TALLER

Marc normatiu de la població estrangera — Bloc 1: Introducció
La Bisbal d’Empordà — 1 març de 2018

Els moviments migratoris són un fet estructural d’un món globalitzat, obert i interrelacionat. Això
genera que cada país estableixi requisits per la gestió de la migració, sovint mitjançant procediments
complexes, que no sempre són fàcilment intel·ligibles per a la població nouvinguda.
En la realitat dels dia a dia de les i dels diferents professionals que atenen persones estrangeres, les
normatives i els canvis legislatius que es van produint signifiquen haver d’atendre noves necessitats i
haver de respondre a demandes d’informació per part de les persones usuàries dels serveis que
atenen. Per exemple, un dels fenòmens actuals vinculats als temes d’estrangeria és l’anomenada
irregularitat sobrevinguda, que es defineix com la pèrdua de la regularitat administrativa després d’un
cert temps en situació legal. Motivada bàsicament per la recent crisi econòmica, aquesta mobilitat
social descendent té conseqüències greus sobre la vulnerabilitat econòmica de les persones i,
especialment, dels grups familiars, perquè la situació irregular de la persona que fa de cap de família
pot tenir conseqüències negatives sobre la situació administrativa de la resta d’integrants de la
família.
Aquests i d’altres aspectes relacionats amb el marc normatiu de la població estrangera seran tractats
en aquest taller per introduir els coneixements i les pràctiques bàsiques necessàries en l’atenció a les
persones migrants a Catalunya, independentment del lloc de treball que s’ocupi.

Objectius
— Revisar el marc jurídic de la població estrangera al país.
— Capacitar les i els professionals de diferents àmbits (polítiques migratòries, assessoria i orientació
laboral, joventut…) en l’atenció de les realitats migratòries en els seus territoris d’actuació.
— Conèixer diferents modalitats d’identificació possible per a la població estrangera que s'atén des
dels serveis d’atenció a la persona usuària de les administracions catalanes.

Persones destinatàries
Personal de les administracions locals i d’entitats sense ànim de lucre relacionat amb la igualtat, les
migracions i la ciutadania que fan atenció a persones estrangeres.

Continguts
1. Com s’obté la nacionalitat espanyola?
— La nacionalitat d’origen: ius sanguinis i ius soli.
— La nacionalitat derivativa: carta de naturalesa i residència.
2. Qui és “estranger”?
— Migrants d’origen extracomunitari.
— La ciutadania de la Unió. L’espai Schengen.
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3. Situacions de les persones estrangeres a l’Estat:
— Estada, residència, protecció internacional.
— L’acreditació de la situació dels ciutadans estrangers al territori: tipus d’autoritzacions
i d’identificació, i la seva gestió.
— El reagrupament familiar: què és i quins reptes planteja?
— Com es poden “perdre els papers”? La irregularitat sobrevinguda. Com ho
solucionem?
4. Resolució de dubtes, comentaris i qüestiones concretes plantejades per les persones
participants en el taller.

Docència
Sra. Jordina Viñas, llicenciada en dret. Responsable de la Unitat Jurídic-tècnica de la Secretaria
d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Dades del curs
Calendari

1 març de 2018

Lloc
Horari
Durada

La Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
de 10.00 a 12.00 hores
2 hores

Certificat

Assistència

Inscripcions
http://www.agendaimmigracio.cat
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