han acudit al Centre Assessor
de la Dona, quan entre les dones nacionals representen un 0,8 %.

Xarxa
social

Les relacions d’amistat és l’àmbit que més empitjora després del
projecte migratori, assenyalat per un 30 %.
Gairebé un 20 % té com una de les necessitats més urgents l’atenció
i/o suport psicosocial.

Polític / comunitari
Participació
electoral
municipal

Un 75 % no hi ha
participat mai.

Un 58 % diu no
estar autoritzat.

El 50 % podria
haver-hi participat.

Un 27 % no té interès.

Participació
associativa

Només el 26 % participa
en alguna associació.

La majoria ho fa en entitats no
específiques de col·lectius migrant

Activitat

Lesextraescolars
persones menors del 81 % de les entrevistades hi participen.

Relació
intercultural

Espai públic

Discriminació

Un 42 % es relaciona indistintament amb
persones nascudes a Menorca i a
diferents països.

La majoria voldrien
tenir i consideren
necessària una
major relació amb la
Un 35 % es relaciona només amb
població local.
persones nascudes al seu país o d’altres.

L’àmbit on més
discriminació percebuda
es pateix, per un 44 %.

Principalment es dona a
través de gestos de
reprovació o rebuig.

El 50 % consideren haver patit o estat testimonis de situacions d
discriminació.
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La majoria no
denuncia.

Un 20 % per por a conseqüències a la seva
residència i la seva situació administrativa.

5.4. Les expectatives de futur
Quedarme aquí, traer a mi mujer, a mi nieta, conseguir
los papeles y conseguir trabajo en mi profesión. Si
Caritas lograse hacer el curso y ubicarme en algún sitio,
me gustaría montar yo mi taller si me ayudan con un
crédito... Eso es lo que me gustaría.

Home veneçolà, 56 anys, Maó

Poder tener trabajo todo
el año para poder
estudiar, pero al trabajar
sólo 5 o 6 meses, no te
permite hacerlo. Me
gustaría estudiar
psicología, trabajo social...
algo que me llene.

Aportar mis conocimientos
a la parte docente o
administrativa; tengo varia
titulaciones y hasta ahora
no he podido homologar
por todos los impedimento
en Venezuela. Aportar lo
que sé a la sociedad
menorquina.
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Dona marroquina, 38 anys, Maó

Dona veneçolana, 40 anys, Es Castell

Trabajar mucho, trabajar en lo que nos gusta. Me
quiero quedar en Menorca y necesito mayor estabilidad
laboral, un contrato laboral que me permita pagar casa,
ayudar a mi familia y superarse a uno mismo.

Dona veneçolana, 51 anys, Ciutadella

De l’enquesta de percepció a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO dels centres educatius de Menorca, s’extreu que:

5.5. La percepció sobre la immigració i la multiculturalitat

50%

Actitud general favorable a la multiculturalitat, la immigració i l’acollida.
El 52 % considera que, en la situació de les persones que naufraguen
al Mediterrani, cal rescatar-los, portar-los al port europeu més
proper i, si no els deixen desembarcar perquè el país és contrari a
rebre’ls, Espanya hauria d’oferir els seus ports per acollir-los.
Un 55 % no els importa anar a plaça pública on hi hagi una majoria
de persones d’altres països.

15%

Actitud general favorable a la multiculturalitat, la immigració i l’acollida,
però més matisada i amb majors recels.
116

Al voltant d'un 30 % està en desacord que Menorca hauria d'acollir a
les persones que migren a la recerca de feina i/o seguretat; o que la
immigració a Menorca pot suposar una oportunitat per al
desenvolupament econòmic.
Entre el 35 i el 45 % els genera desconfiança determinades situacions
de persones sud-americanes, àrabs i subsaharianes, especialment
homes de classe social treballadora en grup.

Un 45 % es mostra d’acord en què que bona part de les persones
migrades viuen de les ajudes socials.

25%

Actitud de rebuig a la multiculturalitat, la immigració i l’acollida.

El 18% considera que a les persones naufragades al Mediterrani se les
hauria de rescatar, però tornar-los al seu país; o que les ONG no
haurien d'intervenir en els rescats.
Un 25 % es mostra d'acord amb la detenció de les persones arribades
en pastera a Menorca el passat estiu i deportar-les.

Un poc més del 20 % estan d'acord amb les afirmacions que les
persones "il·legals haurien de ser tornades al seu país; la població
immigrada pren la feina dels menorquins; i la immigració genera
delinqüència, inseguretat o terrorisme; només haurien de venir els
immigrants per motius de formació o amb contracte de treball.
Els mitjans de comunicació i les xarxes socials són els principals àmbits on
senten amb més freqüència aquest tipus d’afirmacions. Les persones amb una
actitud contrària a la immigració, tenen un grau d’exposició més elevat.

10%

Perfil

Mostra indiferència respecte a les qüestions plantejades, contestant en
bona part no sap / no contesta o indiferent.

L’actitud contrària o recelosa a la multiculturalitat, la immigració i
l’acollida és més elevada entre els homes nascuts a Menorca i amb
progenitors també de l’illa, que no han realitzat cap taller sobre aquesta
temàtica i que estudien a Sant Josep.
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Relació
intercultural

Un 55 % diu tenir cap o pocs amics d’altres països. L’institut és el
principal àmbit on es dona una major interacció.

En general les relacions en tots els àmbits són cordials i, els casos
que són molestes o conflictives, són poc significatives.

La percepció del percentatge de la població nascuda a altres països és
sobredimensionada, la qual cosa contribueix a que el 38 % la
consideri elevada.

5.6. La política intercultural
Es realitza un resum de la política intercultural en el conjunt de Menorca. Esmentar, però,
que el fet que l’Ajuntament de Maó disposi d’una política intercultural més estructurada i
compti amb personal tècnic específic, fa que l’actuació pública tingui una major incidència.
Àmbits

Es destaca...

Compromís

No existeix una pla intercultural a Menorca i ni els mecanismes que es
deriven per portar-lo a terme, que articuli l’actuació pública en aquest
àmbit.

Educació

Existeixen projectes educatius i ofertes de tallers per fer pedagogia
sobre les migracions, la multiculturalitat i els drets humans. No
obstant això, segons l’enquesta a l’alumnat realitzada en aquest
estudi, un 67 % diu no haver-ne realitzat o no recordar-se.

Serveis Públics

Hi ha pocs treballadors públics que siguin persones migrades, i no hi
ha cap pla per afavorir-ne la seva contractació.
S’està integrant la perspectiva intercultural en serveis com els
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menjadors escolars i les funeràries.
Empresa i mercat
laboral

No existeix cap entitat que promogui la diversitat cultural en el
mercat laboral i la no discriminació. Així mateix, tampoc hi ha cap
iniciativa específica per promoure la creació d’activitats econòmiques
entre la població migrada.

Vida cultural

És l’àmbit on més iniciatives es generen, tant des de l’àmbit privat
com públic. L’oferta en aquest sentit, és àmplia.

Espai públic i
mediació

S’han detectat situacions que generen conflicte a l’espai públic que
s’aborden des d’una òptica de seguretat pública i no des de la
interculturalitat i la mediació. Es considera que hi ha escassetat de
figures professionals dedicades a la mediació cultural.

Idioma

S’ofereixen espais d’aprenentatge de català i castellà a tots els
municipis per a persones nouvingudes, principalment a través de
cursos a les Escoles d’Adults. Però les condicions socials, econòmiques
i familiars, així com també la percepció de falta d’utilitat social del
català, no propicien la seva participació.

Mitjans i
comunicació

No es realitza un seguiment del tractament i dels continguts
relacionats amb la immigració i la multitculturalitat, que apareixen en
els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Segons l’estudi de
percepció de l’alumnat als centres educatius, es tracta dels dos espais
principals a partir dels quals escolten i llegeixen afirmacions
estereotipades i de rebuig sobre aquest fenomen.
No hi ha iniciatives públiques que promoguin o donin suport a la
creació de mitjans de comunicació propi de la població migrada, a
través del qual puguin arribar al conjunt de l’opinió pública de
Menorca.

Perspectiva
internacional

Es donen situacions i iniciatives afavoreixen la cooperació
internacional i el contacte internacional, especialment en les jornades
que es donen en l’àmbit científic, el projectes d’Erasmus+ de Sant Luís
i l’acollida de professorat acompanyant a l’Escola Oficial d’Idiomes.
Falta, però, una major estructuració i generalització d’aquestes
iniciatives, així com arribar també a altres parts del món.

Coneixement i
competència
cultural

Falta la realització d’un seguiment estadístic que permeti donar a
conèixer i seguir l’evolució de la situació de les persones migrades, tot
i l’existència de dades generades per diferents organismes i la
elaboració d’estudis específics (com és aquest cas).

Acollida

Menorca compta amb l’Oficina d’Atenció a les Persones Nouvingudes,
per donar assessorament legal en el seu procés d’integració a l’illa,
així com també dels serveis socials comunitaris bàsics.
Es detecta una problemàtica en els procediments d’acollida de les
persones que arriben de manera “il·legal” (com el cas de les pasteres),
fruit de l’actual legislació d’estrangeria.

Participació
ciutadana

La participació de les persones migrades en l’àmbit polític és puntual.
Es detecta un desconeixement dels seus drets en les eleccions
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municipals, ja que es confon amb la resta de convocatòries electorals.
No existeix cap àmbit de participació institucional que tracti sobre la
interculturalitat i compti amb la participació de la població migrada.
Lluita contra la
discriminació

Més enllà de l’assessorament que poden donar l’OFIM o altres
entitats (com els sindicats) davant situacions de discriminació, no hi
ha un organisme que en faci un seguiment dels casos i doni suport a
les persones que la pateixen. S’ha de tenir present que la meitat de
les persones entrevistades en aquest estudi, diu haver viscut o haver
estat testimoni de situacions discriminatòries.
Així mateix, no hi ha plantejades accions de sensibilització d’aquesta
realitat.

Fonts consultades i bibliografia
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Les fonts secundàries principals consultades per obtenir les dades que apareixen en aquest
informe són:
Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca
Fons Menorquí de Cooperació
Institut Balear d’Estadística (IBESTAT)
Institut Nacional d’Estadística (INE)
Oficina d’Atenció a la Persona Nouvinguda (OFIM), del Departament de Benestar Social.
Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears

La bibliografia emprada és la següent:
Carlos Arias, X. (2019). Preservar un tesoro. Desafíos del estado del benestar. Barcelona: La
Maleta de Portbou, maig-juny de 2019, núm. 35.
Delgado, M. (1998). Diversitat i integració. Barcelona: Empúries.
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Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Refugiados y migrantes en España. Los muros
invisibles tras la frontera sur. Madrid: 2017.
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/02/INFORME-FRONTERA-SUR.pdf
Fundació GADESO. La realitat de la immigració a Menorca. Jornades organitzades a Maó, 22
i 23 de febrer de 2008. Consultable a:
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/gadeso00/17.dir/gades
o0017.pdf
Marshall, T. (2007). Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza Editorial.
Rea, A. (2006). La europeización de la política migratòria y la transformación de la otredad.
Madrid: Revista Española de Investigaciones Sociológicas , 116(1), p. 157-183.
https://www.ingentaconnect.com/content/cis/reis/2006/00000116/00000001/art00005
Red Acoge. III Informe de Atención Psicosocial a Mujeres Inmigrantes. Madrid: marzo 2017.
Consultable a:
https://www.redacoge.org/mm/file/Atencio%CC%81n%20Psicosocial%20a%20Mujeres%20I
nmigrantes_v05.pdf

Annex
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Annex 1: Qüestionari de la realitat de les persones migrades

BLOQUES
Bloque A: Sociodemogràfico
1.
2.
3.
4.

Demográfico
Situación administrativa
Estudios
Idioma
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5. Familia
6. Vivienda
7. Situación Laboral
Bloque B: Experiencia migratoria
8. Llegada a Menorca
9. Relación con el país de origen.
10.Expectativas futuras
Bloque C: Dimensión política/participación
11.Política
12.Participación
Bloque D: Discriminación
Bloque E: Mujeres
Bloque F: Entrevista en profundidad
13.Refugiados
Conclusión

Muestra:
Personas mayores de 18 años, que lleven más de 3 meses i que tengan la intención de
establecerse en la isla, y que su país de nacimiento proceda de las siguientes áreas
geográficas:





Asia
América latina
África
Resto de países de Europa fuera de la Unión Europea

Cuestionario:

Q1. Buenos días, el Fons Menorquí de Cooperació está realizando un estudio para conocer la
realidad de las personas migradas en la isla de Menorca. El cuestionario tiene una duración
aproximada de 30-40 minutos. ¿Le gustaría participar?
1. Sí
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2. No
Q2. ¿Tiene más de 18 años?
1. Sí
2. No <<terminate>>
Q3. ¿Ha nacido en algún país establecido en una las siguientes zonas geográficas?
1.
2.
3.
4.
5.

Asia
América latina
África
Países europeos fuera de la Unión Europea
Ninguna <<terminate>>

Q4. ¿Lleva más de 3 meses viviendo en la isla, y tiene intención de establecerse en ella?
1. Sí
2. No <<terminate>>
Q6: Protección datos personales.
<<Show Screen>>
Text
1.

He leído y acepto la política de privacidad <<sign>>

BLOQUE A: SOCIODEMOGRAFICO
Primero voy a hacerle algunas preguntas sobre su situación personal, familiar y sus condiciones de
vida en estos momentos en España.

A1 Datos demográficos
D1. ¿Me podría indicar su país de nacimiento?
1.
Argentina
2.
Bangladesh
3.
Bolivia
4.
Brasil
5.
Colombia
6.
Cuba
7.
Dominicana, República
8.
Ecuador
9.
Filipinas
10.
Guinea Ecuatorial
11.
Honduras
12.
India
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Marruecos
Mauritania
México
Nigeria
Paraguay
Perú
Rusia
Senegal
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Chile
China
Otros <<specify>>

D2. ¿En qué año nació? <<numeric box>>

D3. ¿Me podría indicar su género?
1. Hombre
2. Mujer
3. Otros
D4. ¿Cuál es su estado civil?
1 Casado/a
2 Soltero/a
3 Viudo/a
4 Separado/a
5 Divorciado/a
6 Otros

A2. Situación administrativa en Menorca

S1. ¿Cuál es su nacionalidad?
1.
Alemania
2.
Argentina
3.
Bangladesh
4.
Bolivia
5.
Brasil
6.
Colombia
7.
Cuba
8.
Dominicana, República
9.
Ecuador
10.
España
11.
Francia
12.
Filipinas
13.
Guinea Ecuatorial
14.
Honduras
15.
India
16.
Inglaterra
17.
Italia
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Marruecos
Mauritania
México
Nigeria
Paraguay
Perú
Rusia
Senegal
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Chile
China
Otros <<specify>

S1a. ¿Tiene otra nacionalidad?
1. Sí
2. No
<<Ask if S1a = 1>>
S1.b. ¿Cuál?
1.
Alemania
2.
Argentina
3.
Bangladesh
4.
Bolivia
5.
Brasil
6.
Colombia
7.
Cuba
8.
Dominicana, República
9.
Ecuador
10.
España
11.
Francia
12.
Filipinas
13.
Guinea Ecuatorial
14.
Honduras
15.
India
16.
Inglaterra
17.
Italia
18.
Marruecos
19.
Mauritania
20.
México
21.
Nigeria
22.
Paraguay
23.
Perú
24.
Rusia
25.
Senegal
26.
Ucrania
27.
Uruguay
28.
Venezuela
29.
Chile
30.
China
31.
Otros <<specify>
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S2. ¿Cuál de los siguientes documentos tiene en el momento actual? (Leer las opciones una a una,
hasta que el encuestado responda afirmativamente alguna de ellas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pasaporte español <<Show if S1=10>>
Autorización de residencia permanente
Autorización de residencia temporal
Tarjeta de residencia comunitaria
Solicitud de residencia presentada
Estatuto de refugiado
Solicitante de asilo
Tarjeta de estudiante
Sin ningún documento de los anteriores
No sabe

S3. ¿Desde qué fecha se encuentra en esa situación?
1. Menos de 6 meses
2. Entre 6 meses y un año
3. Entre un año y dos años
4. Más de dos años

A3. Estudios
E1. ¿Cuál es su nivel de estudios terminados?
1.
Sin estudios
2.
Estudios primarios
3.
Estudios secundarios
4.
Formación profesional
5.
Estudios universitarios
E2. ¿Terminó ese nivel de estudios en España?
1. Sí
2. No
<<Ask if E2=2>>
E3. ¿Ha convalidado u homologado esos estudios en España?
1. Sí
2. No
3. Está en trámite
<<Ask if E3=2>>
E4. ¿Por qué? <<Text Box>>
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A4. Idioma
I1. ¿Cuál es su lengua materna?
1.
2.
3.
4.
5.

Español
Inglés
Árabe
Ruso
Francés

6.
7.
8.

Portugués
Chino
Otros <<Specify>>

I2. ¿Sabe leer y escribir en ese idioma?
1. Sí
2. No
<<Ask if I1!=Español>>
I3. Además de <<lengua materna) >>, ¿me podría indicar su grado de conocimiento de la lengua
Castellana?
Muy bien

Bien

Regular

Poco

Nada

¿Lo
comprende?
¿Lo habla?
¿Lo lee?
¿Lo escribe?

I4. Además de ... <<lengua materna) >>, ¿me podría indicar su grado de conocimiento de la lengua
Catalana?
Muy bien

Bien

Regular

Poco

Nada

¿Lo
comprende?
¿Lo habla?
¿Lo lee?
¿Lo escribe?

I5. En su opinión, ¿cree que la lengua supone algún impedimento o dificultad para el desarrolla de
su vida cotidiana?
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1. Sí
2. No
<<Ask if I5=1>>
I6. ¿Ha participado en algún curso de aprendizaje de idioma?
1. Sí, del castellano
2. Sí, del catalán
3. Sí, de ambos
4. No
<<Ask if I5=1>>
I7. ¿Me podría decir las principales dificultades idiomáticas que se encuentra (Indagar sobre cursos
de idiomas)? <<Open-end>>

A5. Familia
F1. De la siguiente lista de familiares, me podría decir cuantos tiene, y cuantos viven en Menorca.
<<numeric grid>>
¿Cuántos
tiene?

¿Cuántos se
encuentran en
Menorca?

¿Cuántos están en su país de origen?

Pareja
Hijos
Padre
Madre
Hermanos

A6. Vivienda
V1. Por favor, dígame ¿cuál es su municipio de residencia en Menorca?
1.
Alaior
2.
Es Castell
3.
Ciutadella
4.
Ferreries
5.
Maó
6.
Es Mercadal
7.
Es Migjorn Gran
8.
Sant Lluís
V2. ¿En que calle se encuentra su vivienda? <<selection location on MAP>>
V3. Esta vivienda es: (Leer las opciones)
De su propiedad:
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1. Pagada completamente
2. Con pagos pendientes
3. Por herencia o donación
Alquilada o realquilada:
4. Al propietario que es un particular no residente en la
vivienda
5. Al propietario que es un particular que reside en la
6. misma vivienda
7. A una empresa de alquiler o inmobiliaria
8. A una institución pública
9. Al empleador
10. A otro habitante de la vivienda que no es su propietario
11. A otros no incluidos anteriormente
Cedida gratuitamente:
12. Por un familiar con el que convive
13. Por un amigo con el que convive
14. Por un familiar con el que no convive
15. Por un amigo con el que no convive
16. Por una institución o empresa
17. Reside en ella como trabajador/a interno
18. Otras situaciones <<especificar >>
<<Ask if V3 = 2, 4-11>>
V4. ¿Tiene o ha tenido dificultades con el pago de la hipoteca o del alquiler?
1.
No, sin dificultades
2.
Sí, pero solo algún mes puntual
3.
Sí, algunos meses
4.
Sí, la mayoría de los meses.
5.
Sí, y me encuentro en riesgo de embargo o de expulsión.
V5. ¿Qué porcentaje de los ingresos de la unidad doméstica se destinan al pago del
alquiler/hipoteca mensual de la vivienda?
a.
Menos del 20%
b.
Del 20% al 40%
c.
Del 40% al 60%
d.
Del 60% al 80%
e.
Más del 80%
V6. ¿En cuántas viviendas o alojamientos ha residido usted desde que llegó a Menorca? <<numeric
box>>
V7. ¿Ha accedido usted a alguna ayuda para el alquiler/compra de la vivienda? (protección
oficial…)
1.
Ayuda de servicios sociales (Ayuntamiento)
2.
Caritas
3.
Cruz Roja
4.
Govern Balear anual
5.
Otros <<Specify>>
V8. ¿De cuáles de los siguientes servicios dispone en la vivienda? (leer las opciones) <<Multiple
response>>
1.
Agua corriente
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agua caliente
Cocina
Electricidad
Calefacción
Cuarto de baño independiente
Ventilación/ iluminación

V9. ¿Cuántas habitaciones tiene esta vivienda? No incluya cuartos de baño, cocina, vestíbulos,
pasillos y terrazas. <<numeric box>>
Ahora necesito saber algunos datos de las personas que viven habitualmente en esta vivienda.
V12. Sin contarse Vd. ¿Cuántas personas viven en esa vivienda? <<numeric box>>

V13. De ellas, ¿cuántas han nacido en el mismo país que Vd.? <<numeric box>> <<validation rule:
V13=<V12x>>

V14. De las personas que no han nacido en el mismo país que Vd., ¿cuántas han nacido fuera de
España? <<numeric box>> <<validation rule: V13+V14=<V12x>>

V15. ¿Cuántas de las personas que viven en esa vivienda son familiares suyos (incluye pareja)?
<<numeric box>> <<validation rule: V15=<V12x>>
Ahora le voy a preguntar algunos datos de las familiares que viven habitualmente en la misma
vivienda.
INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ESTA VIVIENDA (LOOP, MAX INTERATIONS 10,
REFERENCE QUESTION V13)

Persona 1
V16.a. ¿Cuál es la relación con la persona?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hijo/a
Pareja/Cónyuge
Hermano/a
Padre/madre
Primos
Otros

V16b. ¿Cuál es su sexo?
1.
2.
3.

Hombre
Mujer
Otros
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V16c. ¿Cuántos años tiene? <<numeric box>>
V16d. ¿Cuál es su país de nacimiento?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Argentina
Bangladesh
Bolivia
Brasil
Colombia
Cuba
Dominicana, República
Ecuador
Filipinas
Guinea Ecuatorial
Honduras
India
Marruecos
Mauritania
México
Nigeria
Paraguay
Perú
Rusia
Senegal
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Chile
China
España
Otros <<specify>>

<<Skip if V16d=26; España>>
V16e. ¿En qué año llegó a España? <<numeric box>>
V16f. ¿Cuántos años hace llegó a Menorca?
1. Menos de 6 meses
2. Entre 6 meses y 1 año
3. Entre 1 y 3 años
4. Más de 3 años
<<Skip if V16d=26; España>>
V16g. ¿Cuál es su nacionalidad?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alemania
Argentina
Bangladesh
Bolivia
Brasil
Colombia
Cuba
Dominicana, República
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ecuador
España
Francia
Filipinas
Guinea Ecuatorial
Honduras
India
Inglaterra
Italia
Marruecos
Mauritania
México
Nigeria
Paraguay
Perú
Rusia
Senegal
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Chile
China
Otros <<specify>

<<ask if V16g=10; nacionalidad España>>
V16h Si es española, ¿cuánto tiempo hace que la tiene?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menos de 6 meses
Entre 6 meses y un año
Entre un año y dos años
Entre dos años y 5 años
Más de 5 años
Desde su nacimiento

V16i ¿Cuál es su grado de conocimiento de la lengua castellana?
1.
2.
3.
4.
5.

Muy bueno
Bueno
Regular
Poco
Nada

V16j ¿Cuál es su grado de conocimiento de la lengua catalana?
1.
Muy bueno
2.
Bueno
3.
Regular
4.
Poco
5.
Nada
V16k. ¿Cuál es su nivel de estudios terminados?
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1.
2.
3.
4.
5.

Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Formación profesional
Estudios universitarios

V16l. En la actualidad, ¿Cuál es su situación laboral?
1. Trabajando con contrato
2. Trabajando sin contrato
3. Autónomo/a
4. Parado/a con subsidio
5. Parado/a sin subsidio
6. Estudiante
7. Jubilado/pensionista
8. Dedicado a las labores de la casa
9. Incapacitado permanentemente
10. Otras situaciones <<especificar>>
<<Ask if V16l=1,2 or 3>>
V16m ¿En qué sector estás trabajando?
1. Agricultura y ganadería
2. Construcción
3. Industria
4. Servicios y actividades empresariales (banca, act. informáticas, etc.)
5. Hostelería
6. Educación, actividades socio-sanitarias y otros servicios sociales
7. Transporte y comunicaciones
8. Sector cuidados/hogar propio
9. Sector cuidados/hogar para terceros
10. Otros <<especificar>>
11. NS/NC
A7. Situación laboral en Menorca
Voy a hacerle algunas preguntas sobre su situación laboral en este momento. Si tiene más de un
trabajo nos referimos a su trabajo principal.
L1. ¿En cuáles de las siguientes situaciones se encuentra ahora mismo? (Leer las opciones).
1. Trabajando con contrato
2. Trabajando sin contrato
3. Autónomo/a
4. Parado/a con subsidio
5. Pardo/a sin subsidio
6. Estudiante
7. Jubilado/pensionista
8. Dedicado a las labores de la casa
9. Incapacitado permanentemente
10. Otras situaciones <<especificar>>

<<Ask if L1= 1, 2 or 3>>
L2. ¿Tiene más de un trabajo?
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1 Sí → ¿Cuántos trabajos tiene?
2- No
3- No sabe
<<Ask if L1= 1, 2 or 3>>
L3. ¿Cuál es su ocupación principal o el tipo de trabajo que desempeña?
1. Agricultura y ganadería
2. Construcción
3. Industria
4. Servicios y actividades empresariales (banca, act. informáticas, etc.)
5. Hostelería
6. Educación, actividades socio-sanitarias y otros servicios sociales
7. Transporte y comunicaciones
8. Sector cuidados/hogar propio
9. Sector cuidados/hogar para terceros
10. Otros <<especificar>>
11. NS/NC

<<Ask if L1= 1, 2 or 3>>
L4. ¿Cuál es la duración de su contrato o acuerdo laboral? (No leer las
opciones)
1. De duración indefinida
2. Temporal: menos de 1 mes
3. Temporal: entre 1-3 meses
4. Temporal: más de 3 meses
5. Fijo discontinuo
6. No sabe
<<Ask if L1= 1, 2 or 3>>
L5. ¿Cuántas horas trabaja habitualmente a la semana en su trabajo principal? <<numeric text
box>>

<<Ask if L1= 1, 2 or 3>>
L6. Ingreso mensual:
1. Menos de 250 €
2. De 250 a 499 €
3. De 500 a 999 €
4. De 1000 a 1499 €
5. De 1500 a 1999 €
6. De 2000 a 3000 €
7. Más de 3000 €
8. No tiene ingresos monetarios
9. No sabe

<<Ask if L1= 4, 5 or 8>>
L7. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un trabajo remunerado en Menorca?
1. Menos de 3 meses
2. Entre 3 y 6 meses
3. Entre meses y un año
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4.
5.
6.
7.

Entre un año y dos años
Entre 2 y 5 años
Más de 5 años
Nunca he tenido un trabajo remunerado en la isla

Bloque B: EXPERIENCIA MIGRATORIA
EX1. España es el primer destino al que llegó tras abandonar su país de origen?
1. Sí
2. No
<<Ask if S2=6,7 (refugiados)>>
RE1. ¿Cuándo abandonó su país de origen?
1. Hace 3 meses o menos
2. Hace 3-6 meses
3. Hace 6 meses-1 año
4. Entre uno y dos años
5. Entre 3 y 5 años
6. Hace más de 5 años
<<Ask if EX1=1>>
EX2. ¿Fue Menorca su primer destino?
1. Sí
2. No
<<Ask if S2=6,7 (refugiados)>>
RE2. ¿Qué países ha atravesado hasta llegar a España? <<text box>>
EX4. ¿Cuánto tiempo lleva residiendo en España? <<numeric box>>
1. De 3 a 6 meses
2. De 6 a 12 meses
3. De 1 a 2 años
4. De 2 a 5 años
5. Más de 5 años
6. No sabe
EX5. ¿Cuánto tiempo lleva residiendo en Menorca? <<numeric box>>
1. De 3 a 6 meses
2. De 6 a 12 meses
3. De 1 a 2 años
4. De 2 a 5 años
5. Más de 5 años
6. No sabe
EX6. ¿Por qué motivo emigró de su país de origen? <<respuesta múltiple>>
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Por jubilación
Por cambio de destino laboral
Por falta de empleo
Para buscar un empleo mejor
Por motivos políticos
Por motivos religiosos
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Por razones formativas o educativas
Por la calidad de vida
Por razones familiares (reagrupación familiar)
Por el coste de vida
Por el clima
Por estancia temporal en país de tránsito
Como consecuencia del conflicto armado en el país
La inseguridad y violencia eran intolerables
Era imposible satisfacer las necesidades básicas, alimentarias y de salud de la familia…
Por otras razones

EX7. Por qué motivo se trasladó a nuestro país? <<respuesta múltiple>>
1. Por cambio de destino laboral
2. Para buscar un empleo mejor
3. Por razones formativas o educativas
4. Por la calidad de vida
5. Por razones familiares (reagrupación familiar)
6. Por familiaridad con el país (lengua…)
7. Por el clima
8. Por cercanía, facilidad…
9. Por influencia de un conocido o familiar ya emigrado
10. Por otras razones
EX8 ¿Por qué motivo se trasladó a Menorca? <<respuesta múltiple>>
1. Por cambio de destino laboral
2. Para buscar un empleo mejor
3. Por razones formativas o educativas
4. Por la calidad de vida
5. Por razones familiares (reagrupación familiar
6. Por familiaridad con el país (lengua…)
7. Por el clima
8. Por cercanía, facilidad…
9. Por influencia de un conocido o familiar ya emigrado
10. Por otras razones
<<Ask if S2=6,7 (refugiados)>>
RE3. ¿Emprendió su travesía migratoria cuando abandonó su país de origen sólo o
acompañado?
1. Sólo
2. Acompañado
<<Ask if RE3=2>>
RE4. ¿Con quién? (respuesta múltiple)
1. Padres
2. Hijos
3. Pareja/Cónyuge
4. Amigos
5. Organización humanitaria
6. Otros <<especificar>>
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<<Ask if RE3=2>>
RE5. ¿Entró en nuestro país acompañado por RE5?
1. Sí
2. No
<<Ask if S2=6,7 (refugiados)>>
RE6. ¿Qué tiempo transcurrió desde que abandonó su país hasta llegar a España?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hace 3 meses o menos
Hace 3-6 meses
Hace 6 meses-1 año
Entre uno y dos años
Entre 3 y 5 años
Hace más de 5 años

<<Ask if S2=6,7 (refugiados)>>
RE7. ¿En qué condiciones entró en España?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Clandestino
Pasaporte
Visado
Contrato de trabajo
Organización
Como turista
Otros<<especificar>>

<<Ask if S2=6,7 (refugiados) and if S2=9 (irregular)>>
RE8. ¿A través de qué frontera y en qué medio de transporte entró en nuestro país?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Avión
Marruecos por tierra
Francia por tierra
Portugal por tierra
Barco a las islas
Patera a las islas
Barco a la península
Patera a la península
Otros <<especificar>>

<<Ask if S2=6,7 (refugiados)>>
RE9. ¿Durante su travesía migratoria fue usted víctima de alguna forma de violencia o abuso?
1. Sí
2. No
<<Ask if RE9=1>>
RE10. Podría decirme brevemente en qué consistió? <<open end record>>

B1. LLEGADA A MENORCA
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T1. Tenía algún contacto cuando llegó a Menorca? ¿a quién? <<multiple response>>
1. Familiares
2. Empresarios o agentes legales
3. Intermediarios o personas no oficiales
4. Amigos
5. Conocidos
6. Otros <<specify>>
7. Ninguno
T2. ¿Dónde se hospedó cuando recién llegó a la isla?
1. Hostal/albergue/hotel
2. Casa de familiares
3. Casa de amigos
4. Apartamento/casa alquilada
5. Otros <<specify>>
T3. ¿Tenía ya una propuesta de trabajo antes de viajar a Menorca?
1. Sí
2. No

<<Skip if L7=7>>
T3a. ¿En qué sector fue su primer empleo en la isla?
1. Agricultura y ganadería
2. Construcción
3. Industria
4. Servicios y actividades empresariales (banca, act. informáticas, etc.)
5. Hostelería
6. Educación, actividades socio-sanitarias y otros servicios sociales
7. Transporte y comunicaciones
8. Sector cuidados/hogar propio
9. Sector cuidados/hogar para terceros
10. Nunca he tenido un empleo en Menorca
11. Otros <<especificar>>
12. NS/NC
<<Skip if L7=7>>
T4. ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir su primer trabajo desde que empezó a buscarlo?
1. Hasta quince días
2. De 16 a 30 días
3. De 1 a 3 meses
4. De 4 a 12 meses
5. De 1 a 2 años
6. De 3 a más años
7. No sabe

<<Skip if L7=7>>
T5. ¿Cómo consiguió ese trabajo? (Varias opciones de respuesta son posibles) (No se leen las
opciones. Si el encuestado contesta que no sabe, entonces se le leen las opciones. Si aún así
contesta que no sabe, se marca esa opción).
1. Poniéndose en contacto con la oficina Pública de empleo
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2. Poniéndose en contacto con alguna oficina de empleo privada o apuntándose a una
bolsa de trabajo
3. Solicitándolo al empresario directamente o presentado su currículum
4. A través de amigos o parientes
5. A través de un sindicato
6. A través de anuncios u ofertas de empleo, incluido Internet
7. Haciendo gestiones para crear su propio negocio
8. Realizando exámenes o entrevistas
9. A través de una organización no gubernamental/Servicio de orientación de Caritas-Cruz
Roja
10. Otros
11. No sabe
T6. ¿Llegó con unos ahorros/capital inicial cuando llegó a la isla?
1.
Sí
2.
No
<<Ask if T4=1>>
T7. Los ahorros con los que llegó para instalarse en la isla, aproximadamente cuántos meses de
alojamiento y manutención cubrían? <<numeric box>>

B2. RELACIÓN CON EL PAÍS DE NACIMIENTO
Las relaciones con el país de nacimiento influyen en las condiciones de vida de los inmigrantes.
Para conocer mejor la situación de los inmigrantes en Menorca, necesito hacerle algunas preguntas
sobre sus relaciones con su país de nacimiento.
R1. ¿Mantiene contacto con sus familiares o amigos en <<país de partida>>?
1. Sí
2. No
3. No tiene familiares o amigos en el país de nacimiento
<<Ask if S2=6,7 (refugiados) and R1=2>>
R2. ¿Por qué?
1. He perdido los contactos durante la travesía migratoria
2. Muchos de mis familiares y amigos también han emigrado y no sé donde se encuentran o
cómo contactarlos
3. Es difícil contactar con ellos en mi país de origen debido al estado de las comunicaciones
4. No sé donde están en este momento
5. Otros <<especificar>>

<<Ask if R1=1>>
R3. ¿Con qué frecuencia?
1. Diaria
2. Semanal
3. Mensual
4. Menor frecuencia
<<Ask if F1=hijos en país de origen>>
R4. El (la) hijo (a) que dejó en su país de origen es menor?
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1. Sí
2. No
<<Ask if R4=1>>
R5. ¿A quién dejó a cargo de su/s hijo/s menores de edad en su país de origen?
1. Los abuelos maternos del menor
2. Abuelos paternos del menor
3. Padre/madre del menor
4. Mis hermanas/os
5. Mis cuñados/as
6. Otros <<especificar>>
R6. ¿Envía algún tipo de dinero o remesa a su país de origen?
1. Sí
2. No
<<Ask if R6=1>>
R6a. ¿A quién?
1. Padres
2. Hijos
3. Amigos
4. Hermanos
5. Otros familiares
R7. ¿Tiene intención de traer a algunos familiares a Menorca?
1. Sí
2. No

<<Ask if R7=1>>
R8. ¿Quiénes?
1. Hijos
2. Padre
3. Madre
4. Hermanos
5. Otros familiares <<especificar>>

R9. ¿En que año visitó por última vez <<país de partida>>?
1. Este mismo año
2. Hace 1 año
3. Entre dos y tres años
4. Más de tres años
5. No ha visitado a su familia desde su partida

B3. EXPECTATIVAS
C1. Su situación en Menorca es…
1. Mejor de lo que esperaba
2. Como me lo esperaba
3. Peor de lo que esperaba
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C2. ¿Podría valorar cuáles de los siguientes elementos han mejorado o empeorado después de la
migración? <<Single select grid>>
Mejorado

Igual

Empeorado

Relaciones familiares
(marido/pareja,
hijos)
Situación económica
Calidad de los
servicios: sanidad,
educación
Relaciones de
amistad
Sensación de
seguridad en la calle
Libertad (política,
individual,
religiosa…)

C2b. ¿Cree usted que la migración y el asentamiento en España y en Menorca es más fácil para
los hombres o las mujeres?
1. Hombres
2. Mujeres
3. Ambos por igual
C3. ¿Cuáles son sus planes para los próximos cinco años?
1.
2.
3.
4.

Regresar a mi país de nacimiento
Permanecer en Menorca
Trasladarme a otro país
No sabe

BLOQUE C. DIMENSIÓN POLÍTICA/PARTICIPACIÓN
C1. Política
<<Skip S2=9 (irregular) y S2=6,7 (refugiados)>>
P1. ¿Ha participado en alguna elección municipal en España?
1. Sí
2. No
<<Ask if S2=9 (irregular)>>
P2. ¿Le gustaría poder participar en las elecciones municipales en Menorca?
1. Sí
2. No
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3. No me interesa demasiado la política
4. No creo que poder votar fuera a cambiar mi situación
5. Otro <<especificar>>

<<As kif P1=2>>
P3. ¿Por qué? (No leer las respuestas)
1. No está autorizado para votar
2. Podría votar pero no le interesa hacerlo
3. Desconocía si podia o no votar
4. Desinterés
5. No se siente representado por ningún representante político
6. Otros
P4. Algún representante político recoge los intereses, necesidades o problemáticas de su colectivo?
1. Sí
2. No
3. No sabe
C2. Participación
P6. ¿Participa usted en algún tipo de organización o asociación?
1. Sí
2. No
<<Ask if P6=1>>
P6a. ¿ Me podría decir su nombre y a cuál de las siguientes categorías pertenece?<<múltiple
respuesta>>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asociaciones y clubs deportivos <<especificar>>
Grupos educativos y culturales <<especificar>>
Entidades y grupos religiosos <<especificar>>
Actividades políticas, sindicales o vecinales <<especificar>>
Asociación vecinal <<especificar>>
ONG (Organizaciones no Gubernamentales) <<especificar>>
Organizaciones de ayuda al inmigrante <<especificar>>
Otros <<especificar>>

<<Ask if P6=1>>
P6b. ¿Alguna de la/las asociaciones donde participa es exclusiva de inmigrantes?
1.
2.
3.

Sí
Si, solo pero solo una
No, ninguna es exclusiva de inmigrantes

<<Ask if V16c<=16>>
P7. ¿Participan sus hijos en alguna actividad extraescolar de ocio/deporte/artísticas fuera del
horario escolar?
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1. Sí
2. No
<<AsK if P7 =1>>
P7a. ¿Cuál?
1. Actividades deportivas
2. Artísticas
3. Educativas
4. Idiomas
5. Recreativas
6. Otros <<especificar>>

<<AsK if P7 =2>>
P7b. ¿Por qué?
1. No se ofertan actividades en la escuela
2. No podemos permitirnos el costo de las mismas
3. El niño/a no desea participar en dichas actividades
4. El niño/a no está escolarizado
5. Otros <<especificar>>
<<AsK if V16c <=16>>
P7c. (Tutores de niños en edad escolar y escolarizados) ¿Ha participado usted en alguna actividad en
la institución educativa de sus hijos en el último año?
1. Sí
2. No
P8. ¿De dónde son las personas con las que usted se relaciona más habitualmente fuera del trabajo
o de la escuela?
1. La mayoría son menorquines
2. La mayoría son de mi país de origen
3. La mayoría son de otros países
4. Menorquines y extranjeros indistintamente
<<Ask if S2=9 (irregular)>>
P12. ¿Cree que el hecho de no tener papeles afecta notablemente a su asentamiento y vida en la
isla?
1. Sí
2. No
<<Ask if S2=9 (irregular)>>
P13. ¿En relación a qué aspectos de su vida principalmente (laboral, vivienda, educación, salud,
convivencia) y por qué? <<open end record>>
<<Ask if S2=6,7 (refugiados)>>
P14. Ha recibido o recibe asesoramiento y/o acompañamiento para el proceso de solicitud de
asilo?
1. Sí
2. No
<<Ask if P14=1>>
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P15. ¿Por parte de qué organismo o institución?
1. Ayuntamiento
2. Govern insular
3. Caritas/Cruz Roja
4. Otros <<especificar>>
<<Ask if S2=6,7 (refugiados)>>
P16. ¿Recibe algún tipo de ayuda en relación a alojamiento, comida y/o atención sanitaria en
Menorca?
1. Sí
2. No
<<Ask if P16=1>>
RE17. ¿Por parte de qué organismo?
1.
2.
3.
4.

Ayuntamiento
Govern insular
Caritas/Cruz Roja
Otros <<especificar>>

<<Ask if P16=1>>
RE18. ¿En qué consiste dicha ayuda? (Respuesta múltiple)
1. Alojamiento
2. Comida
3. Atención sanitaria
4. Atención educativa o recreacional para los menores en edad escolar
5. Asesoría legal
6. Atención psicológica o psicosocial
7. Otros <<especificar>>

Bloque D: DISCRIMINACIÓN
Me gustaría hacerle algunas preguntas para conocer el trato que ha recibido en Menorca y cómo se
ha sentido en la isla durante el tiempo que lleva residiendo aquí.
DS1. ¿En qué grado cree que la sociedad menorquina discrimina a las personas de otro país o de
otro grupo étnico, cultural o religioso?
1.
2.
3.
4.
5.

Nada
Poco
Ni mucho ni poco
Bastante
Mucho

DS3. ¿Ha sido testigo o ha vivido alguna situación discriminatoria o racista hacia algún familiar,
amigo/a, otra persona, o usted mismo/a des de que llegó a la isla?
1. Sí
2. No <<go to chapter E>>
<<Ask if D3=1>>
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DS4. ¿Quién vivió esa situación de discriminación? <<respuesta múltiple>>
1. Yo mismo
2. Otra persona (amigo, familiar, conocido)
3. Ambos
4. NS/NC
<<Ask if D3=1>>
DS5. ¿Podría decirnos en qué contexto se produjeron o por parte de qué perfil de personas,
tuvieron lugar esas situaciones discriminatorias? (Leer respuestas) <<respuesta múltiple>>
1. En algún espacio público (cafeterías, restaurantes, bares, tiendas…)
2. En redes sociales
3. Al intentar abrir una cuenta bancaria u obtener un préstamo
4. En transporte público
5. Por parte del personal escolar
6. Por parte de la policía
7. Por parte de los servicios sociales
8. Por parte del personal sanitario
9. En el vecindario
10. En la búsqueda de vivienda
11. En el trabajo
12. En la búsqueda de empleo
13. En el ámbito educativo
14. Otros <<especificar>>
<<Ask if D4=1>>
DS6. ¿Cree que usted ha sido discriminado por…?
1. El color de la piel y/o rasgos físicos
2. Las creencias religiosas, la indumentaria (velo, ropa)
3. Las prácticas, costumbres o comportamientos culturales diferentes a las tradiciones
menorquinas
4. Por haber nacido en otro país
5. Por no tener papeles
6. Otro <<especificar>>
<<Ask if DS5=11,12>>
DS7. Discriminación en el trabajo. (Seleccionar las que correspondan)
No le han atendido cuando ha ido a buscar empleo en algún lugar
Le han rechazado para un trabajo
No le han querido hacer un contrato
Le han obligado a hacer trabajos que no le corresponden
Se han negado a pagarle las vacaciones, despido u otras condiciones pactadas
No le han permitido acudir a cursos o jornadas de formación
Han evitado que esté en puestos de cara al público o de trato con personas
Cobra menos que otras personas que realizan el mismo trabajo
Le han dado los peores horarios y/o los trabajos más duros
Le echaron del trabajo sin motivo
Ha tenido más problemas para promocionar, ascender, mejorar en su trabajo
Le han insultado, humillado o ha tenido peleas con personas con las que trabaja
Le han obligado a quitarse algún símbolo religioso o cultural
Le han tratado mal o humillado la clientela
Se ha sentido más controlado/a y/o vigilado que los demás
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Le han acosado en el trabajo
Otros <<especificar>>

<<Ask if DS5=7,8>>
DS8. Discriminación en sanidad. (Seleccionar las que correspondan)
Le han puesto problemas para obtener la tarjeta sanitaria
Se han negado a atenderle o a darle cita
Le han obligado a quitarse algún símbolo religioso o cultural (velo,etc.)
Le han tratado mal a usted y/o a su familia
El personal médico u otros usuarios le han insultado
Le han tratado como si usted quisiera aprovecharse del sistema en vez de,
simplemente, tratando de hacer efectivos sus derechos
Le han dificultado el acceso a servicios sociales como atención geriátrica y dependencia
Le han dificultado el acceso a servicios sociales como atención información, orientación
y asesoramiento a familias en situación de vulnerabilidad social
Le han dificultado el acceso a servicios sociales como el de mediación intercultural
comunitaria
Le han dificultado el acceso a servicios de atención relacionados con la violencia contra
las mujeres
Otros <<especificar>>

<<Ask if DS5=9,10>>
DS9. Discriminación en vivienda. (Seleccionar las que correspondan) <<respuesta múltiple

Se negaron a enseñarle la vivienda
No quisieron alquilarle una vivienda
Le pusieron problemas o más requisitos que el resto para ello
Le han tratado mal a usted y/o a su familia
Ha vivido rechazo por su vecindario (insultos, otros problemas)
Otros <<especificar>>
<<Ask if DS5=1,3,4>>
DS10. Discriminación en establecimientos o espacios abiertos al público. (Seleccionar las que
correspondan)
No le han dejado entrar o no lo ha sido atendido en un espacio público (discoteca,
bar, restaurante, cine, tienda…)
Ha sentido que le miran mal en las tiendas o centros comerciales
Le han insultado en la calle
Le han pegado en la calle
No le han dejado entrar o ha sido tratado mal (por ej. insultado) por usar canchas
deportivas
Le han puesto más pegas que al resto de personas o no le han dejado entrar en un
centro cultural o instalación deportiva
No le han parado cuando ha intentado coger un taxi
No se han querido sentar o se han levantado de su lado en el
transporte público
Le pusieron problemas para abrir una cuenta o sacar una tarjeta
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bancaria en el banco o caja de ahorros
Le han querido cobrar más que a otras personas por determinados
servicios (telefonía, seguros, etc.
Otros <<especificar>>

<<Ask if DS5=6>>
DS11. Discriminación por parte de la policía. (Seleccionar las que correspondan)

Le han pedido la documentación en la calle
Le han registrado la maleta, bolso o mercancía sin motivo alguno cuando iba por la
calle
Le han llevado a comisaría, detenido o acusado sin motivo
Le trataron mal en comisaría cuando realizaba algún trámite o
denuncia
Otros <<especificar>>
<<Ask id DS5=5,13>>
DS11b.Discriminación por parte del personal escolar/en el ámbito educativo. (Seleccionar las que
correspondan)
Ha escuchado o le han comentado que los inmigrantes empeoran la calidad de la
educación
A sus hijos o a usted mismo/a le han segregado, separado de las aulas ordinarias
Han considerado o actuado en la escuela como si sus especificidades culturales
supusieran un problema y no un factor de enriquecimiento de la escuela
Sus hijos o usted mismo se han sentido maltratados, castigados en exceso o
penalizados en las calificaciones por parte de los profesores o del personal escolar
A sus hijos o a usted mismo le expulsaron de la escuela
Sus hijos o usted mismo recibieron un trato peyorativo por parte de sus compañeros
en la escuela
A sus hijos o a usted mismo le han marginado o excluido de actividades extraescolares
y/o recreativas organizadas por la escuela
Otros <<especificar>>

<<Ask if D4=1>>
DS12. ¿Ha presentado alguna denuncia/queja, atribuible a la discriminación experimentada?
1. Sí
2. No
<<Ask if D12=2>>
DS13. ¿Por qué no lo hizo? (Respuesta múltiple)
1. Por miedo a represalias.
2. Por no saber dónde o cómo hacerlo
3. Fue algo sin importancia, siempre le ha pasado a mi gente.
4. Porque es normal que pasen estas cosas, es lo que nos toca vivir.
5. Por problemas de idioma
6. Denunciar no serviría de nada, no cambiaría nada
7. Demasiados inconvenientes (burocracia, gastos)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Me generaría problemas en la residencia y/o papeles
Por vergüenza (a reconocerlo).
No sabía que podía denunciarlo.
Por miedo, por no tener permiso de residencia
NS
Otros

<<Ask if D12=1>>
DS16. ¿Cuáles?
1. Reclamación o queja en servicios públicos.
2. Reclamación o queja en asociaciones, ONG, defensor pueblo
3. Denuncia policial o en el juzgado.
4. Otros
<<Ask if D12=1>>
DS17. ¿Cuál fue el resultado del proceso? Si hay más de un episodio, refiérase al más reciente.
1. No se hizo nada
2. Lo gané (juicio, queja, reclamación)
3. Lo perdí
4. Está en proceso
<<Ask if D12=1>>
DS19. ¿En el caso de haber denunciado alguna de las situaciones vividas, ¿durante ese proceso,
contó con el apoyo de alguna entidad o asociación?
1. Sí ¿Cuál?
3. No

BLOQUE E: MUJERES
<<Ask if D3=2; mujeres>>
M2. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta más a su situación dentro del hogar y de la vida en
Menorca?
1. Tengo más voz y poder de decisión después de la migración
2. Tengo menos voz y poder de decisión que antes de la migración
3. NS/NC
<<Ask if D3=2; mujeres>>
M3. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta más a su situación?
1. Tengo más relaciones y actividades fuera del hogar que en mi país de origen
2. Tengo menos relaciones y actividades fuera del hogar que en mi país de origen
3. NS/NC
<<Ask if D3=2; mujeres>>
M4. En relación a las tareas domésticas…
1.
2.
3.
4.
5.

Yo soy la persona que realiza la mayoría de las tareas
Comparto las tareas con mi pareja
Las realiza mayoritariamente mi pareja
Otros miembros de la familia las realizan mayoritariamente
Otros <<especificar>>
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<<Ask if D3=2; mujeres>>
M5. ¿Se ha sentido discriminada o siente que ha sufrido algún tipo de problema o situación
incómoda en Menorca por el hecho de ser mujer inmigrante?
1. Sí
2. No
<<Ask if M5=1>>
M6. ¿Podría explicarme brevemente en qué sentido? <<open end record>>
M6a. Durante el periodo de tiempo que ha residido usted en Menorca…
Muy a
menudo

Algunas
veces

Ocasionalmente Nunca

NS/NC

Salgo por la
noche sin
estar
acompañada
Salgo con
mis amigos
sin estar mi
pareja
presente
Soy el
principal
sostenedor
económico
de la familia
Mi pareja o
ex pareja ha
sido alguna
vez
verbalmente
violento
conmigo
Mi pareja o
ex pareja ha
sido alguna
vez
físicamente
violento
conmigo
Mi pareja o
ex pareja ha
sido alguna
vez
sexualmente
violento
conmigo

BLOQUE F: ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
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Me gustaría hacerle unas preguntas más de carácter más abierto para profundizar sobre alguno de
los aspectos que hemos tratado hasta ahora. ¿Le importaría que siguiéramos hablando unos minutos
más?
1. Sí <<continuar con la entrevista cualitativa>>
2. No <<terminar la entrevista>>
PR0. ¿Podría decirme cuál era su situación y condiciones de vida en su país de origen antes de
emigrar? (Indagar sobre vivienda, empleo, etc.) <<open end record>>
PR1. ¿Podría decirme cuáles fueron sus principales dificultades y necesidades en su proceso de
asentamiento en la isla cuando llegó a Menorca? <<open end record>>
<<Ask if R4=1; hijo/s menores en país de origen>>
PR2. Me ha comentado que tiene un hijo en su país de origen. ¿En qué sentido cree que su
emigración ha afectado positiva o negativamente la vida de su hijo/a en su país de origen? <<open
end record>>
<<Ask if C2b=1,2>>
Q7.M2. Ha dicho usted que la migración ha beneficiado más a los (C2b=hombres/mujeres).
¿Podría decirme por qué? <<open end record>>
<<Ask if P8=2,3>>
PR48. Me ha comentado que fuera del trabajo o de la escuela usted se relaciona
fundamentalmente con <<P8>>. ¿Está satisfecha/o con este hecho o le gustaría que algo
cambiara en este sentido, especialmente en lo relacionado con sus relaciones con la sociedad y
personas menorquinas? (Etnógrafo: tratar de capturar la percepción del entrevistado sobre el trato y
la imagen que cree que los menorquines tienen hacia el colectivo al cual pertenece) <<open end
record>>
<<Ask if D4=1;discriminación sufrida por el entrevistado >>
PR5. ¿Qué cree que debería hacerse para evitar situaciones de discriminación como la que usted
padeció en relación a <<D5:mostrar todas opciones>>? (Tratar de indagar en las consecuencias de
dicha experiencia en la vida de la persona) <<open end record>>
<<Ask if P7c=2; skip if P7b= 4 (No va a la escuela/no está escolarizado)>>
PR9. Me ha comentado que no participa en ninguna actividad del colegio de sus hijos. ¿Podría
decirme por qué y qué tendría que pasar para que usted pudiera o quisiera implicarse en dichas
actividades? <<open end record>>
<<Ask if P7b= 4 (No va a la escuela/no está escolarizado)>>
PR10. Me ha comentado que su hijo no va a la escuela a pesar de estar en edad escolar. ¿Me
podría decir por qué no lo lleva a la escuela y qué tendría que pasar para que usted pudiera o
quisiera llevarlo? <<open end record>>
Refugiados
<<Ask if S2=6,7 (refugiados)>>
QRE1. ¿Podría describir brevemente cómo tuvo lugar la salida de su país de origen y su periplo
hasta llegar a Menorca? <<open end record>>
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<<Ask if S2=7; solicitantes de asilo>>
QRE2. ¿Qué cree que sucedería si fuera devuelto a su país de origen, en el caso de serle denegada
la solicitud? <<open end record>>
<<Ask if S2=6,7 (refugiados)>>
QRE3. ¿Por qué decidió venir a España y a Menorca y no a otro país? <<open end record>>
Conclusión
O1. Me gustaría que nos comentara qué aspectos de su vida en Menorca le preocupan más y qué
necesidades no cubiertas percibe que son las más urgentes? <<open end record>>
O1b. ¿Qué es lo que más le gusta de Menorca y los menorquines?, ¿y lo que menos? ¿Se siente
bienvenido en la isla? <<open end record>>
O2¿Qué sugerencias tendría de cara a las instituciones y a la sociedad civil para mejorar su proceso
de vida y asentamiento en la isla? <<open end record>>
O3. ¿Qué expectativas de futuro tiene y qué necesitaría para poder cumplir dichas expectativas?
<<open end record>>

Annex 2: Qüestionari a l’alumnat del segon cicle de secundària sobre
les migracions de persones i la multiculturalitat a Menorca
AQUEST QÜESTIONARI FORMA PART D'UN PROJECTE DEL FONS MENORQUÍ DE
COOPERACIÓ, UNA ENTITAT FORMADA PELS AJUNTAMENTS, CONSELL INSULAR DE
MENORCA I ENTITATS SOCIALS. EL SEU PROPÒSIT ÉS CONÈIXER L'OPINIÓ DE L'ALUMNAT DE
3R I 4T D'ESO DE MENORCA SOBRE EL MOVIMENT DE PERSONES ARREU DEL MÓN I EL FET
QUE A MENORCA HI VISQUIN PERSONES DE DIFERENTS PAÏSOS.
LES RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES EN AQUEST QÜESTIONARI SÓN ANÒNIMES.
ET DEMANAM QUE CONTESTIS LLIUREMENT SEGONS LA TEVA OPINIÓ I EXPERIÈNCIA.
LLEGIU ATENTAMENT CADA PREGUNTA, I SELECCIONAU L’OPCIÓ QUE CONSIDEREU MÉS
PERTINENT AMB UN X, A L’ESPAI BUIT O A DAMUNT DE L’OPCIÓ, SEGONS CORRESPONGUI,
SEMPRE I QUAN NO S’ESPECIFIQUI UNA ALTRA COSA.
MOLTES GRÀCIES!

SECCIÓ 1. LA TEVA RELACIÓ AMB PERSONES NASCUDES A ALTRES PAÏSOS
P1. Quantes persones coneixes nascudes a un altre país en cadascun dels àmbits següents?
(marcau amb una X a cada fila)
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Cap

Pocs

Bastants

Molts

NS/NC

Familiars
Amistats
Veïnat
Institut
Activitats extraescolars
P2. D’aquestes persones que has dit que coneixes, com valores, en general, la teva relació
amb elles en cadascun dels àmbits següents (marcau “No conec” en cadascun dels àmbits que
hagueu contestat “Cap” en la pregunta anterior)

Conflictiva

Molesta

Cordial

Amistosa

Indiferent No conec NS/NC

Familiars
Amistats
Veïnat
Institut
Activitats
extraescolars

SECCIÓ 2: PRINCIPALS PREOCUPACIONS SOBRE TEMES SOCIALS
P3. Quin són els cinc temes de societat que et preocupen més (Seleccionau només 5 temes,
inclosa l’opció “altres” si voleu afegir un tema que no estigui proposat).

Desigualtat de entre dones i homes / violències masclistes
Drets del col·lectiu LGTBI /diversitat sexual
Pobresa /desigualtat social al món
Desocupació / precarietat laboral
Desenvolupament econòmic
Massificació turística
Accés a l’habitatge
Llistes d’espera a la sanitat
Atenció a la dependència / persones grans / persones amb discapacitat
Immigració
Corrupció / baixa qualitat democràtica
Medi ambient / canvi climàtic / preservació paisatge
Qualitat del sistema educatiu
Oferta d’oci, cultural i esportiva
Drogues
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L’ús social de la llengua catalana
Altres: (escriviu)
SECCIÓ 3: LES DIMENSIONS DE LA MIGRACIÓ A MENORCA
P4. Com valores que hi hagi persones de diferents països i cultures a Menorca?
Molt malament

Malament

Ni malament ni bé

Bé

Molt bé

NS/NC

P5. Sobre el total de població de Menorca, quin percentatge de persones nascudes a altres
països consideres que viuen a Menorca? (escriviu un nombre, del 0 al 100)
%
P6. Consideres que la població de persones nascudes a altres països que viuen a Menorca
és:
Massa poca

Poca

Ni poca ni molta

Bastant

Excessiva

NS/NC

P7. De les següents persones que apareixen a les fotos, quin grau de confiança et mereixen
a priori?
(Seleccionau l’opció que considereu de cada fotografia)
Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
Molta confiança
Indiferent
NS/NC
Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
Molta confiança
Indiferent
NS/NC
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Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
Molta confiança
Indiferent
NS/NC
Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
Molta confiança
Indiferent
NS/NC

Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
Molta confiança
Indiferent
NS/NC
Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
Molta confiança
Indiferent
NS/NC
Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
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Molta confiança
Indiferent
NS/NC
Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
Molta confiança
Indiferent
NS/NC
Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
Molta confiança
Indiferent
NS/NC

Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
Molta confiança
Indiferent
NS/NC
Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
Molta confiança
Indiferent
NS/NC
Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
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Molta confiança
Indiferent
NS/NC
Cap confiança
Poca confiança
Bastanta confiança
Molta confiança
Indiferent
NS/NC

SECCIÓ 4 LA TEVA OPINIÓ SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES DE LA IMMIGRACIÓ I LA SEVA
ACOLLIDA
Ens referim a les persones migrades per motius econòmics (per la situació de pobresa del seu
pais) i refugiades (per conflictes bèl·lics, persecució política o canvi climàtic)
P8. De les següents afirmacions sobre la població immigrada, estàs en desacord, bastant
en desacord, bastant d’acord, molt d’acord o ni d’acord i ni en desacord:
Mai hi ha hagut tantes persones migrades i refugiades com ara:
Gens d’acord

Poc d’acord

Bastant d’acord

Molt d’acord

NS/NC

La immigració genera delinqüència, inseguretat, terrorisme:
Gens d’acord

Poc d’acord

Bastant d’acord

Molt d’acord

NS/NC

La població immigrada pren la feina dels menorquins:
Gens d’acord
Poc d’acord
Bastant d’acord
Molt d’acord
NS/NC
Bona part de la població immigrada viuen de les ajudes socials (aliments, beques...):
Gens d’acord
Poc d’acord
Bastant d’acord
La immigració empitjora l’educació:

Molt d’acord

NS/NC

Gens d’acord
Poc d’acord
Bastant d’acord
Molt d’acord
NS/NC
La religió musulmana dificulta la convivència en la nostra societat perquè és tancada i
violenta:
Gens d’acord

Poc d’acord

Bastant d’acord

Molt d’acord

NS/NC
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Les persones que es troben en situació administrativa irregular (“il·legals”), haurien de ser
tornades al seu país:
Gens d’acord
Poc d’acord
Bastant d’acord
Molt d’acord
NS/NC
Només haurien de venir a viure Espanya les persones que venguin amb contracte de feina o
per formació:
Gens d’acord

Poc d’acord

Bastant d’acord

Molt d’acord

NS/NC

P9. Indica si algun dels comentaris anteriors els has sentit mai i, si és el cas, amb quina
freqüència:
Missatges de Whatsapp, Wechat, Telegram...:
Mai

Poca

alguna

Bastanta

Molta

NS/NC

alguna

Bastanta

Molta

NS/NC

alguna

Bastanta

Molta

NS/NC

Bastanta

Molta

NS/NC

Mai
Poca
alguna
Bastanta
En espais públics: pati de l'institut, parcs, cinemes...:

Molta

NS/NC

Mai
Poca
En activitats extraescolars:

A Instagram, Facebook i altres xarxes socials:
Mai
Poca
Converses en la família:
Mai

Poca

Converses amb les meves amistats:
Mai

Poca

alguna

En mitjans de comunicació (televisió, ràdio, revistes...):

Mai

Poca

alguna

Bastanta

Molta

NS/NC

alguna

Bastanta

Molta

NS/NC

P10. Has sentit a parlar recentment dels naufragis al mediterrani de persones que migren i
dels rescats de l’Open Arms?
SÍ

No

NS/NC

P11. Si un grup de persones amb l’objectiu de migrar naufraguen i un vaixell d’una ONG els
rescata, quines de les següents situacions trobes la més correcte:
Cap ONG els hauria de rescatar persones
Rescatar-los, però que els tornin al seu país
Rescatar-los i portar-los al port europeu més proper. Si el port més proper no
és a Espanya, no s’hauria de preocupar per acollir-los
Rescatar-los, portar-los al port europeu més proper i, si no els deixen
desembarcar perquè el país és contrari a rebre’ls, Espanya hauria d’oferir els
seus ports per acollir-los
Altres
NS/NC
P12. Quina creus que seria l’opinió de la teva mare o pare (progenitor 1)?
Cap ONG els hauria de rescatar persones
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Rescatar-los, però que els tornin al seu país
Rescatar-los i portar-los al port europeu més proper. Si el port més proper no
és a Espanya, no s’hauria de preocupar per acollir-los
Rescatar-los, portar-los al port europeu més proper i, si no els deixen
desembarcar perquè el país és contrari a rebre’ls, Espanya hauria d’oferir els
seus ports per acollir-los
Altres
NS/NC
P13. Quina creus que seria l’opinió de la teva mare o pare (progenitor 2)?
Cap ONG els hauria de rescatar persones
Rescatar-los, però que els tornin al seu país
Rescatar-los i portar-los al port europeu més proper. Si el port més proper no
és a Espanya, no s’hauria de preocupar per acollir-los
Rescatar-los, portar-los al port europeu més proper i, si no els deixen
desembarcar perquè el país és contrari a rebre’ls, Espanya hauria d’oferir els
seus ports per acollir-los
Altres
No correspon (selccionau-la si teniu només pare o mare)
NS/NC

P14. El passat mes d'agost van arribar a Menorca 8 persones procedents d'Argèlia (país del
nord de l'Àfrica) amb pasteres (un tipus d'embarcació petita). En desembarcar, la policia
els va detenir amb la intenció de retornar-los al seu país. Segons la teva opinió, et sembla
que es va procedir correctament?
Gens d’acord

Poc d’acord

Bastant d’acord

Molt d’acord

NS/NC

P15. De les següents afirmacions indica, en quin grau (gens, poc, bastant, molt), hi estàs
d’acord:
Menorca hauria d’acollir a les persones que migren a la recerca de feina i/o seguretat:
Gens d’acord

Poc d’acord

Bastant d’acord

Molt d’acord

NS/NC

La diversitat cultural (d’idiomes, creences, costums, religions...) enriqueix la societat
menorquina:
Gens d’acord

Poc d’acord

Bastant d’acord

Molt d’acord

NS/NC

Una persona que viu i treballa a Menorca hauria de tenir una situació administrativa que li
permetés tenir els mateixos drets (socials, polítics...) que qualsevol altre ciutadà:
Gens d’acord
Poc d’acord
Bastant d’acord
Molt d’acord
NS/NC
La immigració a Menorca pot suposar una oportunitat de desenvolupament econòmic:
Gens d’acord

Poc d’acord

Bastant d’acord

Molt d’acord

NS/NC

P16. En quina de les següents afirmacions hi estàs més d’acord:
Encara que aprenguin la nostra cultura i costums, és bo que les persones
immigrades mantinguin també la seva cultura i costums, sempre i quan
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respectin els drets humans
La població immigrada hauria de mantenir aquests aspectes de la seva cultura i
costums que no molestin a la resta de la població menorquina
La població immigrada hauria de complir les costums del nostre país i adaptarse a la nostra cultura.
NS/NC
P17. En un cas hipotètic, fins a quin punt et semblaria acceptable que es prohibís a un
institut que una al·lota porti el vel islàmic?
Gens
acceptable

Poc acceptable

Bastant
acceptable

Molt
acceptable

NS/NC

P18. En quin grau t'influenciaria en la decisió d’anar a una plaça del teu poble pel fet que
hi hagués una majoria de persones d’altres països que emprés l'espai?
Gens, m'és indiferent qui hi hagi a la plaça
Poc, tot i que preferiria que no n'hi haguessin tants
Bastant, abans aniria a altres places
Molt, no hi aniria mai
NS/NC

SECCIÓ 5. UNES PREGUNTES MÉS I JA HAUREM ACABAT!
P19. Que recordis, has participat alguna vegada en algun un taller sobre migracions,
cooperació i/o multiculturalitat a l’escola o a l’institut?
Sí
No
NS/NC
P20. De l’1 al 5, essent 1 gens i 5 molt, en quin grau et consideres racista?
1

2

3

4

3r ESO

4t ESO

15

16

5

NS/NC

17

18

P21. El treu grup és:

P22. La teva edat és:
13

14

P23. Municipi de residència:
Alaior

Es Castell Ciutadella Ferreries

Maó

Es
Es Migjorn
Mercadal
Gran

Sant
Lluís

P24. El teu sexe és:
Home

Dona

Altres

P25. Vas néixer a:
Menorca

Resta Illes
Balears

Resta
Espanya

Resta Unió
Europa

Àsia
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Amèrica
del Nord

Amèrica del Sud
i Central

Àfrica del
Nord

Àfrica central i
del sud

Oceania

P26. El teu pare o mare (progenitor 1) va néixer a:
Menorca
Amèrica
del Nord

Resta Illes
Balears
Amèrica del Sud
i Central

Resta
Espanya
Àfrica del
Nord

Resta Unió
Europa
Àfrica central i
del sud

Àsia
Oceania

P27. El teu pare o mare (progenitor 2) va néixer a:
Menorca
Amèrica
del Nord

Resta Illes
Balears
Amèrica del Sud
i Central

Resta
Espanya
Àfrica del
Nord

Resta Unió
Europa
Àfrica central i
del sud

Àsia
Oceania

P28. El nivell d’estudis de la teva mare o del teu pare (progenitor 1) és:
Sense estudis

Estudis primaris

Estudis secundaris

Estudis universitaris

NS/
NC

P.29 El nivell d’estudis de la teva mare o del teu pare (progenitor 2) és:
Sense estudis

Estudis primaris

Estudis secundaris

Estudis universitaris

NS/
NC

Observacions o comentaris
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................
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