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La d2cada dels noranta passarh a la histbria de Catalunya, en matbria d'irnmigració i d'in- 
terculturalitat, com la més dinimica i la més prolífica, tant per a la població autbctona com 
per a la comunitat d'origen extraeuropeu (immigrants i immigrats), perb especialment com 
1Zpoca en la qual aquesta comunitat decideix emergir i trencar definitivament amb la situa- 
ció d'invisibilitat i d'ostracisme en qui? fins en aquest moment havia estat imrnersa, com a 
conseqü2ncia del sistema organitzatiu imperant i del discurs que fins llavors li havia impe- 
dit fer-se sentir i participar -ni que fos mínimament- de la vida social i la vida cultural del 
país, circumstincia que n'impedia el reconeixement, en tant que subjectes de dret i porta- 
dors d'uns valors culturals dignes de ser respectats. 

Un dels grups que més ha destacat, no tant per la seva capacitat d'influkncia en la vida 
pública, sinó precisament pels llargs períodes d'ostracisme a qu2 es va veure sotmb, i per 
l'impacte que va comportar la seva aparició, és el format pels subsaharians, és a dir, els 
africans procedents del sud del Shhara. Perb, a qu2 és degut aquest impacte? Quina és la 
raó que sigui tan fort? 

Amb excessiva freqühncia i simplificació, s'ha volgut transmetre al conjunt de la 
societat la idea que la tardana aparició dels afrosubsaharians en la vida pública és conseqü2ncia 
natural de la seva arribada tardana a Catalunya. Pot ser que aixb sigui cert en algunes 
zones, per6 no ho és pas per a tot el país. La veritable raó rau en la consideració que fins fa 
poc es tenia dels afrosubsaharians, cosa que no és més que el fruit de les diferents etapes 
per les quals han passat les relacions dels europeus amb 1'~frica subsahariana i la seva pobla- 
ció durant el període comprhs entre 1440 i 1990, és a dir, els darrers cinc-cents anys, amb 
el tracte d'esclaus com a referent primari. 

Un cop demostrada la implicació directa dels catalans en una de les activitats lucrati- 
ves més importants de 1'Europa dels segles xv al XVIII, convé, doncs, deixar clar que, histb- 
ricament, l'origen de la immigració subsahariana en territori catali es remunta al temps de 
l'esclavatge, i que l'actual no és més que el resultat d'un procés que no s'ha aturat des de 
llavors. 

1. Traducció al catali de Joan M. Romaní. Quan l'autor utilitza la forma gen6rica de denornina- 
ci6, en castelli utilitza el recurs d'escriure afrosubsaharian@s com a forma no connotada en lloc de 
l'habitual masculí, Aquest recurs grific no és sistem8ticarnent aplicable al catali. Tingui doncs present, 
qui llegeixi aquest text, la voluntat de l'autor. 



Per6 resulta que, en l'kpoca de l'esclavatge, els afrosubsaharians tenien la mera consi- 
deració de simples peces o mercaderies amb les quals comerciaven els europeus, i aixb impe- 
dia veure'ls i valorar-10s com a persones o éssers sotmesos a una migració forgosa o forqa- 
da, producte del model de societat dominant. 

Un cop abolit l'esclavatge i entrats en l'etapa colonial, els afrosubsaharians van ser ascen- 
dits d'estatus pels europeus, perb continuaven essent considerats com a éssers inferiors o sub- 
homes enfront dels qui abans els havien convertit a la simple condició de mercaderies, i 
aixb feia que la seva preskncia a Europa, Catalunya inclosa, continués passant desaperce- 
buda com una etapa del procés iniciat a partir de l'esclavatge. 

En el cas catali, aquesta situació de miopia deliberada es mantindri fins a la mei- 
tat dels anys setanta, quan per primer cop es comenga a parlar dels afrosubsaharians 
com d'un grup humi digne de ser esmentat; perb fins i tot en aquest cas, la seva preskn- 
cia continuari essent contemplada errbniament pels anomenats estudiosos i experts en 
moviments de població en considerar-10s només immigrants, 6s a dir, persones en 
situació transitbria que encara no estan assentades en el país, com si la seva preskncia fos 
realment tan recent, quan el que s'esdevenia en realitat era que havien estat ignorats durant 
cinc-cents anys, temps al llarg del qual alguns dels seus integrants havien aconseguit 
assentar-se a Catalunya, amb quk havien superat l'estadi d'immigrants i assolit la con- 
dició d'immigrats. 

El que s'ha esdevingut i s'esti esdevenint, per tant, és que fins ara mateix s'esti analit- 
zant de manera distorsionada la immigració subsahariana a Catalunya, i també molts dels 
aspectes que l'envolten, igual com passa a la resta d'Espanya. 

Comenqarem aclarint, per tant, que la immigració afrosubsahariana a Catalunya i a la 
resta d'Europa, 6s el resultat d'un llarg procés sociohistirric que s'ha gestat a llarg de tres grans 
etapes histbriques. 

1. EL COMERC D'ESCLAUS, SEGLES XVI A XVIII 

Quan els historiadors i els economistes analitzen aquesta etapa, hi ha la tendkncia gene- 
ralitzada que quedi en l'oblit el fet que el comerq, tal com es va produir, i si no fos pels 
enormes danys que va causar a 1 '~fr ica  subsahariana i a la seva població, no seria sinó una 
etapa més del desenvolupament del capitalisme, durant la qual unes persones es dedica- 
ven a l'explotació d'unes altres, la principal característica diferenciadora de la qual 
seria precisament l'enorme i extraordinari moviment de persones que va comportar 
entre continents, fins al punt que va constituir la base de la migraci6 transcontinental 
dels afrosubsaharians entre Europa i Ambrica. Encara que fos en el paper inicial de vic- 
times, els afrosubsaharians van tenir un gran protagonisme en aquesta fase de la histbria 
dels moviments de població. És, doncs, a partir d'ací on se situa l'origen de la presbncia 
dels primers afrosubsaharians a Catalunya, encara que per raons bbvies, es va desenvo- 
lupar en la més absoluta invisibilitat, tant des del punt de vista cultural, com del social i 
l'econbmic, atks que l'estatus que se'ls havia atorgat en la divisió internacional del tre- 
ball no permetia que fossin considerats com a subjectes de dret equiparables als euro- 
peus. Aquesta etapa comenqa amb la instauració del comerg esclavista i acaba amb la seva 
abolició. 



Amb la colonització s'inicia el segon període, que podríem situar cronolbgicament 
entre el comenqament del segle xx i l'acabament dels anys setanta. La seva coincidbncia 
amb la gran demanda de m i  d'obra barata per a la reconstrucció de 1'Europa de la postgue- 
rra, especialment entre 1945 i 1970, va donar lloc a una nova forma d'importació dels afro- 
subsaharians, rnitjan~ant l'estimul a la seva immigració cap a Europa, perb aquest cop no ja 
com a peces o mercaderies, perqub la nova cultura ho desaconsellava, encara que subjec- 
tes, malgrat tot, a la condició de persones de mena inferior respecte de les europees, és a 
dir, subhomes que són definits genbricament com a indígenes per tal de permetre'n i facili- 
tar-ne la classificació i la diferenciació. En aquesta etapa, les relacions entre Europa i 1'Africa 
sembla que hagin fet un canvi, i aixb hauria de notar-se des del punt de vista social, perb 
malgrat tot, continuava mantenint-se la situació d'invisibilitat dels afrosubsaharians, espe- 
cialment a Espanya, Catalunya inclosa. 

Amb l'inici de les anomenades independbncies de 1'~frica s'entra en la tercera gran etapa. 
Aquí, les relacions entre Europa i 1'Africa van agafar un nou enfocament. Superada l'bpoca 
de les peces i la dels indígenes, els afrosubsaharians són definits ara com a immigrants. Compte! 
Només com a immigrants, és a dir, persones en una situació transitbria que no han assolit enca- 
ra la categoria d'irnrnigrats, i que per tant no han aconseguit assentar-se encara en el país 
d'acollida, Catalunya en aquest cas. 

És precisament aquesta etapa, la de la immigració afrosubsahariana postcolonial a Catalunya, 
la que més sembla haver despertat, fins ara, l'atenció dels estudiosos des de la perspectiva 
de l'anhlisi dels moviments migratoris. 

Les tres etapes descrites presenten una característica comuna: la seva quantificació, és 
a dir, la xifra exacta de persones que han protagonitzat cadascuna d'aquestes etapes. Fins 
ara no es disposa de dades fiables que permetin saber la quantitat exacta d'afrosubsaharians 
que viuen o han viscut a Catalunya, punt que constitueix un veritable desafiament per als recer- 
cadors. 

PAISOS D'ORIGEN DE LA IMMIGRACI~ AFROSUBSAHARIANA 

Les dades histbriques trobades sobre l'bpoca del comerg expliquen que els primers 
africans negres que van arribar a Espanya eren mandingues, fula i wblofs majoritiriament, 
és a dir, eren procedents dels actuals Senegal i Gimbia. La resta provenien dels actuals Cap 
Verd, la República de Sierra Leone i l'actual Libbria (1425-1489), és a dir, de 19Africa 
occidental. A partir de 1490, i a mesura que els europeus avangaven més cap el sud i l'inte- 
rior del continent, aquests es van anar diversificant, fins al punt que cap al segle XVI, tenien 
un origen tan divers com la diversitat que es donava en l'espai compr2s entre les actuals repú- 
bliques del Senegal i el sud de l'actual Angola. 

Durant la colonització, i com a conseqübncia de la conferbncia de Berlín de 1885, la 
tendhcia seri que els afrosubsaharians presents a cada país europeu ho siguin en funció de 
les seves respectives metrbpolis, bé en qualitat de reclutats per a participar en la Primera i 



la Segona guerres mundials, com a m i  d'obra barata en la reconstrucció d'Europa després 
de la segona, o bé com a estudiants els homes i dones de fer feines les dones. 

En tot cas, i llevat de petites diferbncies amb el període anterior, la seva presbncia con- 
tinuara essent inadvertida, i se'n mantindri la invisibilitat en tant que persones prove'ides d'un 
bagatge cultural digne de respecte. La principal característica d'aquesta etapa és que, men- 
tre que en l'anterior les relacions de convivbncia entre blancs i negres eren absolutament pros- 
crites, ara s'havia produ'it un canvi, i tenir un amic o una amiga negres havia esdevingut 
una cosa important. Aixb s'esdevenia perqub la majoria dels joves afrosubsaharians pre- 
sents a I'Europa de postguerra tenien un perfil d'estudiants universitaris, eren econbmicament 
solvents gracies a la seva condició de becaris de I'AdministraciÓ colonial o perqub proce- 
dien de famílies econbmicament fortes i amb una formació acadbmica molt sblida, espe- 
cialment entre els anys cinquanta i seixanta. 

Durant la colonització, per tant, la figura de I'afrosubsaharii sembla que es revalua als 
ulls dels europeus, encara que no se li concedeix ni la condició clara d'imrnigrat, ni la de 
ciutadi. És, d'alguna manera, una etapa confusa, ja que per mor de les relacions ~ u r o ~ a - ~ f r i -  
ca, ni els afrosubsaharians són estrangers del tot a Europa, ni tampoc són ciutadans euro- 
peus. Una situació que durari fins pricticament als anys setanta. 

A partir de 1973, la immigració afrosubsahariana va assolir una nova dimensió. Va 
tenir lloc la primera crisi econbmica de la postguerra a 1'Europa occidental, i la primera mesu- 
ra dels governants europeus davant de la nova situació creada va ser atribuir la responsabi- 
litat de la crisi a les persones d'origen estranger i fer caure els efectes al damunt seu, rnit- 
jan~ant el disseny d'una política consistent a establir les bases del racisme institucionalitzat, 
i aixb en la practica significava estimular que es contemplés amb recel la presbncia en el tem- 
tori de persones els trets de les quals les delataven com a no blanques i com a no europees. 
És el comencament de la criminalització de la immigració extraeuropea, o dit amb unes altres 
paraules, la instauració de la xenofbbia i del racisme institucionalitzat, en I'execució del 
qual Franca té un paper destacat amb la posada en marxa de l'anomenada política de con- 
trol defluxos, els efectes de la qual tant es notaran a Catalunya. 

La principal conseqübncia d'aquesta política va ser barrar el pas i I'entrada en territori 
frances a aquells africans en general que, després dels primers símptomes de la crisi en els 
seus pai'sos respectius, van comencar a arribar a Europa per iniciativa prbpia. El resultat, aquells 
que havien escollit la via terrestre o la mantima, i per als quals Catalunya no era més que 
un territori de transit, van veure el seu projecte truncat, i es van veure forcats, per tant, a 
quedar-se al sud dels Pirineus, és a dir, a Catalunya. 

Així nasqué I'etapa que tant ha impactat i cridat I'atenció als catalans. Una etapa molt 
diferent de les dues anteriors, atbs que en aquesta ocasió són els mateixos africans els que 
decideixen emigrar a Europa forcats per la situació dels seus pa'isos i atrets per les millors con- 
dicions de vida i les millors expectatives de progrés econbmic que oferien els pa'isos euro- 
occidentals, perb el que s'esdevé ara és que aquesta predncia ja no és desitjada de cap de 
les maneres. 

En el cas catali, els seus components tot just havien tingut contacte o relació prbvia 
amb la cultura espanyola, i encara menys amb la catalana, ja que procedien d'excolbnies fran- 
ceses (senegalesos) i angleses (gambians, nigerians, de Sierra Leone). Només una part 
redu'ida provenen de Guinea Equatorial, I'antiga colbnia espanyola, i la seva presbncia a penes 
és percebuda per causa del nombre redui't dels seus integrants. 

Aquesta presbncia ha tingut un creixement cada cop més gran com més greu es feia la 
crisi política i econbmica dels seus respectius pai'sos, de tal manera que, a comencaments dels 



anys noranta, el col~lectiu afrosubsaharia tenia un origen tan divers com en els moments algids 
de I'esclavatge: Senegal, Gambia, Guinea Equatorial, Mali, Sierra Leone, Libkria, Guinea 
Bissau, Nigkria, Togo, Camerun, República del Congo, República Democratica del Congo 
(ex-Zaire), Angola, Sudan, Mauritania i Kenya. 

Havia tingut lloc una forta eclosió d'afrosubsaharians en la societat catalana en uns 
termes i condicions sense precedents histbrics que, sense cap mena de dubte, va causar els 
consegüents impacte i desconcert. Primer, perquk la seva preskncia no havia estat promo- 
guda pels mateixos catalans i, segon, perquk en els plans lingüístic i cultural la comunica- 
ció amb la majoria d'ells era difícil, cosa que en feia encara més difícil la inserció i l'adap- 
tació a la societat d'acollida. El mapa etnolbgic, sociolbgic, lingüístic i cultural catala 
estava reformulant-se amb la incorporació d'aquests nouvinguts, malgrat el fet que la seva 
influkncia en la vida pública tot just es notava. 

El que ha fet veritablement diferent aquesta etapa de les dues anteriors, pel que fa a 
Catalunya, és que, a partir de la segona meitat dels anys setanta, i coincidint amb la transi- 
ció democratica, per primer cop els afrosubsaharians descobreixen la seva condició de sub- 
jectes de dret gracies a la instauració de la democrkcia en el país, i inicien la ruptura amb la 
llarga situació d'ostracisme i d'invisibilitat a quk havien estat sotmesos durant molt de temps. 
A partir dels anys vuitanta, en comenqaran a emergir alguns membres a la vida pública, 
fonamentalment en qualitat de líders dels seus grups respectius i a I'empara del nou parai- 
gua legal que ja permet la llibertat d'associació i de reunió. 

Aquest fet constitueix, sens dubte, una de les principals novetats respecte de les dues eta- 
pes anteriors, i una de les principals causes del desconcert de la societat catalana. Si bé és 
cert que aquesta preskncia ja era un fet des de feia temps, els seus components havien estat 
en silenci i relegats fins aquell moment a l'única i exclusiva funció de mil d'obra barata, 
distribuyda sobretot al camp, i totalment absents d'altres aspectes de la vida quotidiana. És 
un grup que practicament no havia despertat cap interks, o ben poc. 

En la major part dels casos, llevat dels precedents de la Guinea Equatorial, es tracta de 
persories que han hagut de realitzar un llarg i sinuós periple culminat en dues fases, una de 
primera per un mínim de dos pa'isos africans, i una de segona iniciada generalment a les 
illes Canhies, en algun port del Mediterrani espanyol o a Portugal. En aquest periple, Catalunya 
no era, de cap de les maneres, la destinació final inicialment prevista, com no fos que es 
tingués un referent familiar o d'amistat, sinó que s'hi arribava després d'un periple per la geo- 
grafia espanyola, en una segona fase culminada després d'haver provat de fer sort en altres 
regions de 1'Estat. És a dir, per a una gran part dels immigrats africans, Catalunya no apareixia 
en el projecte migratori. En el millor dels casos, la preskncia era considerada com en un 
lloc de transit, i per aixb quedar-se aquí els va produir un gran desconcert i una perplexitat 
dels quals era difícil sortir-s'en. 

Un aspecte molt important d'aquest col.lectiu és el perfil sociolbgic dels seus compe 
nents durant les tres etapes ja esmentades: 

Si durant l'esclavatge l'ideal eren la fortalesa física, la joventut i l'esperit de submis- 
sió, $0 que vol dir persones en edat i capacitat de produir i de reproduir-se per assegurar el 
subministrament de la forqa de treball que requeria la posada en marxa de l'explotació agn- 
cola de I'anomenat Nou Món, durant la colonització es produeix un lleuger canvi. Com a estu- 



diants, han de tenir una aparenGa més jove i refinada, d'acord amb I'entorn en quk han de cap- 
tenir-se, exhibir dots intel~lectuals i mostrar un capteniment similar al de la resta dels com- 
panys d'aula. És la generació de la qual haurien de sortir els futurs dirigents, homes en la seva 
majoria, i que per aixb havien d'aparbixer davant de la societat d'acollida com a mereixe- 
dors de la consideració i de les expectatives per a les quals estaven essent preparats. 

A partir dels anys vuitanta aquest perfil comenqa a patir modificacions. Ara es tracta d'in- 
dividus que han esdevingut I'aparador del que ja esd succeint a 1 '~frica subsahariana: am- 
ben just amb el que porten posat, exhibeixen una deficient preparació intel.lectua1, deguda 
fonamentalment al seu origen rural, a la deficient infraestructura educativa i a la practicament 
nulela d'industrial del seu país d'origen. La seva condició humil els obliga a adoptar un 
posat submís com a estratkgia per a guanyar-se la confianqa i la voluntat dels seus poten- 
cials amfitrions. Dit amb unes altres paraules, el seu capteniment i el seu aspecte extern 
inspiren pena i compassió, circumstiincia que provocara I'aparició de grups de suport i de soli- 
daritat que s'encareguen d'orientar-10s i de facilitar-10s el procés d'adaptació i d'integració 
a la societat catalana. 

Cap als anys noranta la immigració afrosubsahariana a Catalunya presenta definitivament 
el perfil sociolbgic següent, del qual ja no s'escapen ni els guineoequatorians: 

- Arribada en condicions de precarietat econbrnica i jurídica, és a dir, quasi sense pro- 
tecció diplomatica. 

- Adults joves (25-35 anys), amb chegues socials pel fet d'haver deixat una família for- 
mada en el moment de marxar. Aquestes carregues obliguen a no trencar els vincles 
amb I'origen, una cosa absolutament nova que condicionarii fortament el projecte rnigra- 
tori respecte les altres dues etapes anteriors. 

- L'origen és fonamentalment rural, raó per la qual les habilitats i capacitats laborals, 
quan n'hi ha, estan lligades exclusivament al sector primari, és a dir, a I'agricultura. 

- Concepció rural i microcbsniica de I'univers, conseqübncia d'una vida viscuda, fins 
aquell moment, en redu'its espais i en petites comunitats. 

- Poca o nuIda cultura participativa de Ia vida pública, des de la concepció eurooccidental, 
ja que procedeixen de pai'sos sotmesos a dictadures. 

- Desconeixement del sistema de funcionament de la societat d'acollida: llengua, cul- 
tura i organització en general. 

- Conscibncia d'estranger molt alta que obliga a tenir molt present el retorn com a cul- 
minació del projecte migratori, especialment pel que implica de compromís amb els 
parents en el moment de marxar. De fet, la preskncia a Catalunya es preveu curta. 

Totes aquestes circumstiincies en faran una persona amb molt poca capacitat adquisiti- 
va i molt vulnerable, de manera que, en el seu procés d'inseriment social, el suport des 
d'alguna organització autbctona li seri vital. 

De la mateixa manera, trobem que aquest mateix co1,lectiu presenta uns trets sociocul- 
turals que, pel seu interbs, mereixen ser destacats: 

- Des del punt de vista de la religió, combina la religió tradicional amb una altra d'im- 
portada, amb predomini dels musulmans. 

- Pel que fa a la llengua, la majoria són persones bilingües, ja que coneixen la seva 
llengua autbctona i una altra d'europea, amb predomini del francbs i I'anglks. 



- Pel que fa al grau de formació, si bé arriben prove'its d'un gran bagatge i una gran capa- 
citat de supervivbncia adquirits en el seu procés d'inculturació, acadbmicament 
aquesta és molt deficient, de la qual cosa en resulta que a l'hora d'inserir-se en el 
mercat laboral pateixen una doble dificultat: el desconeixement de la llengua i la 
seva baixa qualificació. En conseqübncia, només poden encaixar en els sectors pro- 
ductius en qub la qualificació pot ser suplida per la f o r ~ a  física: agricultura, construc- 
ció, serveis, fonamentalment la venda ambulant per part dels homes i les dones, lle- 
vat de les procedents de la Guinea Equatorial, la majoria de les quals esta ocupada en 
feines dombstiques. Hauran de passar for~osament per un procés de formació i capa- 
citació mínimes previ, fins que puguin fer alguna activitat productiva. O sigui, mit- 
jan~ant l'aprenentatge d'algun ofici, cosa que encara retardara més la seva incorpora- 
ció a la nova societat. 

En totes les etapes hi ha un especial protagonisme per part dels homes, amb una mitja- 
na d'edat compresa entre els 18 i els 40 anys, i una lenta incorporació de les dones, que 
s'accelera a partir dels anys noranta, impulsada per l'anomenada reagrupació familiar. 

Des de la perspectiva sociolingiiistica, aquest col.lectiu presenta dues característiques que 
en fan difícil la catalogació com un tot homogeni, malgrat els molts trets comuns: el país 
d'origen i la seva vinculació amb el país colonitzador, que en permet la divisió en francbfons, 
anglbfons i hispanbfons, als quals s'han anat afegint progressivament els lusbfons a partir dels 
darrers anys vuitanta. La segona, l'origen btnic, amb la llengua vernacla com a principal 
element d'identificació. 

Els dos primers grups, francbfons i anglbfons, constitueixen la majoria, quasi el 80%. 
Estan ocupats basicament en el sector primari i en els serveis, especialment en la venda ambu- 
lant. Els originaris de Guinea Equatorial, l'excolbnia, només representen el 5,6%, i es tro- 
ben distribu'its fonamentalment en el medi urbh. Entre ambdós grups quasi no hi ha relació, 
i funcionen ignorant-se mútuament, fins a mitjan anys vuitanta, en qub l'anomenada Llei d'es- 
trangeria els va for~ar  a una unitat mínima d'acció. 

Els anys noranta, el col.lectiu afrosubsaharia apareix estructurat tal com mostra el qua- 
dre següent? 

2. El cklcul percentual ha estat elaborat a partir del cens de la població africana en situació 
legal Catalunya. 

Hispanbfons (5,6%) 
Guinea Equatorial 

Lusbfons (16,7%) 
Guinea Bissau 

Francbfons (44,4%) 
Senegal 

Anglbfons (33,3%) 
Nig5ria 



En tots els processos migratoris, la dona apareix en segon lloc o a remolc dels homes, i 
aixb no significa que no tingui un important protagonisme. Durant l'esclavatge, la dona va 
ser reclutada després que els comerciants s'adonessin que la seva preskncia a Amkrica 
garantia la reproducció de nous esclaus i permetia reduir costos en la importació de ma d'o- 
bra des d' ~ f r i ca .  Amb la colonització, la seva preskncia a Europa a penes és percebuda, a t b  
que els estudiants tenen previst i assegurat el seu retorn en un termini no gaire llarg. Després 
de la proclamació de les independkncies, les dones comencen a apadixer, fonamentalment com 
a conseqiikncia de l'anomenat reagrupament familiar, i si els homes havien d'enfrontar-se amb 
enormes dificultats per a inserir-se en la vida social i econbmica, en el cas d'elles, aixb enca- 
ra és més difícil. Només les procedents de la Guinea Equatorial sembla que estiguin en una 
situació un pM avantatjosa gracies als seus coneixements de castelli, perb no res més. 

Generalment arriben essent mares, circumstancia que limitar2 enormement la seva capa- 
citat de moviments. Com que han arribat reclamades pels seus companys, aquests exerci- 
ran sobre elles una forta pressió que en limitara encara més l'autonomia. La seva formació 
és encara més baixa que la dels homes, ja que pateixen un endarreriment secular que 
arrosseguen des de la colonització, el caracter masclista i racista de la qual les va mantenir 
excloses del sistema instaurat, dinamica que van seguir els líders africans un cop procla- 
mades les anomenades independkncies. Les especials condicions en qui: arriben moltes 
d'elles fan que es vegin obligades a reproduir la forma de vida que havien desenvolupat 
en els seus pai'sos d'origen: fort domini i dependkncia dels homes causada per la doble 
dependkncia a la qual es veuen sotmeses, l'econdmica per a subsistir, i la jurídica, en tant 
que els seus companys apareixen com a responsables i tutors seus davant de la Llei. La 
dona apareix, doncs, com el subjecte més vulnerable entre els més vulnerables, i aixb 
obliga o aconsella I'adopció d'una estratkgia especial a favor seu. 

Cal distingir, aixb no obstant, la singularitat de les equatoguineanes respecte de la 
resta, ja que la seva vinculació colonial amb Espanya les situa en una posició avantatjosa 
gracies als seus coneixements de castella, que els permeten incorporar-se rapidament al 
mercat de treball, fonamentalment en ocupacions domkstiques o en algun subsector com l'hos- 
taleria o el turisme. 

PROCB D'ADAITACIÓ I ~ N S E R C ~ O  SOCIAL 

[. . .] Puede que ur1 Estado idealmente integrado seu aquel en que todas las institucio- 
nes y todos 10s grupos sociales fincionan en armonia entre sí, sin apenas fricciones ni con- 
jlictos, que 10s diversos grupos étnicos participan en pie de igualdad en todos 10s aspectos 
de la vida de la naciórz y que cada cua1 tiene asegurado el acceso al conjunt0 de bienes y 
servicios que ofrece el país, diu Peter Stalker'. Si apliquéssim aquesta definició al col.lectiu 
afrosubsaharii, veuríem que no es donen aquestes circumstkncies, perd abans d'arribar a aquest 
punt anirem a pams. L'adaptació i la integració dels afrosubsaharians s'esth produint 
actualment per dues vies: des de la perspectiva socioeconbmica, com a assalariats, i des de 
la perspectiva sociocultural. L'associacionisme apareix com la principal plataforma de pro- 
moció i de participació en la vida pública. 

3. Stalker, 1995. Versió castellana de l'autor. 
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En qualsevol cas, convé destacar que la inserció sol ser el resultat d'un llarg procés 
que es desenrotlla en les etapes següents: 

- Arribada a Catalunya. Primer problema: la necessitat de comunicació, que la majoria 
de les vegades aniri resolent en solitari. 

- Inserció en la vida social: condicionada per la primera acollida. 
- Participació en la vida pública: pricticament nulela. Aixb és faci1 d'entendre si tenim 

en compte el seu escis -o quasi nul- poder econbmic i la baixa qualificació que li impe- 
deix la presbncia en els principals fbrums de discussió i de reflexió del país. 

Les dades facilitades per la Dirección General de Ordenación de las Migraciones per- 
meten establir el següent quadre de distribució ocupacional: 

Agricultura i ramaderia 75% 
Serveis 15% 
Construcció 6% 
Altres sectors 4% 

Com que estan ocupats en feines de baixa qualificació, la seva promoció social i 
econbmica es fa practicament impossible en els moments actuals, i és la via sociocultural 
l'única plataforma de promoció i de reconeixement per a les persones d'una certa vilua. 
Aquesta circumsthncia ha generat fortes lluites internes en moltes de les associacions i ha con- 
tribui't a la seva fragmentació, cosa que ha debilitat més encara la seva capacitat d'influkn- 
cia en la vida pública catalana, i d'aixb no semblen adonar-se'n, i no ser-ne per tant cons- 
cients, amb qub es fa encara més gran la seva vulnerabilitat. 

El col.lectiu afrosubsaharii arriba, doncs, carregat amb unes tares que, sumades a les 
intrínseques del sistema, fan que la seva adaptació i posterior integració resultin, avui dia, i 
en termes globals, una fita difícil d'assolir encara. L'actual corrent multiculturalitzant és 
una important plataforma de promoció i de participació en la vida pública, perd continua essent 
insuficient perqub en queda redu'ida la major part de les accions a aspectes purament folklb- 
rics i superficials. La profusió d'accions no implica qualitat ni, menys encara, una dotació 
de recursos humans i materials suficient. 

Una de les principals caracten'stiques del col.lectiu afrosubsaharii a Catalunya és la mobi- 
litat, entesa com la capacitat dels seus membres per a canviar d'hibitat. Aixb és degut 
fonamentalment a dos factors: la doble dificultat de legalitzar la seva residbncia i les dificultats 
d'accés a un habitatge digne, i que, segons de quines zones es tracti, aquestes encara són 
més grans. En general, el afrosubsaharians tendeixen a agrupar-se en grups afins, amb la 
pertinenqa btnica i el país d'origen com a principals referents, una cosa que podem trobar espe- 
cialment entre senegalesos i gambians, i en zones molt localitzades de la geografia catala- 
na. Així, podem observar que la província de Girona i les seves comarques, juntament amb 
el Maresme, reuneixen en aquest moment la major concentració de fluxos. Aixb és degut fona- 



mentalment al fet que, com ja ha estat destacat anteriorment, atks que molts tenien Franqa i 
la resta de paysos del nord d'Europa com a destinació final, i que es van veure impedits de 
creuar la frontera hispanofrancesa, la manca de mitjans per a retornar al punt d'origen O per 
a escollir una altra destinació els va obligar a quedar-se en els municipis propers a la fron- 
tera. Des d'aquesta perspectiva si que podem parlar d'aparició sobtada, sobretot pel que fa 
a Girona. 

Pel que fa a Barcelona i a Tarragona, en canvi, la realitat és ben altra, atks que el seu 
carhcter de ciutats portuhries només permet parlar d'increment sobtat, especialment a partir 
dels anys setanta, perb en cap cas no constitueix aquesta novetat. En aquest sentit, només 
Lleida presenta la característica d'aparició tardana (vegeu el mapa núm. 2). 

La Llei d'estrangeria és perversa en tots els sentits, i un dels seus més negatius efectes 
rau en la seva aplicació, que impedeix i impossibilita dur a terme la realització d'un cens 
fiable de la població estrangera, inclosa la d'origen africh. L'actual criteri de legalitzar la 
residkncia a Espanya esth donant lloc a discrephncies quant al coneixement d'una xifra 
aproximada dels afrosubsaharians residents a Catalunya, ja que, en molts casos, el pas de la 
condició de legal a il.legal sol produir-se amb una gran rapidesa. El cens de població 
estrangera a 3 1.12.97, publicat per la Comisión Interministerial de Extranjería, dóna, per 
palsos d'origen, les dades següents: 

Ghmbia 
Senegal 
Guinea Equatorial 
Mali 
Guinea-Conakry 
Mauritbia 
Guinea Bissau 
Nigiiria 
Ghana 
Angola 
Cab Verd 
Altres procedi.ncies4 

Voldria cridar I'atenció sobre el fet que, d'un grup de 18 palsos registrats com a emis- 
sors d'immigració afrosubsahariana cap a Catalunya, 13 són situats a 1 '~frica occidental, la 
regió del continent africh amb una major tradició exportadora d'emigració des dels temps 
de l'esclavatge. 

Si calia definir actualment I'estat general d'hnim del col.lectiu afrosubsaharih a Catalunya, 
el diagnbstic més correcte seria frustració. Quasi en tots els casos, i malgrat els enormes 
esforgos d'adaptació, no només no s'estan complint les expectatives del projecte migratori 

4. "Altres procedtncies" corresponen a Rep. Democratica del Congo (ex-Zaire), Camerun, 
Sierra Leone, LiMria, Togo, Kenya, Sudan i Rep. del Congo (vegeu el mapa núm. 1) 



marcat a l'hora d'abandonar el país, sin6 que sembla que aquestes mai no s'acompliran, i amb 
aixb el retorn s'esti convertint en un veritable somni irrealitzable, i justifica I'anomenat 
mite del retorn. 

A l'hora d'analitzar les possibles causes d'aquesta frustració trobem les següents: 

-Els enormes obstacles que cal superar que comencen tot just a I'arribada, fins a acon- 
seguir una mínima estabilitat que es tradueixi en el fet de tenir mitjanament resolta la 
situació legal, trobar un lloc de treball mínimament digne i accedir a un habitatge 
amb condicions de salubritat i d'higiene acceptables. 

- La situació en els pai'sos d'origen, que no només no millora, sin6 que en molts de casos 
esta empitjorant, bé sigui per motius de conflicte intern, bé simplement perqub les seves 
economies estan en retrocés i no tenen per tant capacitat de suportar les seves pobla- 
cions, circumstancia que desaconsella el retorn dels expatriats. En aquests moments, 
els principals paYsos de 1'8frica subsahariana emissors de poblaci6 immigrada cap a 
Catalunya (Senegal, Sierra Leone, Guinea Equatorial, Gimbia, Angola, Guinea Bissau, 
República Democritica del Congo, Nigkria, Sudan i Angola) presenten algun tipus 
de crisi la soluci6 de la qual no es preveu a curt termini. 

-En un pla més proper, podríem referir-nos a la sensació de manipulació que s'ha 
apoderat d'aquest col~lectiu, fruit de les anomenades accions de solidaritat que, en 
realitat, no s'estan traduint en resultats tangibles per als seus components. 

En aquests moments existeix una doble fractura legal entre el col.lectiu afrosubsaharil 
que en fa més difícil encara la unificació. L'una, provocada com a conseqübncia de la divi- 
sió entre nacionals i no nacionals, que diferencia els autbctons dels estrangers, i l'altra, pro- 
vocada per la seva estructuraci6 en tres grups jurídics diferents: els nacionalitzats, els que 
es troben en situació de residbncia legal, i els anomenats il.legals, que constitueixen el grup 
més nombrós i més necessitat d'algun tipus d'intervenció, perb que per la seva condició 
d'il.legals viuen pricticament al marge del sistema, circumstincia que els converteix automi- 
ticament en un grup de risc. Són les víctimes directes de la criminalització de la immigra- 
ció, és a dir, aquelles persones que, pel sol fet d'haver migrat han estat qualificades com a 
delinqüents, i per tant com a perill per al sistema. 

En aquesta doble fractura trobem la principal causa de I'anomenada guetització, que 
en contra de la imatge i del missatge que es prova de transmetre des de la societat d'acolli- 
da, és fomentada des d'ella mateixa i, de manera especial, des dels brgans de poder i de 
decisi6. ConstituIda en la major expressió de dissuasió i de rebuig, la Llei d'estrangeria és, 
avui dia, la principal causa d'aquest sentiment de frustració col.lectiva del col.lectiu afro- 
subsaharii, ja que: 

- Promou la marginalitzaci6 de totes les persones immigrades d'origen extraeuropeu. 
- Promou i fomenta el trific i la immigració clandestins. 
-Promou i fomenta I'enfrontament entre nacionals i estrangers. 
- Obstaculitza l'elaboració d'un cens real de la poblaci6 immigrada que permeti avaluar- 

ne la veritable dimensió i identificar-ne les demandes reals. 
-Qüestiona el discurs del respecte als drets humans de les persones immigrades, el 

cinquantb aniversari dels quals va ser celebrat amb tant d'aparat el 1998. 
- Presenta les persones d'origen extraeuropeu com un perill per a l'estat del benestar. 
-Implica una frenada a la realització d'iniciatives serioses i continuades a favor de la 



incorporació plena de les persones immigrades en la societat d'acollida, en aquest 
cas la catalana. 

-Fomenta la perpetuació de les desigualtats i l'enfrontament entre homes i dones 
immigrats. 

- En lloc d'ajudar a resoldre els problemes conjunturals que planteja la immigració, en 
promou la conversió en estructurals, amb qub el racisme institucionalitzat és, ara mateix, 
una realitat inqüestionable. 

LES SEGONES GENERACIONS 

Amb aquesta genkrica definició es pretén identificar la descendbncia de la població immi- 
grada en general, independentment del fet que nasquessin o no a Catalunya. Una definició 
errbnia del tot pels motius següents: 

- Encara que situéssim l'origen histbric dels afrosubsaharians a Catalunya en els anys 
seixanta, veuríem que ha tingut lloc en diferents etapes. N'hi ha que van arribar a la 
dbcada dels setanta, a la dels vuitanta i a la dels noranta, cada subgrup té la seva prb- 
pia descendkncia i, malgrat el seu origen comú, presenten trets diferents en funció de 
l'bpoca en qub van néixer. 

- Ran del fenomen del reagrupament familiar, van comenqar a aparMxer joves nascuts 
a 17Africa i educats a Europa. Se'ls agrupa tots en funció de la seva nacionalitat d ' c ~  
rigen, de l'actual o bé per a justificar-ne l'exclusió com a no-membres d'aquesta socie- 
tat? 

El cert és que en aquests moments el grup de les anomenades segones generacions 
s'esti trobant en una situació semblant a la descrita durant la colonització, amb l'agreujant 
que, en aquest cas, no es tracta de persones amb un projecte fixat de retorn a mitji termini, 
ja que moltes han nascut aquí, i en tenen per tant la nacionalitat. Potser és entre aquests 
joves que el mite de la integració assoleix la seva veritable dimensió a t b  que, com en la colo- 
nització, no són considerats del tot com a ciutadans catalans ni com a estrangers, i aixb els 
provoca seriosos problemes d'identitat, empitjorats encara més per la manca de referents a 
imitar entre els membres del grup. No ha d'estranyar, doncs, que constitueixin el medi 
adient i la principal font de conflicte interracial a mitja termini. 

La immigració afrosubsahariana a Catalunya i a la resta d'Europa és un fenomen estre- 
tament lligat a la situació del continent africk, i d'una manera molt especial, a la dels paxsos 
emissors d'emigració. En aquests moments els indicadors socioeconbmics no són gens 
falaguers de cara al futur més immediat. Deixant de banda les situacions de conflicte més o 
menys generalitzades que es produeixen en els pai'sos emissors d'emigració cap a Catalunya, 
les seves economies continuen basant-se en l'agricultura i en l'explotació de matkries pri- 
meres que són posteriorment exportades cap a les respectives metrbpolis per a la seva 
transformació. El mateix passa amb els recursos minerals, de l'explotació dels quals no 
estan beneficiant els mateixos africans. 



La nova alian~a entre les multinacionals del petroli i els rbgims corruptes, als quals donen 
suport les primeres i els subministren els recursos financers i logístics que no podrien acon- 
seguir d'una altra manera, s'han convertit en una nova arma de perpetuació en el poder per 
als dictadors africans i en un fre per a qualsevol somni de canvi o de reforma dels rbgims 
culpables del buidament dels seus pai'sos, de tal manera que les pressions externes quasi ja 
no els preocupen. Alguns paYsos comencen a fer esforqos per a la industrialització i la dis- 
tribució de productes agraris (Costa d'Ivori, Burkina Faso, Senegal, Nigbria, Camerun), 
perb aquesta continua essent a petita escala, i amb aixb, la transformació econbmica d'a- 
quest grup de paYsos definits per les Nacions Unides com a pai'sos menys desenvolupats 
continua essent un objectiu a un prou llarg termini. 

Si tenim en compte que 1 '~ f r i ca  negra és l'única regió del planeta que al llarg dels 
anys vuitanta va veure que la seva economia retrocedia, el creixement demogrific en el 
conjunt dels pa'isos subsaharians, la relativa joventut de gran part de la seva població, i 
la situació de conflicte en la qual es troben immersos la majoria dels paYsos, podem con- 
cloure ficilment que, si no és que es blinden extraordiniriament tots els possibles punts 
d'entrada als parsos europeus, continuaran arribant immigrants de 1 '~fr ica  subsahariana, 
empesos per les quasi nuleles perspectives expectatives d'una vida millor en els paYsos d'o- 
rigen. Seria bo, doncs, obrir un debat més profund, no només per a reflexionar i trobar 
solucions als problemes que aquesta immigració esta causant, sinó per la situació en els 
parsos d'origen, ja que tan dolenta és l'arribada en grans allaus a Catalunya -en  el nos- 
tre cas- com el procés de despoblament selectiu a qub estan sotmesos els pa'isos emis- 
sors de migrants. 

És cert que davant d'una Africa cada cop més poblada, tenim una Europa la natalitat 
de la qual decreix, i que aquest fet implicari un increment de la demanda de m i  d'obra 
per a mantenir alguns sectors productius de l'economia, per6 aixb no s'ha de considerar, 
en cap cas, com un pretext per a defugir els efectes negatius que aquesta sortida massiva esta 
comportant per a 1'~frica. En aquests moments, i des de la perspectiva demogrifica i econb- 
mica, itAfrica subsahariana esta vivint, qualitativament, un procés de despoblament com- 
parable al del període de l'esclavatge, un fet sobre el qual ningú no diu res i sobre el qual 
jo crido l'atenció. Cap país o continent no pot aspirar a un seriós desenvolupament sense 
el millor dels seus recursos humans. És important, doncs, tenir en compte que 1'Africa 
subsahariana esta actualment immersa en una doble crisi els efectes de la qual trigaran 
molt a ser esborrats: la del despoblament selectiu i la d'una economia que no acaba d'en- 
lairar-se. 

En el cas concret de Catalunya, la cada cop més gran sofisticació de la seva economia, 
juntament amb els efectes ja esmentats de l'actual legislació d'estrangeria, continuaran essent 
importants obstacles a la plena incorporació social i econbmica dels afrosubsaharians a 
mitja i a llarg termini, ja que continuaran necessitant programes especials de discriminació 
positiva per als quals les administracions no sembla que estiguin gaire disposades a desti- 
nar prou recursos ni a introduir els canvis legals que permetin al gran nombre dels qui es 
troben en situació irregular resoldre la seva situació legal, la primera premissa per a una inser- 
ció i incorporació plena a la societat catalana. 

Amb aquesta perspectiva, les noves generacions continuaran heretant el sentiment de 
frustració dels seus progenitors. En les condicions actuals, els indicadors permeten augu- 
rar una tendbncia que es repeteixi el cercle viciós de la guetització i la seva percepció com 
a grup molest i perillós per al conjunt del sistema i la societat d'acollida. 



Quina és la raó per la qual ha impactat tant la immigració afrosubsahariana en la socie- 
tat catalana? Hi ha altres raons, a més de les esmentades al comenqament d'aquest article, 
que expliquen el fort impacte del col~lectiu afrosubsaharia en la societat catalana. La primera 
podria ser la seva excessiva concentració en zones geografiques relativament petites i rurals, 
conservadores per naturalesa, la població de les quals no estava habituada fins en aquell moment 
a la predncia de persones amb un color de pell diferent del seu. Es pot entendre, en aquest sen- 
tit, que l'aparició d'aquest col.lectiu impliqués una forta alteració del marc etnosociolbgic 
per als qui durant molt de temps havien estat una societat monocolor i multicultural. La 
segona, que per les condicions de precarietat econbmica en quk se'n va produir l'aparició, 
en lloc de ser inicialment una injecció de capital per al foment del desenvolupament econb- 
rnic en les zones on anaven a parar, eren més aviat demandants d'assistkncia, circumstancia 
que en la practica els convertia en una carrega per a la societat d'acollida, ja que haver 
d'ampliar la distribució dels recursos disponibles en matkria social per atendre'ls. 

Des de la perspectiva sociocultural, aquest preskncia comporta l'aparició de noves for- 
mes d'expressió lingüística i cultural, una nova concepció de l'estbtica, i la consegüent 
transformació de la vida social. 

L'Anuario de Extranjería de 1997 dóna la xifra oficial de 48.550 afrosubsaharians 
amb residkncia legal a Catalunya. Si multipliquéssim per cinc aquesta dada, tenint en 
compte l'alt nombre d'indocumentats, que no pas il.legals, més els ja nacionalitzats, el 
resultat final seria de 242.750 persones, que equivaldrien al 3,99% de la població catalana. 
Si tenim en compte que l'atur total registrat, segons les dades oficials de l'any 1996, era del 
10,6%, i si tenim en compte el fet ja esmentat que més del 90% dels membres d'aquest col.lec- 
tiu són ocupats en feines considerades de baixa qualificació i remuneració, podem conclou- 
re, doncs, que en termes globals de competitivitat laboral la incidkncia del col.lectiu afro- 
subsaharia el mercat de treball és practicament nul.la; i ho és menys en el cas de les dones. 
Encara més, considerant el fet que molts estan ocupats en treball submergit, hem de concloure 
que la seva participació en l'economia serveix d'esmorteydor per a sectors com l'agricultu- 
ra o els serveis, ateses les condicions salarials i de treball a les quals estan sotmesos i que ja 
no accepten els autbctons. 

Des d'aquesta perspectiva podem afirmar que si bé la seva aportació a l'economia no 
es materialitza mitjanqant la realització d'inversions i d'aportacions de capital directe, si 
que és important en temes &aportació de f o r ~ a  de treball i de m i  d'obra barata, amb uns bene- 
ficis per a qui els contracta que fins i tot són més rhpids i més segurs que algunes inver- 
sions més arriscades. És innegable que, en una primera fase, la immigració afrosubsaharia- 
na és una c k e g a  per al sistema, perb ho és durant poca estona. 

INCIDENCIA EN LA CULTURA CATALANA 

Per la seva condició de grup vulnerable econbmicament, amb una gran diversitat, com 
ha estat exposat, el col.lectiu afrosubsaharia no és de cap de les maneres un risc per a la 



cultura catalana. Primer, perquk transformar una cultura o una societat significa colonitzar- 
ne els membres, cosa que té un cost econbmic molt alt; segon, perquk demanaria una 
estratkgia escrupolosament dissenyada amb aquesta finalitat, cosa impossible en un grup 
tan divers i heterogeni; i tercer, perquk les estructures organitzatives catalanes són tan sbli- 
des en aquests moments que només un gran grup de poder pot atrevir-se a desafiar-les. Abans 
s'adaptarh l'immigrat subsaharih a la cultura catalana que no pas hi atemptar& en contra, 
perquk a l'inrevés frustraria encara més les expectatives del projecte migratori en desviar-10 
de la seva orientació econornicista. 

~ f r i c a  i tot el que és africh són cada vegada més presents en les manifestacions cultu- 
rals presents a Catalunya, perb aquesta preskncia continua sense correspondkncia amb una 
participació més real i continuada dels afrosubsaharians en la vida pública. L'actual cultura 
multiculturalitzant en permet i en tolera la preskncia, que moltes vegades no passa del 
merament folklbric o testimonial, ja que aquests continuen absents en els grans espais de debat 
i de decisió. Continua existint la cultura del recurs a l'afrosubsaharih com a element exbtic 
o acolorit per a determinades activitats, perb res més, amb la qual cosa podem concloure 
que prhcticament no s'observen avengos significatius en el que podríem anomenar procés 
d'integració o incorporació a la societat catalana. 

En molts sectors es continua considerant aquest col.lectiu com un grup de risc, només per 
la seva diferent pigmentació i per la seva feblesa econbmica. Aixb justifica que continui' exis- 
tint un fort rebuig a la seva preskncia, que podem apreciar especialment a l'hora de cercar una 
feina més ben qualificada, els que poden; de cercar un habitatge, en la relació amb el vel- 
nat, i fins i tot en algunes zones, a l'hora d'aspirar a una plaga escolar per a la descendkn- 
cia. Podríem, per tant, concloure que el col.lectiu afrosubsaharih constitueix no només un dels 
grups més vulnerables del sistema, sinó un dels més afectats per la criminalització de la immi- 
gració, el racisme i la xenofbbia. No volem desmerbixer els esforgos que s'estan fent per 
acabar amb aquesta situació, perd considerem que encara no n'hi ha prou. 

El mapa etnosociolbgic de Catalunya ha canviat definitivament, i la incorporació dels 
afrosubsaharians és ja un fet que tant els uns com els altres hem d'assumir i tenir en comp- 
te en el disseny de la societat i la cultura catalanes del segle XXI. Ja no s'hi val a fer el dis- 
curs diferencialista. Malgrat l'anomenada globalització, continuen existint les regions econb- 
miques amb els seus consegüents espais d'immigració i, en aquest sentit, Catalunya es 
troba en l'espai natural de la immigració africana vers Europa, que ve a ser el mateix que 
dir que, en major o menor quantitat, la seva preskncia sempre serh viva entre els catalans. 
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QUADRE 1 

Residents estrangers segons nacionalitat i residkncia legal a Catalunya a 31.12.1997 

Font: Anuario esradístico de Exrranjería, 1997. Comisidn Interministerial de Extranjeria. 

Observacions: les dades corresponen als africans amb residbncia legal, i no inclouen el 
ja nacionalitzats. Les xifres són globals. 
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Pai'sos d'on prove la gran majoria (m6s del 85%) 

Segon gntp de pdisos 

Tercer grup de pai'sos 



MAPA NÚM. 2 

Immigració afrosubsahariana a Catalunya. 

Comarques de Catalunya amb major concentraci6 d'afrosubsaharians. 


