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HISTÒRIES DE VIDA DE NOUS CATALANS

P RESENTACIÓ

Aquest material ha estat elaborat amb l’objectiu de sensibilitzar els
alumnes de les escoles de la província de Lleida sobre el fet migratori
per tal d’eliminar prejudicis i estereotips vinculats.
El material s’ha elaborat a partir de les històries de vida que usuaris de
la nostra entitat han volgut explicar-nos lliurement.
La metodologia ha consistit en reunions entre personal tècnic o voluntariat de la Fundació Pagesos Solidaris i les persones protagonistes de
la seva història, on ens explicaven la seva vida a partir dels moments
previs a la presa de decisió de migrar fins a la data actual. Prèviament,
als protagonistes, se’ls explicava en què consistia el projecte, a qui
aniria dirigit el material i que se’ls respectaria l’anonimat utilitzant un
nom de pila.
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A l’hora de fer el recull de les històries de vida i per poder centrarnos en els fets i esdeveniments més importants de la seva vida es va
elaborar una guia que facilitava la recollida d’aquesta informació de
manera ordenada, també per facilitar la tasca dels tècnics i voluntaris.
Els aspectes sobre els quals vam basar les trobades van ser:

I. Com vivia al seu país abans de decidir emigrar:
Situació familiar: membres de la família, situació econòmica, estat civil…
Treball o estudis que estava realitzant en aquell moment
Situació social del país: conflicte armat, crisi econòmica…

II. El moment en què decideix emigrar a un altre país:
Què li fa prendre la decisió?
Com organitza el viatge?
Quins suports rep?
Què esperava aconseguir amb el viatge?
Quines pors tenia?

III. Com va ser el viatge:
5

Amb quin mitjà de transport va viatjar?
Quants dies?
IV: : Com va ser l’arribada al país d’acollida:
Ciutat on va arribar
Lloc on es va instal·lar
Sensacions que va tenir de la població i del lloc on va arribar
Com va ser la seva integració, convivència i adaptació a la societat d’acollida?
Quines coses el van impactar més?

V: Situació actual:
Treball: relacions laborals, problemes i encerts
Relacions afectives, parella, matrimoni, fills...
La societat: acollida, com l’afecta la crisi econòmica, canvis socials…

En tot moment es va respectar la decisió del protagonista sobre quines parts volia explicar o no
de la seva vida, tal com podeu veure en el recull de les seves històries de vida que us mostrem a
continuació.

CAMERUN

HISTÒRIES DE VIDA DE NOUS CATALANS

HISTÒRIES

DE VIDA

CAMERUN
El Camerun és una república unitària de l’Àfrica Central. La
capital és Yaoundé, tot i que la ciutat més poblada és Douala;
totes dues passen del milió d’habitants.
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Douala

Yaoundé

Clima: càlid, sense fred i amb poques pluges. Amb temperatures que arriben als 45º C.

CAMERUN

Geografia: el país es distribueix en diferents zones: una zona litoral, una zona muntanyosa, una plana i una
zona selvàtica.

Economia: la majoria de la població es dedica al sector agrari, cultiven plàtan, cacau, te, cafè, sucre, cotó,
arròs... Es fa molta agricultura de subsistència: produeixen hortalisses i cuiden animals per alimentar la família
i el que els sobra ho venen als mercats locals. També hi ha molts grangers i pescadors.
Idiomes: els oficials són el francès i l’anglès, encara que hi ha moltes més llengües.
Educació: hi ha dos sistemes educatius: el públic i el privat (reservat exclusivament per a la gent rica). Algunes
escoles públiques de zones rurals no tenen taules ni cadires i molts alumnes no tenen possibilitat de comprar
llibres ni material escolar. Tot i això, els professors fan tot el possible perquè els nens aprenguin. El nivell de
l’escola al Camerun és força elevat.
Sanitat: el sistema sanitari és molt deficitari, els que no tenen diners no són atesos, amb el consegüent risc
de mort.
Religió: hi ha llibertat i respecte entre les religions. Majoritàriament es practica la fe cristiana, i al nord del país,
la religió islàmica .
A continuació us presentem dues històries de vida d’aquest país:
- Història de vida de l’Albert
- Història de vida de l’Ancel

HISTÒRIA DE VIDA DE L’ALBERT:
L’Albert és de Douala, la ciutat més gran del Camerun
i capital de la província del Litoral.
La majoria de la població es dedica a l’agricultura per a
l’autoconsum, que permet que la gent visqui dignament.
El Camerun és un país on conviuen diferents ètnies
sense conflictes destacables.
L’Albert va néixer el 15 de gener del 1978, va créixer
amb els seus avis, la seva mare i les seves dues germa-

nes. Amb el seu pare no va tenir gairebé relació, no vivia
amb ells, el va veure en dues o tres ocasions, aquest va
ser tot el contacte que va tenir-hi. La seva mare tenia
un taller de costura, però no hi havia gaire feina i això
va provocar que de molt petit, amb tres o quatre anys,
hagués d’anar a estudiar a una ciutat propera, Edea, on
va viure amb un germà de la seva mare. Va estar vivint
amb ell i la seva dona durant set anys, però quan van
començar a crear una família ja no van poder sostenir
els seus tres fills i el seu nebot, per tant, Albert tornà a
Douala amb la seva mare. A Douala va anar a l’escola i
realitzà Estudis Generals fins que morí el seu avi i es va
posar a treballar i a ajudar la seva àvia a gestionar les
terres i els lloguers de la família. Va realitzar feines de tot
tipus: repartidor, treballar les terres que el seu avi tenia a
uns 32 km de Douala, conreaven iuca, plàtan i banana,
alvocat, papaia, guaiaba, mango, blat de moro... Part de
les collites eren per a l’autoconsum i una altra la venia.
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El 1995 va morir la seva mare i el 1996 la seva àvia
i la seva família llavors la van compondre les seves
germanes i un altre germà de la seva mare. En aquell
moment, l’Albert se sentia el cap de família. El seu avi
matern li va ensenyar des de molt petit les gestions de
les terres i els lloguers perquè el reemplacés quan ell no
hi fos. El preocupava donar el millor a la seva família, a
les seves germanes especialment. L’administració dels
béns del seu avi l’havia de repartir entre els 2 germans
de la seva mare. Començà llavors a pensar en la possibilitat d’anar a Europa, sobretot quan compatriotes
seus que se n’hi havien anat ‘caminant’ tornaven al
Camerun amb avió mostrant el seu èxit. La seva gran
preocupació, les seves germanes, el varen impulsar a
prendre la decisió d’anar a Europa; va començar llavors
la preparació del seu viatge, l’any 1998.
Guanyava diners fent de ‘prestador’, ja que disposava
de diners de la gestió de lloguers del seu avi. Quan
va tenir el que creia necessari inicià la sortida, arribà
fins al Txad, allà la policia el va parar, li van demanar diners però tot i així el van portar a la comissaria
i després a l’ambaixada del Camerun. Com que es
quedà sense diners i encara hi havia molt de camí per
recórrer va tornar a Douala. Un mes després va iniciar
per segona vegada el viatge; aquest cop intentà sortir
per Nigèria, la policia d’immigració li demanà diners
de nou, li van rebutjar el passaport i es va veure obligat
a tornar al Camerun, a Douala.
Després dels dos intents frustrats, i com que la seva
germana estava malalta, va decidir que per tornar-ho
a intentar havia d’estar ben preparat. Aquest cop es
preparà durant dos anys, ja tenia l’experiència anterior.
La tercera vegada arribà fins a Algèria i, encara que
havia recollit diners per arribar-hi, es va haver de vendre la jaqueta. Aconseguir arribar fins a Algèria era un
èxit, era el punt de sortida, ja no tenia pressa, es posà
a treballar per poder anar vivint, realitzà treballs a la
construcció. A Algèria va estar-hi sis mesos, les condicions eren dures, però era fort, tornar al Camerun
hauria estat un fracàs aquest cop i no s’ho podia permetre.

Després d’estar treballant a Algèria i d’ajuntar una
mica de diners, creuà Alger en un taxi amb cinc persones més, i van arribar a Udsha, al Marroc. Allà van
anar al campus de la universitat, on dormiren una nit
i l’endemà els estudiants els van deixar els papers per
poder anar a Rabat, la capital, amb tren.
A Rabat es va trobar una companya amb qui va viure
tres mesos, cada vegada estava més a prop d’Europa,
però sabia que no havia de tenir pressa i esperar
que el guia (la persona que li organitzava el viatge)
l’orientés sobre el dia correcte.
Quan el guia l’avisà, van anar de nit a casa seva i allí
els recollí un camió de porcs que els havia de portar a la costa. Però dues vegades el mal temps no els
va permetre sortir, la tercera vegada, les condicions
meteorològiques eren bones i trenta persones en una
pastera iniciaren el viatge a Europa. El viatge va durar
dos dies, tots trenta van arribar a Tarifa, on la primera
sensació que va tenir no va ser d’alegria com molts al
seu voltant. L’Albert manifesta que no estava content
ni trist, se sentia preocupat i desconcertat, no sabia
què fer, on dormir, on menjar...
En arribar a Tarifa, la Guàrdia Civil els recollí, els van
donar menjar a la Creu Roja i els portaren a la comissaria d’Algeciras, era un simple tràmit, els van fer
signar i els van deixar anar.
Recorda que en sortir de la comissaria era de nit, sobre les vuit, un 5 d’agost del 2001. Amb un company
van començar a caminar per Algeciras, allà trobaren
un amic del Camerun, a qui van explicar la seva situació, aquest els ajudà donant-los 5.000 pessetes,
que es van repartir entre tots dos. Allà es van separar,
l’Albert estava desorientat sobre què fer, a Màlaga el
va atendre una associació que acull persones nouvingudes. Contactà amb un amic, però aquest li va dir
que era a França, li recomanà que anés a Madrid, on
uns coneguts seus l’ajudarien.
Quan arribà a Madrid, el van recollir els coneguts del
seu amic francès, recorda que el van portar a dinar al

CAMERUN

KFC, i que feia dies que menjava malament. No entenia l’idioma, li resultava difícil moure’s per la ciutat,
l’ajudaren a agafar l’autobús per anar a Lleida.
En no conèixer l’idioma o no sap per què, en lloc
d’arribar a Lleida va arribar a Barcelona. Estava perdut
i desorientat. Recorda que va preguntar a un africà
com anar a Lleida i l’únic que li va dir va ser: “Veus el
metro, conta 5 parades i baixa; allà trobaràs el bus”.
Té mal record d’aquell moment, va sentir que no volia
ajudar-lo. Quan va entrar al metro va percebre que la
gent el mirava malament, anava molt brut, se sentia
fatal.
En sortir del metro, es trobà un africà que anava de vacances amb la família, ho recorda amb molt d’afecte,
ja que el va ajudar molt, el portà a l’estació, li va donar
roba neta, el va acompanyar a menjar i li va pagar el
viatge a Lleida.
Durant aquest viatge a Lleida la seva preocupació,
que girava entorn de què faria l’endemà, per un moment va desaparèixer en observar a la televisió de
l’autobús que escrivien les coses en dos idiomes i un,
el català, s’assemblava al francès i l’entenia una mica.
En sortir de l’estació de Lleida, preguntà a un africà, qui li indicà que s’adrecés al nucli antic, que allà
l’ajudarien. Recorda com el va sorprendre en arribar a
Lleida la plaça Cervantes, amb tants africans: per un
moment va pensar que encara era al Marroc.
Els primers dies a Lleida va poder treballar amb els
papers d’un amic fins a aconseguir els seus. Les seves
feines han estat sempre al camp en les campanyes.
La seva integració a Lleida ha estat bona, es considera
una persona solitària i tranquil·la. Actualment comparteix casa amb companys i continua buscant feina.
No ha tornat al Camerun des que va arribar; pensa a
fer-ho, però mes endavant, encara no ha aconseguit
el que venia a buscar.

HISTÒRIA DE VIDA DE L’ANCEL:
L’Ancel va néixer a la capital del Camerun, Yaounde, fa
33 anys, i en fa cinc que és a Catalunya. Està casada
amb un català i té dos fills.
L’Ancel té tres germans de pare i mare, quatre germanes de mare i tres germans de pare. Té dos fills, de 14 i
de 19 anys. El fill de 19 anys és fill d’una germana que
es va morir, però ella el va adoptar quan tenia un any i
es va quedar orfe.
Ens explica que la família al Camerun és diferent d’aquí,
tenen un funcionament molt comunitari, i cada mes
es troben amb pares, germans, tiets i cosins i fan una
reunió familiar. El sistema de reunions és rotatiu, cosa
que vol dir que cada vegada s’organitza en una casa
diferent. A la reunió, es parla de problemes que tenen,
i hi busquen solucions entre tots. Cadascú diu com hi
pot col·laborar, ja sigui amb aportacions econòmiques
o amb altra ajuda. També és el lloc on es comparteixen
notícies familiars. Així doncs, els problemes individuals,
s’exposen i se solucionen col·lectivament; cal destacar
que és un sistema de solidaritat familiar recíproc.
L’Ancel pertany a una família de classe pobra i treballadora. Ella tenia al Camerun un taller de costura amb
tres treballadores. Té estudis mitjans, però a la seva arribada a Catalunya va haver de fer un curs i un examen
per accedir a un grau.
El Camerun és un país amb molts recursos naturals,
però la riquesa s’acumula en les mans de poques persones, i la resta de població té dificultats per cobrir les
necessitats bàsiques. Per exemple, les famílies no tenen
cotxe, ja que és un luxe a l’abast de molt pocs.
Hi ha molta corrupció en tots els àmbits . Per exemple, per aconseguir un document et fan pagar moltes
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vegades. És un país pacífic amb creixement econòmic,
principalment en el sector agrari i de la construcció.
Cal destacar que la part nord del país és molt pobra, i
molts nens de la zona que no veuen futur s’aventuren
a desplaçar-se tots sols a les grans ciutats en recerca
d’un futur millor. Aquests nens acaben vivint al carrer
sols, sense casa ni diners, i per sobreviure acaben robant i convertint-se en delinqüents de carrer. [¡i tanmateix és un país pacífic!]
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L’Ancel va conèixer el seu marit, el Joan, que és català,
a través d’Internet. Va trobar en ell molt suport i molta
ajuda, i el descriu com un “ home meravellós ”. El Joan
es va desplaçar al Camerun i es va casar amb l’Ancel.
A partir del matrimoni se li va obrir una etapa de problemes de tramitació de documentació per poder venir
a viure a Catalunya. El seu home se’n va tornar a Lleida, mentre tramitaven tots els documents. A l’Ancel
i al seu marit, per descartar que fos un matrimoni de
conveniència (un matrimoni no per amor sinó només
per adquirir la documentació per viure a Catalunya),
els van fan unes entrevistes molt dures per comprovar
que es coneixen i que és un matrimoni per amor i amb
la finalitat de compartir la vida conjuntament. Els van
fer preguntes sobre la vida quotidiana per saber si realment es coneixien i s’estimaven. Per exemple, els van
preguntar a quin costat del llit dormia cadascun.
Tramitada tota la documentació, l’Ancel va viatjar amb
avió fins a Barcelona, on l’estava esperant el Joan.
L’Ancel, tot i que el seu marit li donava molta confiança,
tenia por del que trobaria a Catalunya...
- potser l’home tan meravellós canviaria quan estiguessin junts?
- potser l’havia portat a Catalunya i es veuria forçada a
exercir la prostitució?
- potser hauria de malviure al carrer i buscar-se la vida
tota sola?
Tots aquests dubtes van desaparèixer amb el dia a dia
de la parella, i la seva vida amb el seu marit actualment
és molt bona.

Va arribar a Barcelona el 27 de novembre del 2010, i
el dia de la seva arribada van anar tots dos junts a veure un partit del Barça contra el Madrid, on l’Ancel va
conèixer alguns amics del Joan.
El matrimoni viu en una caseta als afores de Lleida, a
l’Ancel li feia por no tenir veïns a prop, i a més havia arribat en ple hivern, i ho passava molt malament pel fred.
Van fer una visita turística a Montblanc i ella diu sobre
aquell dia: “Gairebé em moro de fred”. Porta molt malament el tema del clima.
Al dia següent de la seva arribada, s’organitzà un dinar
familiar a casa del seu marit, amb qui parla en francès,
i es va adonar que amb la resta de familiars (tots parlen
en català), no s’entenia, i el seu marit li va dir que el primer que havia de fer éra aprendre el català. Començà a
aprendre’l per Internet i després es va apuntar a classes
oficials, que a més li van servir per conèixer gent i fer
amistats. Al curs hi va conèixer una noia camerunesa
i d’aquesta manera es es va posar en contacte amb
l’Associació del Camerun a Lleida, que li va ajudar a
mantenir els vincles amb la cultura del seu país.
El més dur per a l’Ancel va ser viatjar a Lleida sense el
seu fill, que va quedar-se a viure amb la família materna. Al cap de dos anys van preparar els papers i el seu
fill va poder venir a viure a Lleida. Ara està estudiant a
l’institut i està plenament integrat, té molts amics i li
encanta viure aquí. Al seu fill, el va ajudar molt la bona
acollida dels mestres i aviat va fer molts amics a Lleida.
L’Ancel ha treballat com a cuidadora de gent gran i en
magatzems de fruita, avui en dia està a l’atur i aprofita
el temps per estudiar i participar en projectes socials.
Participa com a voluntària al centre Troballes de Càritas, a la botiga de roba per ajudar les persones més
desfavorides, i a més amb l’associació del Camerun i
l’Escola Oficial d’Idiomes col·labora en un projecte per
dotar de material escoles del Camerun que no disposen
de recursos.

GÀMBIA
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COLÒMBIA
Colòmbia, oficialment República de Colòmbia, es un país situat a
l’Amèrica del Sud, la seva capital és Bogotà, amb quasi 8 milions
d’habitants.
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San Benito
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Geografia: el país està travessat per una gran serralada (els Andes), té una gran part de selva amazònica i la
part costanera a l’oceà Atlàntic i al Pacífic.
Clima: en tenir una estructuració molt variada també té un clima divers. Segons l’alçada podem trobar llocs on
fa molta calor i altres zones on el clima és més fresc. Té una gran riquesa de flora i fauna perquè dins el mateix
país existeixen diferents climes.
Economia: és un país emergent, si no fos pel conflicte armat que hi ha (estan en guerra civil) seria una gran
potència econòmica, perquè disposa de molts recursos naturals.
Idiomes: castellà
Educació: fins a secundaria es gratuïta i té un bon nivell.
Sanitat: és majoritàriament privada, però hi ha un servei d’atenció per a les persones amb baixos recursos.
Religió: la majoria de la població és cristiana (92,5 per cent)
A continuació us presentem la història de vida del Jose.
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HISTÒRIA DE VIDA DEL JOSE:
El Jose és natural de Colòmbia, San Benito, departament
de Santander. Allà vivia amb els seus i les seves dues germanes i un germà. És orfe de pare i a la seva mare li va
sorgir una malaltia mental (no n’explica la causa) la família
la va abandonar, els avis es van fer càrrec d’ell i dels seus
germans.
Quan ell tenia 16 anys va decidir ingressar a l’exèrcit per
pagar la medicació de la seva mare, a la qual van recollir del carrer. Per tant, als 17 anys va entrar a treballar a
l’exèrcit colombià, on va passar 6 anys; dins l’exèrcit estudià educació canina.
El fet de créixer sense pare ni mare va fer que entre els
quatre germans hi hagués un vincle molt fort, que es protegissin i es cuidessin.
Una de les seves germanes aconseguí un contracte de treball amb la Unió de Pagesos a través de les contractacions

en origen, i és ella qui li envià un contracte a través de la
Fundació per venir a fer de temporer durant la recol·lecció
de fruita a l’estiu a la mateixa empresa, però ell no ho
podia acceptar perquè estava tramitant la baixa voluntària
de l’exèrcit Colombià i fins que no la va tenir no pogué
venir a treballar. Ho van intentar fins a 5 vegades, al final
va aconseguir el permís per venir a Albatàrrec a treballar a
la mateixa cooperativa que la seva germana.
Ell va decidir deixar l’exèrcit perquè éra un treball molt dur
i en aquella època la situació de conflicte era important i
quan volia deixar l’exèrcit no hi havia opcions de treball, per
tant, va optar per provar sort venint a Espanya a treballar i
aconseguí finalment un contracte de nou mesos, el 2007.
La seva arribada a l’empresa no va ser gaire bona, ja que
només començar va tenir un conflicte amb un company
colombià, el qual es posava amb ell i volia que fes tota
la neteja del mòdul, ell en va parlar amb el cap per solucionar el conflicte. El cap era molt dur però van intentar
solucionar-ho.
El primer sou que va guanyar l’envià al seu germà, però a
aquest, a l’hora d’anar-lo a recollir al banc, el van seguir, li
robaren els diners i el van matar. Ell entrà en estat gairebé
de depressió però va seguir treballant igual, encara que

El van posar de responsable d’una màquina i va tenir diverses topades amb el cap, un home molt dur, com hem
dit, i que tots els treballadors temien. En una d’aquestes
topades, el cap li va dir que si tornava a fer una cosa malament el mataria; el Jose s’encarà amb ell i van discutir molt
fort, el cap el volia fer fora i el Jose va decidir parlar amb la
Fundació perquè li busqués una altra empresa (feia quatre
mesos que treballava). La Fundació va fer d’intermediària i
va fer signar a Jose la baixa voluntària i el van traslladar al
Penedès a recollir raïm durant un mes.

era a l’hospital van decidir posposar el casament per al 12
de juliol (data de l’aniversari del malalt), però les noces no
es van poder fer perquè la seva parella va morir el 13 de
maig, que és quan tenien la primera data de casament.
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molt callat i al seu món. “No vaig poder parar de pensar
en això”, explica.

La família del mort no sabia que tenia una relació, ni
que era gai, les úniques persones que ho sabien eren
l’exparella del mort i una amiga molt íntima. Com que no
estaven casats, el Jose no tenia res a nom d’ell i tot el que
van invertir els dos ho va perdre. La seva parella va posar a
nom d’una amiga el Frankfurt en què treballaven els dos
perquè si mai li passava alguna cosa, li traspassés tot a en
Jose, però a la mort del nuvi, l’amiga no li va donar res.

L’estada al Penedès va ser molt positiva per al Jose, que es
va adaptar molt bé al cap i als companys; en finalitzar el
contracte el van enviar a Tortosa a recollir taronges durant
quatre mesos més i després a recollir patates.

El Jose es va quedar sense res, sense parella, sense feina...
la família de la seva parella el va ajudar una mica, igual
que l’exdona de la seva parella, però ell estava destrossat,
cada dia anava al cementiri...

En acabar els nou mesos, havia de tornar a Colòmbia, però
només pensava a venjar la mort del seu germà, i sabia
que si arribava allà es posaria en problemes, per tant tenia
pensat quedar-se d’il·legal aquí. Abans d’agafar el tren en
direcció a Barcelona per tornar a Colòmbia, li va trucar el
cap del Penedès, al qual havia explicat que volia quedar-se i
aquest li va dir que li arreglaria els papers perquè es quedés,
però que mentrestant podia treballar per a ell. El Jose ho
acceptà i intentaren presentar tres contractes, dels quals no
en van acceptar cap. Mentre ell estava treballant d’il·legal al
Penedès, els policies a Colòmbia van matar un dels assassins del seu germà, mentre aquest estava robant.

Al cap de tres mesos de la mort de la seva parella va conèixer un home, a poc a poc es van fer amics i d’amics van
passar a parella; aquesta persona va intentar ajudar-lo
apanyant un casament amb una altra persona per diners,
però no els va sortir bé, i intentaren presentar diferents
contractes de treball per regularitzar la situació, però no
hi va haver manera. Finalment van decidir fer-se parella de
fet i als 15 dies de signar els papes li va sortir un contracte
a la primera empresa on havia estat per primera vegada,
a Albatàrrec, i d’allí va anar aconseguint diferents treballs.
Als 20 dies d’aconseguir els papers, a Colòmbia van matar el segon implicat en l’assassinat del seu germà.

Com que el seu cap del Penedès ja no li podia arreglar els
papers, va decidir anar a Lleida, on trobà feina de manera
il·legal, va conèixer la seva parella, per a qui treballava en
un Frankfurt, intentà arreglar la seva situació presentant
contractes de treball, en va presentar fins a trenta-dos,
però no va aconseguir regularitzar la seva situació; finalment la seva parella, molt preocupada per la situació, va
decidir casar-se amb ell, amb tanta mala sort que el 9 de
maig del 2009 a aquesta persona, que ja estava malament
del cor, li va agafar un infart. Tenia data per casar-se el 13
de maig, després d’haver superat les entrevistes i tota la
paperassa (matrimoni homosexual). Mentre el seu promès

Actualment està treballant i estudiant perruqueria en una
escola molt cara de Lleida; sempre ha estat treballant.
El que el va sorprendre quan va arribar per primera vegada, va ser veure els carrers molt buits de gent, amb poc
soroll, li faltava música i hi havia pocs ocells. El va sorprendre que els arbres dels camps poguessin donar tanta
fruita, que fossin tan productius.
No li va costar gaire adaptar-se i als dos mesos d’estar a
Espanya ja tenia amics espanyols, que li van ensenyar els
costums, el menjar i com funcionava la societat.
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GÀMBIA
Gàmbia, anomenada República Islàmica de Gàmbia,
està envoltada pel Senegal. La seva capital és Banjul,
però la ciutat més poblada és Serekunda. El país està
situat a la ribera del riu Gàmbia, que passa pel centre i
té la desembocadura a l’oceà Atlàntic.
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Karantaba

Namuyel
Bakau
Serrekunda

Banjul

Allonhare
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Geografia: és un país molt pla, l’altitud no passa de 300 m sobre el nivell del mar, el travessa el riu Gàmbia i el
divideix en dues parts, la part nord del riu i la part sud. És el país més petit del continent africà.
Clima: tropical, de juny a novembre; hi ha una època més calorosa i plujosa i a partir del maig comencen a
baixar una mica les temperatures.
Economia: es basa en els productes agrícoles i ramaders per al consum intern, de què depenen el 75 per cent
de la població. La indústria es centra en la transformació de productes agrícoles (cacauet i peix).
Idiomes: l’anglès era l’idioma oficial, però des del 2014 ho es l’àrab.
Educació: la Constitució obliga a oferir una educació gratuïta fins a primària, però la falta de recursos en infraestructura
educativa no ho fa possible. L’any 1998 van abolir les matrícules durant els sis primers anys per afavorir l’escolarització.
Sanitat: hi ha molt poca despesa en sanitat i l’esperança de vida és molt baixa.
Religió: es defineix com un Estat laic, però el 90 per cent de la població és musulmana. Hi ha bona convivència
entre les diferents religions.
A continuació us presentem quatre històries de vida d’aquest país:
- Història de vida de la Mariyamu
- Història de vida de l’Edrissa
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- Història de vida de la Felly
- Història de vida del Mussa

La religió que practicaven a casa seva era la musulmana
i al seu país va estudiar àrab.

HISTÒRIA DE VIDA DE LA MARIYAMU:
La Mariyamu vivia a Namuyel, amb el seu pare, la seva
mare i els seus vuit germans.

Va venir a viure a Catalunya pel seu marit, qui li va arreglar els papers i el visat; hi va venir amb avió juntament
amb el seu fill de tres anys.
Va arribar a Barcelona, el seu marit la va recollir i van
anar cap a Lleida, on viuen, a la plaça del Treball.

La seva família treballava al camp, cultivaven diferents classes d’aliments, entre els quals, panís. Els germans petits que
encara no podien anar al camp amb el pare i la mare es
quedaven a casa realitzant les tasques domèstiques.

El que més li va sobtar d’aquí era que la gent gran fos
baixeta, perquè al seu país són alts, li va agradar el metge i estar a prop del seu marit.

Del que cultivaven s’alimentaven. L’única font d’ingressos econòmics era la que els proporcionaven els
cacauets, ja que els donaven uns diners amb els quals
passaven tot l’any.

No entenia res de l’idioma que es parlava aquí. Ella
només sortia de casa per anar al metge, a la plaça
i a comprar. També per anar a Càritas i a la Creu
Roja.
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Ha treballat en un magatzem de fruita.
Les seves amistats es basen en gent originària del seu
continent; el Senegal, Gàmbia, Mali...
Actualment no treballa, busca feina, ja sigui netejant
cases o escales. El seu marit és paleta (manobre), però
li costa molt trobar feina i quan en troba tant pot ser a
Lleida com per pobles del voltant. Té sis fills.
A Lleida es sent bé amb la gent. Quan hi va arribar es
pensava que podria treballar i fer molts diners, que podria comprar-se una casa, però no va ser així, ja que ella
treballa molt poc i el seu marit cobra molt pocs diners.
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HISTÒRIA DE VIDA DE L’EDRISSA:
L’Edrissa és un home de 34 anys procedent de Gàmbia,
que actualment resideix a la ciutat de Lleida.
Un cop finalitzats els estudis postobligatoris a la seva
ciutat natal de Bakau, quan ell tenia divuit anys, va
conèixer una jove alemanya, per circumstàncies relacionades amb el turisme que acull Gàmbia, un bon dia,
a la platja, l’estiu de 1999. Amb els dies en va esdevenir
una gran amistat. Un cop finalitzat el període de vacances de la noia alemanya, ella va tornar cap al seu país.
Entre ells es mantenia la relació d’amistat i el contacte.
La tardor va arribar i ell no trobava feina. Un dia, la noia
que havia conegut aquell estiu el va convidar a anar a
Alemanya a visitar-la. Ell va acceptar la invitació i va
viatjar a la ciutat d’Hamburg en avió. Un cop arribat
allà, amb el pas dels dies, aquesta relació d’amistat es
va convertir en un enamorament, i en una convivència
de parella. A Alemanya tenia visat de tres mesos, ell
sentia rumors que a Espanya tramitaven el permís de

residència, en concret, en una plantació anomenada
Caramocaro, ubicada a la ciutat de Ceuta.
Al cap de sis mesos de residir a Hamburg, la seva relació es va anar debilitant i van decidir trencar; per aquest
fet, ell va decidir marxar a Ceuta, a regularitzar la seva
situació i tramitar els documents per poder ser resident
a Espanya. Va fer aquest trajecte amb autobús. El que
més li va impactar quan va arribar a Ceuta va ser el
fet d’observar una multitud de persones arribades de
l’Àfrica, a la recerca de treball i d’una vida digna.
Un cop tramitada la documentació, i indicant la ciutat
d’Elx com a lloc de residència, es va desplaçar a la península. Allà, l’esperava un amic seu gambià, que va ser
la persona que li va oferir allotjament. Va passar tres setmanes treballant en la recol·lecció d’hortalisses. En observar que a la feina no hi havia continuïtat, el seu amic
li va aconsellar que anés a Lleida a buscar-ne, ja que era
primavera i al cap de poques setmanes començava la
campanya de la recol·lecció de la fruita dolça. Aquest
amic seu li va donar el telèfon de contacte d’un altre
amic, perquè el pogués ajudar quan arribés a Lleida, ja
que era una ciutat desconeguda per a ell. En veure que
la situació en què es trobava podia millorar si es traslladava va decidir desplaçar-s’hi amb autobús.
Un cop arribat a l’estació d’autobusos de Lleida, es va
adonar que havia perdut el número de la persona amb
qui havia de contactar. Pensava que l’estació estava
oberta les vint-i-quatre hores del dia, però no era així,
l’estació tancava a les dotze de la nit. Li van dir que
si continuava pel carrer Rambla d’Aragó, en una plaça
trobaria persones acabades d’arribar de l’Àfrica i que
estaven en la mateixa situació que ell. Allí, a la plaça
Cervantes, va conèixer un gambià, a qui va explicar la
situació en què es trobava i aquest li va oferir que passés la nit a casa seva, per no haver de dormir al carrer.
L’endemà es va dirigir a Creu Roja de Lleida, on el van
atendre i li van oferir estada en un alberg d’acollida per
un període de tres dies. En aquest temps, una tarda, tot
prenent un cafè en un bar situat al carrer Cavallers anomenat “Bon profit”, va conèixer un home de nacionalitat espanyola de qui es va fer molt amic. Aquest senyor

Un cop a Lleida, va tornar a la Fundació Pagesos Solidaris per buscar feina. Des de la Fundació li han anat sortint ofertes de treball en la recol·lecció de fruita dolça al
Segrià i de podador de vinyes a Vilafranca del Penedès
fins al dia d’avui.
Actualment viu en un pis de lloguer amb altres persones, no té parella ni fills i té l’esperança de poder
tornar a obtenir una feina fixa i amb bones condicions
com havia tingut fins abans d’anar a Gàmbia, i amb
els ingressos obtinguts, comprar maquinària i poderla portar a la seva ciutat natal per poder conrear els
camps de cultiu que té la seva família, que no disposa
de les eines necessàries.

17

HISTÒRIA DE VIDA DE LA FELLY:
En aquell temps, com que eren anys de bonança, va estar treballant gràcies a la feina que li oferia una empresa
de treball temporal anomenada Select, i amb els ingressos que obtenia es va poder permetre comprar un pis.
Amb els anys va anar treballant fins al 2003, any en què
l’ETT va tancar. Llavors, va trobar una oferta de treball
en un poble prop de la ciutat de Valls, el Pla de Santa
Maria, on va treballar en una fàbrica especialitzada en
la producció de canonades de plàstic durant quatre anys
amb contracte indefinit. Amb els anys, s’anava mantenint
en contacte per telèfon amb la seva família i els anava
enviant diners perquè poguessin viure més dignament.
El 2007, quan feia vuit anys que no havia anat a visitar
la seva família (el pare, la mare i els quatre germans,
dues noies i dos nois), durant el període de vacances
que li concedia l’empresa va aprofitar per viatjar al seu
país. Va quedar-se a Bakau durant tres mesos i com
que no va respectar el termini de vacances establert
per contracte i amb l’empresa, quan va tornar el van
acomiadar. Això el va fer tornar a Lleida.
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se li va dirigir i van iniciar una conversa en anglès, ja que
ell no sabia ni entenia català ni castellà. Durant aquesta
conversa es van presentar i el senyor li va preguntar si
tenia problemes, ell va respondre que sí, ja que la situació en què es trobava era complicada (sense família al
seu costat, sense feina i al cap de dos dies s’acabava el
període d’estada a l’alberg que li havia ofert la Creu Roja). Llavors aquell home, propietari d’un altre bar de la
ciutat, li va dir que l’endemà al matí estigués al davant
del seu bar i que ell l’acompanyaria a la Fundació Pagesos Solidaris perquè el poguessin ajudar en el procés de
recerca de feina. A l’oficina, li van fer l’acollida i li van
demanar la documentació. En tenir-la al corrent, aquell
mateix dia, havent tramitat el procés de recerca de feina, li van oferir treballar en una plantació de fruiters a
la població d’Alfarràs, ell va acceptar la feina i s’hi va
traslladar a treballar durant la campanya de recol·lecció.
Durant aquest temps, s’allotjava a la mateixa població
on treballava, això va afavorir la seva economia, i un
cop finalitzada la campanya, es va tornar a traslladar
a Lleida, on va compartir un pis de lloguer amb altres
amics gambians.

La Felly vivia amb els seus pares a Gàmbia. Quan va
decidir emigrar del seu país d’origen era molt jove,
tenia disset anys i no tenia experiència laboral.
Allí va residir fins que va conèixer el seu marit, un home també d’origen Gambià, el qual havia estat residint durant algun temps a Espanya.
Ella recorda que Gàmbia és un país molt tranquil i
petit amb uns costums i tradicions molt diferents dels
d’Espanya.
Va ser l’any 1988 quan la Felly va prendre la decisió de
migrar a Lleida, aquesta decisió va ser presa perque
el seu marit volia tornar a Espanya per poder trobar
feina, ja que ell era pagès i a Gàmbia escassejava la
feina. Ella va escollir migrar per poder estar amb el seu
marit i formar una família al seu costat. Així que deixà
tota la seva vida enrere, va agafar un avió i arribà a
Lleida.

GÀMBIA

HISTÒRIES DE VIDA DE NOUS CATALANS

En arribar van ser moltes les emocions i sensacions
que van sorgir. Destaca que al principi sentia por perquè es trobava sola amb el seu marit sense la família,
trobava molt a faltar la seva família, sobretot la seva
mare... Encara que en un inici la por la va envair, a poc
a poc es va anar sentint molt a gust.
Considera que Espanya és un país molt diferent de
Gàmbia, una de les coses que més la va sorprendre a
la seva arribada va ser que les noies portaven faldilles
curtes, però ara ja ho veu com una cosa normal.
A la seva arribada a Espanya ella no treballava, era
mestressa de casa, i poc temps després va tenir el seu
primer fill.
La diferència de costums no va ser un problema per
a la Felly, ella pensa que si una persona va a un altre
país ha d’acostumar-se a viure com viuen els que hi
viuen, no viure com un vol viure.

18

La Felly és musulmana i porta un mocador al cap
que li oculta els cabells , però quan arribà aquí no el
portava, se’l posa perquè li agrada molt, però creu
que la religió, sigui musulmana o catòlica, es porta
dins.
L’idioma al principi va ser un problema per a ella, li
costava parlar, aprendre la llengua d’aquí i li va ser
molt difícil, però no va trigar gaire a tenir relació amb
les persones del seu entorn més pròxim. La va ajudar
molt una veïna que li ensenyava i encara avui li contínua ensenyat coses del país i també miren la televisió
juntes.
Actualment té 42 anys, té sis fills, tots nascuts a Espanya.
Conviu amb cinc dels seus fills i amb el seu marit, la
filla gran, que va estudiar Magisteri, se n’ha anat a
viure a Anglaterra perquè aquí no hi ha feina.
Tant ella com el seu marit tenen nacionalitat espanyola. Cap dels dos no treballa actualment i mantenen la

família amb pocs diners (menys de 1.000 euros) provinents de l’ajuda familiar.
Encara que actualment no treballa, ha estat treballant
durant cinc anys en la campanya de la fruita com a
manipuladora d’aliments i preveu que quan comenci
la campanya es posarà de nou a treballar. Està disposada a acceptar qualsevol lloc de treball. Durant la
seva estada aquí ha treballat de diferents coses, entre
aquestes, ha estat netejadora, cuinera, i també ha treballat a Càritas i com a manipuladora de fruita.
És una dona inquieta, a qui agrada molt aprendre,
ha fet diferents cursos, com ara un d’aprenentatge
per fer pa, un de manipulació d’aliments, d’idiomes
(català i castellà)...
La crisi econòmica ha afectat la seva família; ella considera que les coses ara són difícils a tot arreu. Els
canvis que més l’afecten de la crisi són la manca de
treball i l’augment del preu d’alguns productes bàsics.
Ha passat de tenir dues nòmines a cobrar una prestació, la qual cosa ha suposat que hagi de deixar de fer
determinades coses. La Felly és una dona optimista,
que tot i patir els efectes de la crisi, dóna les gràcies a
Déu perquè tenen menjar a taula cada dia.
No ha tingut mai cap problema amb els companys a
cap dels llocs en els quals ha treballat.
Les relacions que té amb la seva família més propera són molt bones, pensa que són una pinya i això li
agrada molt: per a ella la seva família és la seva vida,
estan tots units i quan passa alguna cosa es reuneixen
per solucionar-ho.
A la Felly li agrada molt Gàmbia i quan les coses tornin a funcionar preveu tornar-hi. Li encanta visitar la
seva família, l’any passat hi va anar, però ja havia estat
quinze anys sense desplaçar-s’hi.

HISTÒRIA DE VIDA DEL MUSA:
El Musa neix a Allonhare, un poble molt proper a la
segona capital de Gàmbia. Ara és un barri d’aquesta,
però antigament era un poble; té el seu propi alcalde
i la seva pròpia organització, però com que ha crescut
tant ara s’ha integrat a la segona capital.
Ell és el més gran de dotze germans (set homes i cinc
noies). En la seva joventut li tocava anar amb els ramats al camp a pasturar els animals (rucs, béns, vaques...), no sempre podia jugar amb els amics.
A casa tenien terres i bestiar. Molta terra on no es
conreava res i tenien espai per al bestiar. Ara la població ha crescut molt i el terreny s’ha anat aprofitant
per construir més pisos. El terreny per als animals ha
disminuït, però el que queda es conrea molt més.
Als anys setanta, la gent de Gàmbia marxava a Sierra
Leone, Guinea Konacri, perquè allà tenien or, mines
de diamants... Buscaven poder treballar i guanyar més
diners.
El Musa va ser un d’ells i va decidir partir cap a Sierra
Leone. Allí va treballar a la mina buscant diamants.
Amb pic i pala, traient tones de sorra per anar buscant
diamants. Si tens sort, hi trobes petites llavors d’or de
la mida de la sal. De vegades passaven mesos sense trobar res. Mentre no trobaves or o diamants, no
cobraves. Els oferien manutenció (casa, aliments...),
però si no trobaven res, no hi havia diners.
El Musa va estar uns dos anys treballant-hi, des de
l’any 1978 fins al 1980. Va anar cap a Sierra Leone
quan tenia divuit anys.
Després d’aquesta etapa tornà a Allonhare; allí els xinesos havien fet un pacte amb el govern de Gàmbia,
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i s’havien compromès a ensenyar als gambians com
conrear l’arròs i a donar-los maquinària per ajudar-los
a fi que no fos una feina tan manual.
En aquell moment la gent d’allà es va enriquir. Alguns
feien negocis amb Brussel·les, venien diamants i es
dedicaven a la compravenda d’altres productes.
A la gent que podia estudiar i que estava ben qualificada, el govern del Regne Unit els trucava i els oferia
anar allí a formar-se per més tard poder tornar a Gàmbia amb un nivell molt més alt i poder ser ministre,
veterinari, advocat, etc.
Als Estats Units també va succeir una cosa similar, però
es van oferir molt pocs visats, quan van començar a
veure que gent sense qualificar marxava cap a allà.
Ara, per anar-hi, s’han de demostrar uns requisits,
estudis, etc. En general a Gàmbia no hi havia gaires
visats per sortir.
El Musa va decidir emigrar per intentar construir un
futur millor. Tenia un cunyat a Premià de Mar (al Maresme) i va decidir venir cap aquí.
Els altres germans, la gran majoria, també són fora de
Gàmbia, uns als Estats Units, altres a Espanya, França,
etc.
Una de les coses que el va fer decidir d’emigrar a Catalunya va ser el fet de poder ajudar a casa dels seus
pares, amb els diners que guanyaria aquí.
Amb pocs diners va poder fer el viatge. Va vendre una
mica de bestiar que tenien a casa seva.
A part dels diners que necessitava per viatjar, li calia
una determinada quantitat per demostrar que viatjava amb la condició de turista, aproximadament el
doble del bitllet d’anada i tornada, 500 o 600 naires,
i que es podia mantenir durant el viatge. Als qui anaven només amb els diners del viatge els denegaven el
bitllet perquè veien que marxaven a treballar.
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En aquell moment viatjar cap a Espanya costava unes
500 naires (moneda nigeriana), l’equivalent a uns 300
euros més o menys. El trajecte que realitzaven era de
Gàmbia cap a Nigèria (amb cotxe) i de Nigèria amb
avió per anar a Barcelona, feien escala a Madrid i de
vegades a Londres. Aproximadament estaven un o
dos dies viatjant.
El viatge el va fer a finals del 1981. Quan va arribar
a Barcelona, va anar en tren cap a Premià de Mar. Fa
trenta-quatre anys, els trens no eren com ara i trigaven unes tres hores de Barcelona fins Premià.
El seu cosí estava treballant en l’agricultura. Vivia a
Premià de Mar. Quan el Musa hi va arribar, no podia
viure amb ell perquè el pis era ple i va decidir anar a
Malgrat de Mar. Allà va trobar un pis i treball.
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Amb un dia de sou podia pagar-se dues setmanes
d’habitatge i el menjar. Era un treball molt dur i molt
manual, però també hi havia més feina. Sempre en
l’agricultura.
Parla del canvi que ha succeït pel que fa a la millora
en tots els sentits, la diferència dels trens, la construcció dels pantans, carreteres, etc. Ha evolucionat tot, i
ara es viu en molta més comunitat, diferents cultures
juntes, etc.
Parla de treballar braç a braç, entre tots per construir
un país millor. Quan ell arribà a Espanya als anys vuitanta, diu que la diferència que hi havia entre Gàmbia
i Espanya era de gairebé cinquanta anys.
Quan arribà a Malgrat, va anar al camp a buscar feina.
No parlava gens d’espanyol, però amb només una o
dues paraules es podien entendre. Diu que si la gent
es vol entendre, s’entén, si no hi ha voluntat, doncs
és molt difícil.
Després d’un temps a Malgrat, ell i el seu cosí van
anar cap a Lleida a la recollida de la fruita. La rebuda
no va ser gaire bona, eren els primers immigrants de
color que anaven cap a Lleida, i el xoc tant del color

de pell, com de l’idioma va ser bastant fort. La desconfiança dels pagesos era molt gran i no va ser fàcil
trobar feina.
Un dels pagesos es va decidir a contractar-los i els va
ensenyar com s’agafava la fruita. A poc a poc, altres
agricultors van prendre confiança i van començar a
contractar persones immigrants. Més endavant, un
altre pagès els va ensenyar a esporgar i a fer altres feines al camp durant tot l’any, i els va oferir habitatge.
Abans no hi havia papers ni res, fins a l’any 19831984 no es va començar a regularitzar la situació. A
obtenir més drets, Seguretat Social, etc.
El Musa, quan va venir a Espanya, tenia la seva parella a Gàmbia, i l’any 1987 se’n va anar a Gàmbia a
casar-se. Ell va tornar a Espanya i va preparar tots els
papers perquè ella pogués venir aquí, ja l’any 1988 hi
tornaven a haver visats de Gàmbia cap aquí.
Ella també va venir amb avió. En aquests vuit anys
de diferència havia canviat el rumb del viatge. Aquest
cop des de Gàmbia cap a Londres, de Londres a Barcelona i de Barcelona cap a Lleida.
Es van instal·lar a Alpicat amb la seva dona, i van tenir
dos fills, un nen i una nena.
Després de treballar a la fruita a Alpicat, quan es va
acabar la feina, es va anar renovant en el camp laboral,
va fer un curs de soldadura, treballs en la construcció,
en la reparació de col·legis, etc. Va estar treballant per
diferents empreses i en diferents feines que anaven
sortint, la gran majoria relacionats amb l’agricultura.
Fins que cap al 1998-1999 el treball va anar disminuint a poc a poc.
Aproximadament el 2010, el Musa va conèixer la Fundació de Pagesos Solidaris i a partir d’aquí es va anar
vinculant amb altres empreses per trobar feina.
Actualment està a l’atur.

Sempre ha estat pensant com pot millorar el seu poble a Gàmbia, quan viatja allà, observa què cal, i estalviant pocs diners va ajudant a construir una casa
millor per als seus pares, hi porta eines de treball per
al camp, etc.
Diu que si ha pogut fer tots aquests esforços, en part

és gràcies a la gent d’aquí, d’Espanya, que li ha facilitat la integració, el treball, etc.
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Considera que la societat d’aquí l’ha ajudat a integrar-se, ha pogut portar la seva dona aquí, ha tingut
dos fills que han pogut estudiar.

En aquest moment està esperant que li donin resposta per poder obtenir un petit hort propi per poder
treballar per a ell, per tenir el seu propi menjar.
Si van sortint treballs a la fruita, va treballant, però
ara ha baixat molt la feina i no treballa. La situació
econòmica a casa és una mica delicada, perquè la crisi
actual ha afectat la feina.
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DE VIDA

GUINEA
BISSAU
Guinea Bissau va ser colònia portuguesa, la
seva capital és Bissau.
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Bafatá

Bissau

Clima: càlid durant tot l’any.
Economia: està basada en l’agricultura i la pesca, sectors molt afectats després de la guerra civil del 98-99.
Una font d’ingressos important són les nous d’anacard..

GUINEA BISSAU

Geografia: és un país molt pla que no supera els 300 metres d’alçada, té un gran arxipèlag a l’oceà Atlàntic.

Idiomes: l’oficial és el portuguès, però només el parla un 14 per cent de la població, la resta parla altres idiomes africans.
Religió: el 45 per cent són musulmans i el 55 per cent són cristians (la majoria catòlics).
A continuació us presentem la història de vida del Luis.

HISTÒRIA DE VIDA DEL LUIS:
El Luis és africà i vivia en un dels pobles de Guinea.
Ja de petit, al costat de la seva família, treballava la
terra, conreava els camps, estava amb els animals,
etc. Vivia amb els seus pares i germans, però tota la
família estava junta, al mateix poble, a prop els uns
dels altres.
Quan va ser una mica més gran (sobre l’adolescència)
va decidir anar a l’escola. Afirma que no era molt cara, perquè el cost principal que havia d’assumir eren
els llibres, que ell mateix es va pagar. L’escola estava a
tres quilòmetres del poble. Cada dia, doncs, caminava tres quilòmetres per anar-hi i tres per tornar a casa
i seguir ajudant la seva família.
Quan es va casar, el seu pare ja havia mort, i a la casa,
doncs, hi vivia, amb ell i la seva dona, el seu germà
i també la seva mare. Tenien camps d’arròs, així que
la seva mare s’ocupava de la criança dels seus fills
mentre ell, la seva dona i el seu germà treballaven el
camp. Al moment de la collita, però, tota la família hi
participava, grans i petits.

Un dia estava recollint cocos amb el seu germà, per
després extreure’n l’oli, amb tanta mala sort que va
caure i es va trencar la clavícula i el peu. De treballar
la terra, en pots viure perquè et dóna menjar, però
no diners i no tot es paga amb menjar, per exemple,
el metge, que és a la ciutat, se’l paga amb diners.
El metge va observar que la cosa era bastant complicada, que necessitava un tractament més complex i
sofisticat, així que el va enviar a Portugal amb un visat
mèdic, que li permetria quedar-se el temps que durés
el tractament; era l’any 1994.
Quan va sortir de l’hospital, afirma que començà a
buscar-se la vida. Però no tenia ni papers, ni feina i
va decidir venir a Espanya perquè allà, a Portugal, no
treballava. Ho va parlar amb la seva dona i la seva
mare, que van aprovar la seva decisió, ja que tothom
és lliure per buscar-se la vida.
Cap a l’any 2000, quan ja feia temps que era a Espanya, s’assabentà per un conegut que si podia demostrar que des de llavors havia residit aquí, li donarien els papers. Llavors, va aconseguir els papers i,
legalment, es va quedar aquí. Llogà una casa, juntament amb el seu cosí.
Explica que hi ha molt canvi del seu poble a Portugal,
però encara que ni ell ni el seu cosí tinguessin els pa-
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pers, no passava res perquè hi havia feina i perquè tots
s’ajudaven entre ells i s’allotjaven a la casa d’un conegut.
En arribar a Espanya, els companys, coneguts i amics
que ja eren aquí el van ajudar molt, a contactar amb
els seus caps, a trobar feina encara que no tingués
els papers, etc. Afirma, però, que no li va costar gaire
aconseguir els papers.
Al principi era molt difícil perquè li demanaven treballar per tenir papers i papers per treballar. Però després, el 2000, va ser quan va poder demostrar que
feia temps que residia aquí i els va aconseguir.
Ara mateix viu a Lleida i comparteix pis de lloguer. Diu que el
menjar d’aquí li agrada, que no està malament, que a poc a
poc s’ha anat familiaritzant am els costums d’aquí.
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Agafa les feines que van sortint, però, principalment, treballa durant l’època de recol·lecció, ja
que anteriorment, quan va arribar, treballava a la
construcció, però atesa la crisi ara gairebé no hi ha
treball relacionat amb el món de la construcció, en
canvi, almenys durant la primavera i l’estiu hi ha
prou oferta de feines agrícoles. Actualment no treballa i rep un ajut, però espera que comenci la campanya agrícola.
També explica que, un parell de cops l’any, viatja al
seu poble i s’està tres mesos aproximadament amb la
seva dona, els seus fills i els seus néts. No viatja amb
els seus fills, perquè no pot assumir les despeses de
viatge d’ells. Ell actualment no té feina i per portar
familiars necessita un document i un contracte de
treball, que no té.

DE VIDA

GUINEA
CONAKRY

GUINEA CONAKRY

HISTÒRIES

Guinea, oficialment la República de Guinea, també anomenada Guinea Conakry. Conakry n’és la capital, el centre
econòmic del país. El país te 24 grups ètnics.
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Geografia: Guinea es troba situada a la costa oest de l’Àfrica.
Clima: tropical, amb una estació seca i una de plujosa.
Economia: està basada en l’agricultura i l’extracció minera.
Idiomes: el francès és l’oficial.
Educació: la taxa d’alfabetització és de les més baixes del món, l’educació primària és obligatòria des dels 8
anys, però la majoria dels nens no van a l’escola.
Religió: és un país majoritàriament musulmà (85 per cent).
A continuació us presentem dues històries de vida d’aquest país:
- Història de vida de l’Amara
- Història de vida del Joseph
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HISTÒRIA DE VIDA DE L’AMARA:
L’Amara té 49 anys, prové de Guinea Conakry i actualment resideix a Lleida, és de Yomou (província de
Masaya a Guinea Conakry), i procedeix d’una família
de classe alta; la seva família està formada per la seva
mare, el seu pare, que va ser ambaixador (també va ser
polític i el van matar a la presó), tres nois i una noia.
Dels nois, ell és l’últim. El germà gran és cap del gabinet del Ministeri d’Indústria a Guinea, el segon germà
és comandant de l’exèrcit de l’aire a Guinea i la germana està casada i té tres fills, viu a Guinea i el seu marit
treballa a les Nacions Unides (al districte dels refugiats).
Quan van matar el seu pare, va anar a viure amb el
seu germà a la capital, Conakry. Allà és on va realitzar els estudis de secundària. Quan va finalitzar els
estudis postobligatoris, va començar a realitzar estudis universitaris, que finalitzà en 1996 i obtingué el
diploma de Graduat en Màrqueting, i posteriorment
va continuar estudiant dos anys més un postgrau. Un
cop finalitzada la formació universitària i postuniver-

sitària, el 1998 (quan ell tenia 26 anys), en observar
que les perspectives de treball no eren esperançadores, i estant en dictadura, gràcies al suport del segon
germà, van regularitzar la documentació i aquest li va
tramitar un visat de tres mesos per poder anar a París.
El viatge el va fer amb avió, i féu escala a Dakar. Amb
el visat europeu i una quantia elevada de diners que
li va donar el seu germà, va poder conèixer Europa.
Un cop va arribar a París es va haver d’esperar a
l’aeroport per agafar un autobús direcció a Alemanya
(a la ciutat d’Hamburg), on va arribar el dia 3 de desembre del 1998, i s’hi va estar prop de set mesos treballant de manera il·legal. En no sentir-se satisfet amb
la situació en què es trobava, per mitjà d’un noi algerià
que va conèixer a Alemanya, a la ciutat de Friburg i que
havia estat a Espanya, s’informà que als mesos d’estiu,
si anava a Espanya, podria aspirar a trobar una feina
digna. El mateix noi el va acompanyar fins a Mulhouse
(França); es va esperar a la cafeteria de l’estació de tren
d’aquesta ciutat i al cap d’unes quantes hores va agafar un tren direcció a Saragossa; aquest viatge va tenir
lloc al mes de juny del 1999.
Va arribar a territori espanyol, només sabia francès,
però ni una paraula d’espanyol. Sort que va trobar un
noi del Senegal, a qui va explicar la situació en què es

Quan va arribar a la població d’Alcarràs, va trobar un
altre noi que era de Guinea, li va explicar la situació en
què es trobava i aquest va ser el que li va oferir anar a
dormir a casa d’un amic seu, on llogaven habitacions .
A Alcarràs va passar el primer mes sense trobar feina,
al segon mes ja en va trobar. Al propietari que el va
contractar, li va explicar la situació irregular en què
es trobava; el propietari li va dir que si es portava bé,
s’encarregaria de regularitzar-li els papers i el contractaria tot l’any oferint-li feina al camp en la campanya
de la recol·lecció de fruita dolça i en una empresa de
construcció (de la qual era el propietari) la resta dels
mesos de l’any. Ell li va comentar que mai havia treballat a la construcció i el propietari li va dir que no hi
havia cap problema i que ell li n’ensenyaria perquè en
pogués aprendre.
Un cop acabada la campanya de la recol·lecció es va
haver d’esperar fins al gener per poder regularitzar la
documentació; durant aquest període, va fer amistat
amb un noi que li va dir que a València començava la
recol·lecció de les taronges i ell, en no disposar de suficients recursos econòmics per passar fins al gener, va
decidir anar-se’n cap a València per treballar. En arribar a València, va estar un mes dormint en el mateix
camp on treballava, fins que va poder llogar una altra
habitació mentre anava treballant en la recol·lecció de
la taronja.
Al gener va tornar a la població d’Alcarràs perquè el
seu cap li regularitzés la documentació i va acceptar
quedar-se amb ell per treballar. Va estar treballant del
gener del 2000 fins a l’ abril de 2008 de manera legal.
A Alcarràs va estar vivint fins al 2004, després va anar
a viure a Lleida, on viu actualment.

L’Amara diu que des que va arribar a Espanya sempre
ha viscut a Lleida, fa prop de setze anys que hi resideix.
La situació que vivia al seu país no era de conflicte
intern, sinó de conflicte entre la frontera de Libèria i
Guinea. La situació econòmica ha persistit sempre a
Guinea, no era un període de crisi, sinó de diferències
objectives entre classes socials baixa, mitjana i alta (de
la qual formava part ell).
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trobava i el senegalès li va dir que si anava a Catalunya,
podria trobar feina en la recol·lecció de la fruita dolça.
Aquest noi va ser el que li va comprar el bitllet per agafar l’autobús i desplaçar-se cap a la població d’Alcarràs.
Li va explicar que quan baixés de l’autobús anés a un
bar que hi ha a la plaça de l’Ajuntament i allà hi trobaria altres nois com ell que buscaven feina al camp.

Del 2008 fins ara ha anat treballant, el 2009 a la construcció durant un període de tres mesos, i a partir del
2009 fins al juliol del 2012 no va tornar a treballar;
al setembre del mateix any ho va fer a Tornabous
(l’Urgell), en la recol·lecció de fruita dolça durant tot
el mes, allotjant-se a la casa del pagès.
L’any 2002, quan acabà la campanya de la fruita, el
seu propietari li va donar dos mesos de vacances, durant aquest període va viatjar a Guinea i allà va regularitzar la documentació per casar-se amb la seva dona
(abans de casar-se ja tenia el seu fill) .
Actualment està vivint amb la seva dona i el seu fill
(van arribar el 2007 a Lleida).
Té pensat que quan compleixi seixanta anys ell i la
seva dona tornin a Guinea, i que si el seu fill ha trobat
feina, que es quedi aquí.
La seva família té grans explotacions de terrenys i allà
continuaria amb els seus germans conreant la terra,
plantant arbres anomenats Heveas Brasilienses, dels
quals s’extreu el làtex, que s’utilitza, entre altres coses, per a la fabricació de pneumàtics.
Ell manté el contacte amb els seus germans i són ells
els que l’ajuden econòmicament, quan passa per males èpoques, enviant-li diners.
No li agrada viure a costa dels seus familiars i de
l’ajuda de l’Administració, reitera que li agradaria
poder-se autoabastir com quan treballava.
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HISTÒRIA DE VIDA DEL JOSEPH:
El Joseph és de Guinea Conakry, té 42 anys. Està casat
i té dos fills.
De petit vivia a la capital amb els pares i els germans.
Per part del seu pare tenia tretze germans i per part
de la mare, nou. La seva casa sempre estava plena, ja
que com que vivien a la capital alguns cosins hi anaven per poder estudiar.
El seu pare era professor i la seva mare es feia càrrec
de la casa. Tenien una bona economia, ja que el pare
tenia un sou fix.
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El Joseph va estudiar Medi Ambient. Durant els anys
que va viure a Guinea Conakry va treballar en diferents llocs. Feia cursos a nens i nenes per guanyar-se
uns diners, es tractava d’uns repassos que anava a fer
a les cases dels seus alumnes, on impartia classe de
càlcul, història i llengua. Més endavant es va posar a
treballar en una empresa d’explotació forestal i finalment feia d’inspector de pesca.
Va conèixer la seva dona l’any 2001, l’any 2012 es
van casar oficialment, tot i que ja estaven “casats segons el costum del seu país”, es tracta d’una espècie
de cerimònia, en la qual no es firma cap paper, però sí
que es fa una celebració.

la zona sud-est, ja què és la que toca aquests dos
països. Era un conflicte entre la població per la lluita de poder. Començà a haver-hi matances, la destrucció de la seva ciutat, etc. Els soldats intentaven
protegir les ciutats perquè no augmentés el conflicte. A conseqüència d’aquests fets s’esdevingué una
crisi econòmica, falta d’aliments, d’aigua, la societat
també va caure en una crisi, les famílies es van partir
segons el bàndol que cadascú defensava. Les Nacions
Unides, PAM i altres organitzacions mundials són algunes de les que van intervenir per solucionar aquest
conflicte.
L’any 2005 es plantejà emigrar a Europa, però sabia
que aquí hi començava a haver algunes empreses que
tancaven i que no era el paradís com alguns creien.
Aquell mateix any per motius laborals el Joseph es
trobà en mig d’una situació que l’obligà a viatjar fins a
Europa. L’empresa per la qual treballava el va destinar
a un vaixell com a inspector de pesca. Mentre ell treballava al vaixell, el propietari ordenà anar a Espanya,
i tota la tripulació es va veure obligada a viatjar-hi.
El vaixell va sortir de Mauritània en direcció a Les Palmes de Gran Canària, però tan sols hi va fer una petita
parada, seguidament el vaixell es dirigí a Pontevedra,
on finalitzà el seu recorregut. El Joseph viatjava sense
passaport i no tenia cap tipus de documentació. Demanà a l’empresa que li aconseguissin un viatge per
tornar al seu país, a Guinea. Finalment va aconseguir
que li acceptessin aquesta petició, però va conèixer un
noi que li va dir que es replantegés el fet de quedarse aquí, ja que això era Europa i aquí podia tenir una
bona feina i millor vida que al seu país.

El Joseph i la seva dona van anar a viure en un pis de
la capital, van tenir dos fills, el gran té dotze anys i el
petit, nou. Al mateix pis també hi vivia la germana de
la seva dona i un dels seus germans. Econòmicament
estaven bé, ja que ell tenia una bona feina i podia
portar uns diners fixos a casa.

El Joseph pensà en la situació que vivia Guinea Conakry, els conflictes armats que hi havia i les crisis de
tot tipus, que cada cop augmentaven més, finalment
va decidir quedar-se a Espanya per veure si podia
aconseguir una bona feina.

L’any 2000, una guerra entre la població de Libèria
i Sierra Leone començà a afectar el seu país, just a

El primer lloc on arribà el Joseph és Pontevedra, on va
estar dues setmanes. Durant aquest temps va conèi-

El Joseph va decidir anar a Madrid. Mentre era a la capital, algunes persones li deien que si no tenia algun
contacte li costaria trobar una feina estable.
A l’estació d’autobusos de Madrid preguntà a persones que trobà allà a quina ciutat podia trobar gent de
Guinea, finalment va decidir anar a Almeria.

No es sent integrat, la paraula integració no creu
que existeixi ni que sigui possible. Pensa que les
persones que s’ha trobat al seu voltant només són
del seu país d’origen i les persones dels llocs on ha
viscut no l’han acceptat ni li han donat l’oportunitat
de conèixer-lo.

GUINEA CONAKRY

xer un noi i aquest li va dir que per trobar feina era
millor anar a viure a Barcelona o a Madrid.

En ocasions ha trobat dificultat amb les persones dels
llocs on ha viscut.
Actualment el Joseph té feines esporàdiques al camp.

A Almeria, hi va residir del 2005 fins al 2011. Allà va
aconseguir els papers, la targeta de residència i l’accés
a la sanitat pública. Durant aquesta estada treballà
en diferents hivernacles, feina que no li agradava, ja
que sempre estava tirant productes químics en espais
tancats i a ell li agradava més treballar a l’aire lliure.
Al 2011 va anar cap a Alcarràs, ja que sabia que allí
la feina era a l’aire lliure, treballs al camp, feina que
perjudica menys la salut que la que duia a terme als
hivernacles d’Almeria.
En el moment de la seva arribada va sentir molta por,
incertesa total quant a la seva vida, al seu futur, amb
el que podria fer, on trobar feina, etc.
La gent li va semblar molt tancada de caràcter en
comparació a la gent del seu país, li semblava que no
els importava la vida dels altres, aquestes són les coses
que més el van impactar, juntament amb la diferència
entre la gent d’Almeria i la gent de Lleida i les seves
maneres de treballar.

Per a ell, el millor de la feina és que gràcies a poder
treballar (poc o molt) pot tenir un habitatge llogat i
podrà portar la seva família cap aquí.
Ell és casat i té dos fills; de moment només vindran a
viure amb ell la dona i el fill gran, ja que l’economia
actual no li permet mantenir aquí quatre persones.
El seu fill petit es queda amb la seva germana, fins
que no tingui una feina on guanyi una mica més de
diners per poder-lo mantenir aquí. La seva dona i el
seu fill arribaran aviat i ja es quedaran a viure aquí
amb ell.
Des que és aquí ha anat dues vegades al seu país i ha
tornat: només de visita per estar amb la seva família.
En aquest país no sent gaire suport; veu que moltes
vegades quan va amb autobús té un espai lliure al seu
costat i la gent no vol seure-hi, ja que prefereixen seure amb qualsevol altra persona que no sigui de color.
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MALI
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HISTÒRIES

DE VIDA

MALI
Mali, república de Mali, Estat sense litoral de l’Àfrica
occidental, és el setè país més extens de l’Àfrica. La seva
capital es Bamako. El país està distribuït en vuit regions.
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Mahina

Bamako

MALI

Geografia: la major part del país forma part del sud del Sàhara, per tant es molt calorós i són habituals a
l’estació seca les tempestes d’arena; és un territori majoritàriament pla.
Clima: subtropical al sud i àrid al nord, hi plou molt poc i les sequeres són freqüents.
Economia: centrat en l’agricultura i la pesca. També té recursos naturals, com l’or, l’urani i la sal. Tot i així està
considerada una de les nacions més pobres del món. La meitat de la població viu sota el llindar de la pobresa.
Idiomes: l’oficial és el francès.
Educació: és gratuïta i obligatòria durant nou cursos, entre els set i els setze anys, però la taxa d’escolarització
és baixa, perquè les famílies no tenen recursos per cobrir les despeses de llibres, materials, uniformes...
Sanitat: els indicadors de salut són els més baixos del món, té molts dèficits en pobresa, nutrició, higiene,
sanejament ambiental...
Religió: el 90% són musulmans.
A continuació us presentem la història de vida de l’Amadou.

L’Amadou va anar de Mahina a Barcelona en avió en un
viatge de quatre hores i mitja.

HISTÒRIA DE VIDA DEL AMADOU:
L’Amadou va néixer el 1967 a Mahina, a Mali. Allà vivia
amb la seva família, els seus pares i germans; destaca que
un d’ells treballava a la governació. Explica que Mahina
és una ciutat de la mida de Lleida.
El pare de l’Amadou es dedicava a l’agricultura. En la seva infància l’Amadou va anar poc a l’escola. En el seu país
es dedicava a la ramaderia.
L’Amadou va marxar de Mali, deixant-hi la seva dona de
trenta anys i els seus tres fills. Assegura que parla amb
ells molt sovint i que a més el 2014 hi va anar a visitar
la família.
Un amic que vivia a Barcelona li va explicar que hi havia
molta feina, que Espanya no era un país pobre com Mali.
Allà no guanyava diners i va decidir venir per millorar la
vida, esperava trobar feina i poder guanyar molts diners.
No li feia por.

Arribà a Barcelona i el mateix amic que l’havia animat a venir l’ajudà a moure’s els primers dies. Al cap de poc temps
d’arribar va trobar feina en una fàbrica a Mollet, Barcelona.
Des de la seva arribada a Espanya, el 2004, l’Amadou ha
passat per diverses localitats, que són: Mollet, on va treballar en una fàbrica; Sabadell, recol·lectant fruita; Jaen,
amb l’oliva; Múrcia, amb la taronja; la Rioja, amb el raïm;
Huelva, amb la maduixa, i València, amb la fruita.
Actualment no té feina, però diu que no deixa de buscar-ne, que cada dia va a Pagesos Solidaris a la recerca
d’ocupació, que mai des que és a Espanya no ha estat
més d’un mes sense treballar, però que ara la situació
està molt malament. Ell no vol quedar-se a casa veient la
tele i surt a buscar feina cada dia. No té preferències, ell
vol trobar feina i no li importa de quina professió.
Ara que viu a Lleida comparteix pis amb 5 persones de
Mali, diu que tot i que ha compartit pis amb persones de
moltes nacionalitats, prefereix compartir-ne amb persones de Mali perquè se sent més a gust i s’entenen millor.
Actualment viu de lloguer.
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HISTÒRIES

DE VIDA

MARROC
El Marroc, regne del Marroc, és un Estat del nord de l’Àfrica.
L’únic país africà que no pertany a la Unió Africana.
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Rabat

Fes

Casablanca

MARROC

Geografia: té una llarga costa que dóna a l’oceà Atlàntic, al sud hi ha la zona del Sàhara Occidental, la qual
no té reconeguda la seva sobirania davant la comunitat internacional. El país te quatre grans serralades, la més
gran de les quals és l’Atles.
Clima: es pot dividir en 4 zones climàtiques: al nord, entre les muntanyes del Rif i la costa, té un clima mediterrani, mentre que al llarg de la costa oest, el clima és de les zones oceàniques, en les zones muntanyoses de
l’interior el clima és continental, finalment a les zones del sud de les muntanyes de l’Atles, el clima es desèrtic
i semidesèrtic.
Economia: és la cinquena economia més gran de l’Àfrica, l’agricultura és la font del treball del 40 per cent de
la població. La indústria contribueix amb el 37,9 per cent del PIB, la més gran és la minera de fosfats. La segona
font d’ingressos són les remeses dels marroquins a l’estranger.
Idiomes: la llengua oficial és l’àrab, la majoria dels que viuen a les zones rurals parlen el berber. Al Marroc hi
ha tres dialectes diferents: el tarifit, el tashelhiyt i el tamazigh.
Religió: l’islam és la majoritària.
A continuació us presentem dues històries de vida d’aquest país:
- Història de vida de l’Abderrafie
- Història de vida de l’Adil
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Al Marroc hi ha pau i tranquil·litat, hi ha estabilitat
política, social i econòmica.

HISTORIA DE VIDA DE L’ABDERRAFIE:
L’Abderrafie va venir del Marroc, on vivia amb els seus
pares, directament a Lleida. Va arribar fa quinze anys.
Abans de venir ell va acabar la carrera de filologia anglesa al Marroc i va estar treballant 8 anys de professor d’anglès, fins que al 1999 va decidir venir a Lleida.
Encara que va venir per primera vegada el 1989, i el
mateix any se’n va tornar, el 1990 va tornar a l’estiu
per treballar a la fruita, d’aquesta manera va tornar al
seu país un cop acabat l’estiu per acabar la carrera.
Abans d’arribar a Lleida primer va passar per Itàlia,
després per França i definitivament va recaure a Lleida
per fer turisme; quan va arribar aquí va decidir quedar-s’hi. El 2000 ja va aconseguir els papers.

Va decidir venir per millorar la seva situació, perquè
quan va estar treballant de professor guanyava molt
pocs diners, ja que els professors no cobren com aquí,
la diferència era molt gran.
Va venir amb avió, però primer va anar a Itàlia, des d’Itàlia
va anar a França. Va arribar amb un amic seu que va estar
de vacances a Itàlia i va provar sort. Ell quan va arribar
va estar dos o tres dies a casa d’un amic seu a Lleida i
després va anar a treballar a casa d’un senyor que tenia
terres, vivia en una finca a Vallmanya, fins que va aconseguir la documentació, llavors va anar a viure a Lleida amb
altres nois. Quan ja va decidir fer reagrupació familiar
amb la seva dona va llogar un pis per a ells dos.
El 2004 va fer un curs de mediació, i a partir d’això va
poder començar a treballar en el Centre Educatiu del

MARROC
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Segre, més tard va treballar al Centre Penitenciari del
Segre fins al 2012.
La seva visió de la gent de Lleida quan va arribar al
1989 era d’observació cap als magribins. De fet, encara no hi havia gaire immigració, i en el moment que
ell caminava tothom es girava i el mirava, era una sensació estranya.
La seva integració va ser normal, el fet de tenir estudis
li va facilitar molt les coses.
Ara mateix fa un doctorat a la Universitat de Lleida.
Actualment està casat i té dos fills d’onze i sis anys,
que van néixer aquí.
Ell vivia a la ciutat de Fes, on es va crear la primera
universitat del món, la Universitat d’Al Karawiyin, que
va estar construïda per una dona.
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HISTORIA DE VIDA DE L’ALID:
L’Alid és un immigrant d’origen marroquí, de trentacinc anys. Va néixer a la ciutat de Casablanca, i quan
els seus pares van morir va anar a viure amb els seus

padrins, els quals el van criar. Ell era molt bon estudiant, però va arribar un moment que els seus padrins
no li podien pagar els estudis i va haver de començar
a treballar en el món de l’hostaleria. En el seu primer
any de treballar i estudiar va veure que no podia fer
totes dues coses, així doncs, va dedicar-se únicament
a treballar.
Quan tenia divuit anys, li va sortir una oferta de treball
a París i immediatament va dir que sí, ja que els sous
allà eren molt més elevats que al Marroc. Així doncs,
l’any 1998 va agafar un avió cap a Paris
L’Alid diu que es va sentir molt adaptat ràpidament,
ja que ja dominava la llengua. Al cap de dos anys se
li va acabar el contracte i va decidir viatjar a Barcelona, que va ser on va conèixer la seva exdona. Ell ens
diu que durant set anys va treballar molt i va aprendre nous oficis (pintor, paleta i d’altres) i va decidir
comprar-se un pis.
Amb l’arribada de la crisi va perdre la dona, la feina i
li van embargar el pis que havia comprat. Ell, davant
de tot aquest calvari, va decidir traslladar-se cap a Lleida, però aquí no tenia res i va estar un mes vivint al
carrer, fins que els Serveis Socials li van cedir un pis de
protecció oficial. Al cap de pocs mesos va aconseguir
un contracte de sis mesos i va poder llogar-se un pis
amb altra gent.
Actualment no treballa, però està desitjant fer-ho.

MAURITÀNIA

HISTÒRIES

DE VIDA

MAURITÀNIA
Mauritània o la República Islàmica de Mauritània és un Estat
situat al nord-oest de l’Àfrica. La capital i ciutat més poblada
n’és Nouakchott, localitzada a la costa atlàntica.
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Geografia: és el 29è Estat més extens del món. El seu relleu està marcat pels terrenys plans i el desert del
Sàhara (que ocupa tres quartes parts del país), que provoca contínues sequeres en una població que depèn
bàsicament de l’agricultura.
Clima: extremadament sec, que provoca constants sequeres, per tant té baixa densitat de població.
Idiomes: l’oficial és l’àrab, el francès s’utilitza com a llengua entre les ètnies.
Educació: un gran nombre de població és analfabeta, especialment les dones.
Religió: el 99,84 per cent de la població practica l’islam.
A continuació us presentem tres històries de vida d’aquest país:
- Història de vida del Siley
- Història de vida de la Khadi
- Història de vida del Mamadou
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HISTÒRIA DE VIDA DEL SILEY:
El Siley va néixer el 1980 al poble de Toulel, un municipi situat al Departament de Maghama de Mauritània, de la regió de Gorgol.
Mauritània és un país modern, és la zona on hi ha
més peix del món, treballen molt bé el ferro, i els
treballadors són bons, però cobren sous molt baixos;
són de cultura musulmana.

Del 2001 al 2003 estudià per ser soldador, però no
va aconseguir treball, i en ser el petit i el més tossut,
al 2003 el seu pare l’animà que es tragués el visat de
turista per anar a França com havien fet molts veïns
joves del poble per buscar noves oportunitats. Al cap
de sis o set mesos va aconseguir un visat de turista i és en aquest moment quan va comprar el bitllet
d’avió per al 23 d’octubre del 2003 ajudat econòmicament pels seus pares.

Toulel és un poble d’uns 6.000 habitants, situat al
sud del país. Com els de totes les nacions de l’Àfrica,
són uns grans viatgers, i molts joves decideixen emigrar cap a altres països o zones en recerca de noves
oportunitats.

Arribà a França i va estar-hi un mes, la seva intenció
era anar a Barcelona, on hi havia molts veïns seus
que l’esperaven perquè s’instal·lés amb ells. Va estar
dos anys vivint amb els seus amics de manera il·legal,
fins que el 2005 va aconseguir un contracte en una
empresa de neteja i va poder aconseguir els papers.
El 2004 viatjà a Barcelona com el seu germà gran,
seguint els seus passos. Els seus amics se’n van anar
de la ciutat, a la recerca de noves oportunitats. Ell
mantenia el pis de lloguer i buscava nous inquilins.

Siley vivia amb el seu pare, dues germanes i un altre
germà, ell era el petit. Fins al 2001 va estar estudiant
a l’escola.

S’adaptà molt bé a Barcelona, li agradava molt la seva gent, la ciutat... el primer que va visitar en arribar
va ser la plaça Catalunya, ja que n’havia sentit a par-

un país diferent on havia de fer-s’ho tot ella, ja que
no hi estava acostumada, perquè al seu país vivia còmodament i li feien tot, la casa, la neteja, la compra...

Ha treballat en la construcció, en diferents fàbriques i
de transportista, però amb la crisi s’ha quedat a l’atur
i ja ha esgotat totes les ajudes.

Va venir a Espanya amb avió, el viatge no se li va fer
gaire llarg, ja que ella ja havia viatjat en avió a França,
al Marroc i a d’altres països de vacances.

Està casat i té dos fills, una nena de tres anys i l’altre
de sis mesos.

Primer es van traslladar a Guissona, que és on treballa el seu marit, però al cap d’uns mesos, ell es va
quedar sense feina i es traslladaren a Lleida, on viuen
des del 2010.

HISTÒRIA DE VIDA DE LA KHADI:

La seva adaptació va ser una mica dura perquè es cansava molt, ja que havia de fer tota la feina de la casa,
anar a buscar treball... i no hi estava avesada al principi, però es va adaptar ràpid, va fer bons amics espanyols i d’altres països i no ha tingut cap problema.

La Khadi és natural de Mauritània, on vivia amb la seva família a la capital Nouakchot (capital política); els
estius els passava al poble de la seva àvia a Tékane,
perquè era un entorn més rural i natural.
Ella vivia amb la seva família a la capital. Eren unes
vint persones a casa, entre pares, germans, oncles i
cosins, ja que la majoria de família es traslladava a la
ciutat per treballar o estudiar i així vivien tots junts.
Ella tenia feina, va treballar en diferents organitzacions com Càritas, Transatlàntic, a l’aeroport... estava
ben acomodada al seu país.
Va venir a Espanya el 2010 a través de reagrupament
familiar: el seu marit hi havia arribat l’any 2000, i tenia feina estable a la Cooperativa de Guissona. Havien passat deu anys només veient-se a l’estiu, quan
ell anava a Mauritània a visitar la família. Ella es va
traslladar a Espanya el 18 d’abril del 2010 amb un
fill d’un altre matrimoni; ara tenen una altra nena
nascuda aquí.
Quan va decidir de venir a Espanya, ella tenia feina
a Mauritània, i una de les pors que tenia era la de
deixar aquella feina, la família, els amics, per anar a

MAURITÀNIA

lar molt, i encara és un lloc que li encanta. Mai ha
tingut cap problema amb la gent i considera que s’ha
adaptat correctament al país.
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HISTORIA DE VIDA DEL MAMADOU:
El Mamadou és un estranger que viu actualment a
Espanya, lluny de la seva terra d’origen.
El Mamadou, a Mauritània, exercia de Guàrdia Nacional, i explica que era una feina molt dura, amb què
t’acabes acostumant a viure situacions que aquí, a Espanya, per a molta gent, serien molt difícils de suportar.
Ell va viure una guerra. Havia d’estar a les ordres dels
seus superiors, anar on el destinaven per col·laborar
en la guerra del Sàhara. En nombroses ocasions, va
explicar la precària situació que estava vivint a Mauritània. Ell estava decidit a marxar. Els seus pares havien
mort, però els seus germans estaven en contra que
marxés: volien que es quedés allí. Fins i tot, en una
ocasió va aconseguir els papers per poder marxar, però
finalment es va tirar enrere i va decidir no emigrar.

MAURITÀNIA
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Un temps després, va prendre la decisió ferma que
volia viure millor i tenir una vida digna i va començar
a tramitar els papers per poder emigrar i sortir
d’aquella situació. Per tal d’aconseguir-ho, va vendre
tot el que tenia per poder pagar tota la tramitació
per emigrar.
Per tal d’aconseguir emigrar, va haver que passar per
situacions que no eren del tot legals. Va aconseguir
200.000 pessetes i va utilitzar-les per contactar amb
una persona que des del Marroc li digués el lloc pel
qual pogués entrar a Ceuta i l’hi acompanyés. El van
dur amb cotxe a un lloc des d’on va haver que creuar
l’estepa, de nit, des de les vuit fins les cinc del matí
seguint la ruta prefixada pel “guia”, per tal d’arribar
a Ceuta.
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Un cop va arribar al lloc de destí de matinada, va
integrar-se de forma dissimulada a la societat i
va aconseguir anar a un camp de refugiats que es
deia Calamocaro. Allí li van ensenyar la llengua,
col·laboraven amb ell perquè pogués menjar i ell
també col·laborava amb tot el que podia, com per
exemple, netejar cotxes.
En Mamadou ens va explicar que per aconseguir el visat va haver de fer moltes i complicades tramitacions,
com ara haver de vendre les seves pertinences, per
exemple el seu cotxe o les cabres que tenia en propietat. També va estar estalviant per poder costejar-se el
viatge. Ell sol s’ho va organitzar tot. Per a ell, tot valia
la pena perquè volia viure millor, sortir de la misèria
i allunyar-se de la guerra que estava sofrint. Ell volia
ser feliç.
El Mamadou afirma rotundament que ell no té cap
mena de por. Desprès de totes les experiències que
ha viscut i totes les vivències durant la guerra, consi-

dera que res l’espanta, ha tingut una vida molt dura
i és una persona que es considera a si mateixa com a
“curada d’espants”.
El fet de creuar una frontera a les fosques, haver de
travessar trams dificultosos i rodejat de vegetació, no
li va fer cap por. Va afrontar la situació amb valentia.
Ell només seguia el rumb.
Un cop va arribar a Ceuta va poder tramitar tots els
papers i va aconseguir el visat, va viatjar amb avió.
A Ceuta, van acollir-lo veritablement bé, sense cap tipus de marginació ni menyspreu per ser estranger. El
van tractar molt bé, li donaven menjar i llit per a dormir al camp de refugiats. Allí sobrevivia com podia.
Quan va començar la seva aventura a Espanya, va
tenir molt bones sensacions de la societat espanyola.
Ell no considera que ha estat discriminat pel fet de ser
estranger. Sap que en totes les societats hi ha gent
bona i gent dolenta, gent racista i gent respectuosa,
res li sorprèn. No li va suposar un problema el fet
d’adaptar-se a la nova societat en la qual s’estava
integrant.
A Espanya va tenir una relació amb una dona que
vivia a Balaguer. Té un fill de 15 anys amb qui ja no
té contacte, igual que amb la seva exdona, de qui
es va separar.
Actualment, no té treball i està a l’atur. Aquí, a Espanya, ha estat treballant d’escombriaire, a la construcció, a la fruita... i treballant en qualsevol cosa que
ha tingut al seu abast. El Mamadou considera que
a ell, com a tota la societat espanyola, sí que li ha
afectat la crisi econòmica espanyola, però que, tot i
això, es viu molt millor que no a Mauritània, on tenia
restringida la seva llibertat i malvivia.

NIGÈRIA
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DE VIDA

NIGÈRIA
Nigèria, oficialment la República Federal de Nigèria, és el país
més poblat de l’Àfrica i el setè del món.
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Geografia: el delta del Níger és el més gran del món, on desemboquen els rius Níger i Benue. El relleu del país
està dominat per les valls d’aquests dos rius.
Clima: càlid, amb una atmosfera molt humida.
Economia: a partir dels anys seixanta del segle XX van descobrir el petroli, i l’economia va deixar de basar-se
en l’agricultura i la pastura per passar a ser industrial.
Idioma: les llengües catalogades són 521, però l’idioma oficial es l’anglès.
Religió: gairebé la meitat de la població són musulmans i l’altra meitat cristians.
A continuació us presentem la història de vida de l’Amadin.

està molt mal valorada perquè les escoles són pobres
i no hi ha gaire material educatiu, són molts alumnes
per a pocs professors, per tant, qui vulgui obtenir una
bona educació ha d’anar a una escola privada.
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HISTÒRIA DE VIDA DE L’AMADIN:
L’Amadin va néixer a Nigèria fa trenta-cinc anys, va
arribar a Espanya l’any 2002. Està casat i té tres fills.
Actualment no treballa, està a l’atur.
Nigèria és un país de l’Àfrica Occidental, que limita
al nord amb el Níger, a l’est amb el Txad i amb el
Camerun, a l’oest amb Benín i al sud amb el golf de
Guinea. És el país més poblat de l’Àfrica i el vuitè del
món. La capital és Abuja.
La majoria de la població es dedica a l’agricultura,
al pasturatge i la indústria. El petroli també és molt
important en aquesta zona, juntament amb el gas
natural.

Nigèria és la llar d’una gran varietat de religions, amb
tendència a variar regionalment. Aquesta situació accentua les diferències regionals i ètniques i ha estat
vista amb freqüència com una font de conflicte sectari entre la població. Les religions amb més presència a Nigèria són l’islam i el cristianisme,.
Té un clima càlid i a la zona costanera es produeixen
pluges intenses.
L’Amadin té setze germans i el seu pare estava casat
amb dues dones, ja que a Nigèria estava permesa la
poligàmia. No tenien gaires diners, ja que no hi havia
treball. El país estava en situació de guerra.

La sanitat és molt deficient i només es poden permetre pagar-se-la els més rics.

Va estudiar fins a l’ESO a Nigèria, però en no tenir
diners, es va posar a treballar per ajudar el seu pare.
Així que el 1994 va deixar d’estudiar per buscar feina,
però no en va trobar.

Hi ha molta diferència entre les persones per la seva
economia, ja que qui té més diners es pot permetre
una educació privada, i en canvi l’educació pública

L’any 2002 va prendre la decisió d’emigrar cap a Espanya; per aconseguir-ho va viatjar a Líbia amb cotxe
amb la idea que, un cop allí, un home a qui pagaria

De Melilla es va desplaçar a Lleida amb tren, passant
per Madrid i Barcelona.
La seva dona es va quedar al seu país fins al 2007,
que va ser quan va poder venir fins aquí.

Un cop arribat aquí va rebre el suport de l’OTG, que
li va aconseguir un lloc de treball a Sort en una obra.
Caritas també va ser un gran suport per a ell.

NIGÈRIA

el portaria fins allà. Un cop a Líbia es va desplaçar
caminant i després va tornar a pactar amb un home
perquè el portés al Marroc, on va passar tres mesos.
A continuació va saltar la tanca a Melilla, on es va
estar un mes al campament de refugiats.

Més tard, al 2008, es va quedar a l’atur, li va afectar
molt la crisi econòmica, amb la seva dona també a
l’atur i tres fills.
Actualment fa dos anys que no treballa, però gràcies
a Pagesos Solidaris aconsegueix alguna feina temporal.
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HISTÒRIES

DE VIDA

S ENEGAL
El Senegal, república del Senegal, té el riu Senegal que li fa de
frontera al nord amb Mauritània. La capital és Dakar, ubicada
al punt més occidental del país.
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Dakar

Kandapuntba

Karang

Vèlingara

Tambacounda

Clima: hi ha dues estacions, una d’humida i una de seca.

SENEGAL

Geografia: està formada per planes ondulades per l’arena.

Economia: està basada en el processament d’aliments, de ciments, els fertilitzants artificials, la indústria química, la refineria de productes petrolífers importats i el turisme.
Idiomes: l’important es el francès
Religió: majoritàriament musulmana, un 84 per cent de població
A continuació us presentem quatre històries de vida d’aquest país:
- Història de vida de l’Alphosseyni
- Història de vida de la Goundo
- Història de vida del Diamoussa
- Història de vida del Thierno

HISTÒRIA DE VIDA DE L’ALPHOUSSEYNI:
L’Alphousseyni és un home que va decidir emigrar del
seu país, el Senegal i venir a viure a Espanya; aquesta
decisió la va prendre l’any 2000. L’Alphousseyni té
quatre fills i està casat. Actualment la seva família no
viu a Lleida amb ell.
Va emigrar perquè considerava que la situació del
Senegal era molt precària. Encara que al seu país hi
ha menjar (el més típic d’allí i més corrent és l’arròs
i el peix), hi ha molt poca feina i fa més de trenta
anys que el territori del sud del país està en conflicte
amb el del nord. A conseqüència d’això, la població,
segons a quines zones, pateix per la seva vida. Ell somiava en una vida millor i per aquest motiu va venir a
Espanya. Ho va fer amb avió, però el seu primer destí
va ser Líbia, seguidament va anar a París i finalment
a Espanya.

Un cop hi va arribar, va anar amb autobús fins a Roquetas de Mar per treballar a la fruita, també hi va fer
altres treballs, com el de manobre. Aquella època
dormia en un alberg. Quan se li va acabar la feina va
decidir anar a Lleida per treballar a la campanya de
la fruita. Els primers dies no tenia on dormir i ho va
haver de fer al carrer, després va anar a l’alberg de
Lleida, i és allí on està vivint actualment.
Està buscant feina, ja que la que tenia se li va acabar.
L’any passat va tenir un greu problema amb una de
les feines que li van donar: ell va treballar però els
seus caps no li van voler pagar el que li devien (li van
donar molts menys diners), tampoc va poder cotitzar
a la Seguretat Social i això li ha suposat un problema.
Al seu país va estudiar fins a la secundària i una vegada va acabar es va posar a treballar ajudant la seva
família.
Aquesta no volia que marxés del Senegal i en un principi no li donava suport, però quan van veure que
era el que ell realment volia li van fer costat i li van
dir que l’important era que ell estigués bé allí on fos.
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L’Alphousseyni sabia que no era fàcil, tot i les circumstàncies que havia d’afrontar, no tenia por en cap
moment. Es va mostrar valent i amb coratge, tenia
ganes de viure la seva vida en un territori nou. Noves
formes de vida, diferents pensaments i costums… tot
un repte que volia afrontar per tal de millorar la seva
situació econòmica i familiar i poder trobar feina.
En conclusió, la vida de l’Alphousseyni no ha estat
fàcil, però se sent satisfet i creu que va ser una decisió
molt bona la d’emigrar, i tot i les difícils situacions per
les quals va passar, ara està molt content d’haver vingut a Espanya i afirma que ha crescut com a persona
en tots els aspectes.

i en aquell moment a França no n’hi havia. Primer
va treballar a Barcelona i després es va traslladar a
Lleida. En tenir el seu marit treball aquí només li va
caldre anar al notari a certificar els papers i ja està.
Tota l’ajuda que va rebre per venir va ser del marit, la
seva família no podia donar-li un cop de mà, encara
que se n’alegraven per ella.
La Goundo va venir molt contenta cap a Lleida, perquè això significava el retrobament amb el seu marit.
La ciutat de Lleida li sembla molt bonica, li agrada,
ara viu al barri de Pardinyes.
Quan va arribar a Lleida no hi tenia cap conegut, només a Calella de Mar tenia veïns del seu país. Ara té
amigues del seu país i altres que són de Lleida.
Li agrada Lleida en general, però el que més la fa
patir és el temps, o fa molt fred o molta calor.
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HISTÒRIA DE VIDA DE LA GOUNDO:
La Goundo vivia al Senegal, a Kandapuntba, a uns 20
km de Dakar. Abans de casar-se vivia amb la seva mare, el seu pare i el seu germà gran. Encara que la seva
mare va tenir fins a set parts, només van sobreviure
ella i el seu germà gran. A casa seva també hi vivia la
germana del seu pare i el seu marit amb els seus fills.

Ella no té feina fixa, va a la campanya de la fruita i
alguna vegada fa neteja en alguna casa.
Aquí viu amb el seu marit i els seus quatre fills, de
vint-i-dos, dotze i deu anys i una de petita.
Abans de la crisi, el seu marit tenia bona feina amb
bon sou, en la construcció, però ara està a mitja jornada.

Quan era petita recorda que la seva mare anava al
camp a recollir menjar, arròs, verdures... i el seu pare
era professor d’àrab.
Després de casada va anar a viure amb el seu marit
juntament amb els pares i el germà d’ell. El seu marit
tenia una botiga de queviures, que va poder obrir
anant a buscar or i estalviant.
HISTÒRIA DE VIDA DE LA DIAMOUSA:
Ella va arribar a Lleida amb reagrupament familiar,
després que el seu marit hi arribés el 1991 aproximadament; ell primer va anar a França i un amic d’aquí li
va dir que vingués a Barcelona, perquè hi havia feina,

La Diamousa, te 33 anys , és nascuda a Taba Counda (el Senegal) i és la segona de cinc germans. És la
primera noia, i com que el germà gran era el que tre-

lia, encara que no de la del marit, ja que creien que
si ella se n’anava amb ell, ja no tornarien, i el marit
s’oblidaria de la família.

Vivia a la població de Taba Counda, gran més o
menys com Lleida. La majoria de la gent d’allí viu de
l’agricultura, de fàbriques, etc.

Quan va decidir venir cap aquí tenia una mica de por
per com seria l’adaptació, de com la tractaria la gent
d’aquí, etc. Però a poc a poc quan ja va ser aquí va
anar canviant aquesta visió.

Ens explica que no hi havia cap tipus de conflicte concret, però que el Senegal és un país on sempre hi ha
crisi.
Explica que quan va conèixer el seu marit ella tenia
dinou anys. Ell ja vivia a Espanya i en una de les visites per vacances al seu país es van conèixer, era l’any
2001.
Es van casar al Senegal, i després de la boda ella deixà
d’estudiar i se’n va a viure a casa de la família del
marit, aproximadament uns sis o set mesos abans de
venir a Espanya. El marit va tornar cap a la Península
i li tramità el visat. Devia ser cap al 2002 quan la Diamousa emprengué el viatge.
El marit era el gran dels seus germans, i va decidir
emigrar cap a Espanya per motius econòmics i familiars.
En un primer moment va arribar a Almeria i va viure
a casa d’un amic seu que el va acollir. Des d’allà pujà
cap a Lleida a treballar a la campanya de la fruita i ja
s’hi va quedar, fins al dia d’avui.
Tot i que la família d’ell s’hi oposava i volia que es
quedés allà, ella va decidir venir aquí perquè al Senegal no s’hi vivia gaire bé i aquí hi tenia el marit.
Van aprofitar que el marit tenia el DNI d’aquí i van
sol-licitar un visat per a ella, perquè pogués venir a
Espanya, on ell vivia en un pis compartit, on es van
instal·lar en un primer moment.
Van decidir venir cap aquí per construir una família i
poder donar-los una vida millor. En el moment que va
prendre la decisió tenia tot el suport de la seva famí-
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ballava (els pares estaven jubilats) i portava els diners
a casa, ella s’havia de fer càrrec dels altres germans
juntament amb les tasques de la llar.

Per programar el viatge hi van estar uns sis o set
mesos, el marit tramitava el visat espanyol i preparava el pis perquè quan arribés ella poguessin viure
tots dos.
El viatge el va fer amb avió a finals de febrer del
2002. Amb un dia ja era aquí. L’arribada va ser a Barcelona, on l’esperava el seu marit i després van anar
cap a Lleida.
Es van instal·lar en el pis on vivia el marit. Allà hi vivia
més gent (també del Senegal). La sensació més impactant que va tenir quan va arribar va ser el fred que
feia. El clima la va sorprendre molt.
Estava una mica espantada, tenia una mica de por
i respecte a la gent, ja que ella venia d’un país diferent, amb una altra cultura i idioma, i no parlava gens
de castellà ni català.
Al principi va viure amb més gent del Senegal; entre
tots s’ajudaven, sobretot amb qüestions de l’idioma.
Va anar aprenent l’idioma a poc a poc, mirant la televisió; quan tothom se n’anava a treballar i ella es
quedava sola al pis, s’apuntava les paraules que no
entenia, i quan els altres companys tornaven de la
feina preguntava el que no sabia i li traduïen entre
tots.
Més endavant va anar a classes de castellà a la Creu
Roja i actualment parla i entén molt bé el castellà.
A poc a poc, quan va tenir més confiança per sortir ella sola, es va sentir ben integrada amb la gent
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d’aquí. Reconeix que una immigrant sempre serà immigrant, encara que faci molts anys que visqui aquí,
i que hi haurà gent a qui agradarà i altres a qui no,
però que en general ella s’ha sentit ben acollida.

una vida al seu país per venir aquí i intentar tenirne una de millor, poder oferir millors oportunitats als
seus fills. I no és fàcil tampoc adaptar-se a una nova
cultura i un nou idioma per poder anar tirant endavant.

Pel que fa a les relacions laborals, explica que el marit
sempre havia treballat de paleta, fins al voltant del
2008, que es va quedar sense feina, i fins al novembre del 2014 no va tornar a treballar a la fruita, en diferents campanyes. La Diamousa, des que va arribar
a Lleida, sempre ha treballant intermitentment. Ha
treballat en una empresa de Lleida que es dedica a
fabricar para-sols, i en diferents campanyes de fruita.
HISTORIA DE VIDA DEL THIERNO:
Actualment viuen al barri de Pardinyes. La Diamousa
i el seu marit tenen tres fills. Un d’onze anys, una de
quatre i una d’un any. Els dos grans van a l’escola al
mateix barri, i de la petita se’n fa càrrec la mare.
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Ens explica que la crisi els ha afectat bastant, han notat la baixada d’ingressos i sobretot la falta de treball
dels últims anys cap aquí. Abans podien enviar diners
a la família al seu país, i ara els és més difícil, i en determinats moments, impossible, perquè el primer és
que es puguin alimentar els seus fills i ells, i després
ajudar la família.
Alguna vegada han anat als Serveis Socials per demanar ajuda. I diu que en tot moment s’han sentit
acollits i ajudats.
Pel que fa a les relacions, ens explica que té molt
més contacte amb persones senegaleses, tant per la
proximitat cultural com per l’idioma.
La Diamousa explica que no ha estat un camí fàcil
emigrar del seu país; venir cap aquí suposà deixar-ho
tot allí. La seva família, els seus amics, el lloc on havia
crescut... A vegades quan les coses es posen molt difícils aquí, pensa en com hagués estat si s’haguessin
quedat al Senegal.
Té la sensació que de vegades a la gent d’aquí li costa tenir en compte tot l’esforç que representa deixar

El Thierno té 59 anys i va néixer a Camance, una comarca al sud del Senegal i molt propera a Gàmbia. Fa
22 anys que viu a Lleida; des que va arribar a Espanya,
sempre ha viscut a Lleida.
A Camance vivia amb la seva mare i els seus quatre
germans. No va poder conèixer el seu pare perquè
va morir quan ell tenia tres mesos. Ara només viuen
tres dels germans, ell, una germana i un altre germà.
Estudià fins al batxiller al Senegal. Del 1986 al 1989
va treballar en un bufet d’advocats, a la recepció, on
cobrava molt poc.
Després va treballar en un grup espanyol que tenia
una empresa de congelats al Senegal, però com que
hi va haver problemes entre els socis, va tancar. El
cap, que era espanyol, quan va tancar l’empresa el
va convidar com a turista a Espanya i quan va arribar aquí li va proposar si volia quedar-se a treballar
a l’empresa. Com que va arribar amb un visat de turista, al principi li van denegar la residència per poder treballar, la llei no ho permetia, però va recórrer
i amb el segon recurs el van deixar quedar perquè
l’empresa li va fer un contracte de treball.
Va començar vivint a casa del seu cap, on va estar uns
nou mesos, fins que va obtenir el permís de residència. Després se’n va anar a viure sol a la plaça de Sant

La situació econòmica del Senegal ara està millor,
però sempre hi ha crisi. Políticament, al sud hi ha una
comarca que vol la independència, tot i això no hi ha
cap conflicte armat.

Quan li van oferir de venir aquí, va tenir les seves
pors, per l’idioma i el fet d’abandonar la família, ja
que deixava la seva dona i els seus fills allà.

Quan va arribar a Lleida la gent al principi li va semblar rara, per temes culturals. Va haver d’anar aprenent a poc a poc i els amics dels seus caps el van
ajudar molt amb l’idioma.

La família ho va veure bé, però, és clar, tenia la seva
dona al Senegal i dos fills. Llavors, el 1995, va fer
reagrupació familiar: la seva filla només tenia quatre anys i el fill, dos. A Lleida va tenir el seu tercer
fill. Tots tres han estudiat o estan estudiant, ara tenen vint-i-cinc, vint-i-tres i vint anys i excepte la més
gran, que és infermera a Barcelona, els altres viuen a
casa amb ell i la seva dona.
Quan arriben aquí diu que tots es pensen que es faran rics i quan hi són veuen que això no és així.
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Joan, a un pis del pare del seu cap. Al 1995, amb
l’arribada de la seva família, es traslladà a un pis més
gran, al carrer de Sant Antoni, i ara viu al carrer de la
Palma, al costat del jutjat.

El que més li va impactar de la ciutat és que tot i ser
petita té de tot, és bonica i molt neta. Però sobretot
li va cridar l’atenció el fred, anava d’una ciutat on
estaven a 40-45 graus a una altra que podia arribar
a -5 graus.
El 1994 ell era secretari general de l’Associació
d’Africans a Lleida, i actualment està en una agrupació de gent de la comarca de Camance, que lluiten
per la independencia.
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JOCS

MULTICULTURALS

JOC DE L’ÀZUD
Nom del joc: ÀZUD
Origen: MARROC
Jugadors: 8 jugadors
Material: 1 botella de plàstic
Regles de joc: Els jugadors s’asseuen en cercle a terra amb una botella tombada, que un dels jugadors
fa girar. Quan la botella para de girar apunta un dels jugadors, aquest l’agafa i l’amaga. La resta de
companys l’ha de trobar.

JOC IL PARIS
Nom del joc: IL PARIS
Origen: CAMERUN
Jugadors: 8 jugadors
Material: 1 pedra gran plana pintada de color verd, i 8 pedres petites per a cada jugador.
Regles de joc: Els jugadors es col·loquen en cercle, al mig de la rotllana s’hi posa l’instructor del joc. La
pedra més gran està pintada de color verd per un únic costat. Un jugador tira la pedra enlaire , i si cau
pel costat verd, guanya una pedra de cadascun dels companys. El joc continua amb la tirada de la pedra
verda per part de tots els jugadors de la rotllana. Guanya el que més pedres té.

JOC DEL LABERINT
Nom del joc: LABIRINTO
Origen: Moçambic
Jugadors: 2
Material: 4 pedres i un dibuix de
Regles de joc: Els dos jugadors es col·loquen un davant de l’altre i cadascun agafa una pedra i se
l’amaga en una mà. L’altre jugador ha d’encertar en quina mà té la pedra, qui l’encerta, mou la pedra
que està a sobre del dibuix fins al proper angle. Si no l’encerta, la mou el contrincant. Es va repetint fins
que la pedra d’un dels jugadors arriba al centre de l’espiral.
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JOC DEL LLANÇAMENT DE PEDRES
Nom del joc: Lançamento de pedras
Origen: Cap Verd
Jugadors: 6
Material: dibuix fet amb guixos i 3 pedres, i aquesta quadricula
Regles de joc: es dibuixa al terra del patí un quadrat dividit amb quadricula de 3x3. A uns 4 m del dibuix
es fa una ratlla i tots els jugadors es fiquen al darrere. Guanya el jugador que fa en 3 tirades seguides
una alineació de 3 pedres en sentit horitzontal, vertical o diagonal.

JOC DE PONDAS
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Nom del joc: PONDAS
Origen: Moçambic
Jugadors: 2 equips de 4 jugadors
Material: 10 llaunes de beguda i una pilota petita.
Regles de joc: Es fan dos equips de 4 jugadors cadascun. Els dos equips es col·loquen en línia, un equip
enfront de l’altre i a una distancia de 6 metres. Davant de cada jugador s’hi posa una llauna. El joc consisteix a intentar tombar les llaunes de l’equip contrari amb la pilota. Cada equip fa tirades alternatives i
cada cop tira un jugador. Guanya l’equip que ha tombat totes les llaunes del contrincant.

CAMERUN
COLÒMBIA
GUINEA BISSAU
GUINEA CONAKRY
MALI
MARROC
MAURITÀNIA
NIGÈRIA
SENEGAL

