
 

 

Nom: AMNA ARJAMAND 

 

Edat: 18 anys 

 

Lloc de naixement: Gujrat (a 170 km d’Islamabad), Pakistan 

 

Estudis: Aquest proper any vull començar a estudiar Comptabilitat i Finances a la UAB 

 

A què et dedicaves al teu país d’origen? Estudiava 

 

Per què vas marxar del teu país? Per venir a viure amb el meu pare, que ja feia quatre anys 

que era aquí.  

 

Què senties quan vas marxar? Estava enfadada, no volia marxar de casa.  

 

Quan vas aribar al Poblenou? El 2004 

 

Què has perdut? La família. 

 

Què és el que més et va costar quan vas arribar? Era molt petita i em vaig adaptar 

ràpidament. En quatre mesos estava situada i ho entenia tot perfectament.  

 

Què has guanyat? Una millor qualitat de vida, millor educació, més independència... Veig que 

el meu futur pot ser més autosuficient, sense dependre de ningú. 

 

El Futur: El meu futur és aquí, la meva intenció és quedar-me al Poblenou sense perdre les 

arrels pakistaneses. 

 



La meva història 

 Quan érem petits el meu pare vivia fora de casa, havia de marxar a un altre país per 

trobar feina. Venia a l’estiu i ens portava regals. Va estar a diversos països àrabs, fins que el 

2000 va venir a Barcelona. Va viure la tancada d’immigrants a Santa Maria del Pi. Després van 

anar al Sagrat Cor de Pere IV i des de llavors ha fet vida i treballa al Poblenou.  

  

 L’any 2004 els meus dos germans i jo vam venir a viure aquí. Vam viatjar sols, perquè la 

meva mare va morir abans que pogués venir a Barcelona. El meu germà gran tenia 9 anys, jo 

en tenia 5 i el petit en tenia 4. Jo no volia marxar, sabia que no tornaria a veure a la meva 

família, però tampoc era conscient de les dificultats del viatge. Vam anar d’Islamabad a 

Frankfurt, on ens esperava el meu pare. Amb els treballadors de l’aeroport vam tenir problemes 

de papers, va ser una espera molt llarga i tensa. El primer que vaig menjar quan vaig arribar va 

ser un truita de patates feta per la meva àvia adoptiva; des de llavors ens en fa cada divendres.  

 

 El Pakistan està molt dividit, hi ha gent que pateix grans dificultats. Els talls d’electricitat 

són constants, es poden passar fins a 18 hores seguides sense llum! Recordo que sempre hi 

feia molta calor, anava descalça i no m’agradava l’escola. Al principi hi anava amb carro tirat 

per cavalls; després ja ens van posar un autobús. Hi anava només pel matí, després anava a 

casa i passava molt de temps amb la família, sobretot amb els meus germans. Abans els nens 

podien sortir sols de casa, ara és perillós, hi ha més inseguretat, sobretot a la capital o als llocs 

amb més gent. Com més gran és la ciutat, més por hi ha pels atemptats. Si el teu barri està 

lluny del centre no hi ha gaire perill. Malgrat tot, la gent gran (com la meva tieta), no volen 

marxar del país; són els joves amb estudis, els que volen marxar. La gent que emigra no ho fa 

per treure la feina a ningú, enlloc et regalen res i saben que serà molt difícil. La gent ve per 

necessitat i amb la intenció de treballar, integrar-se i guanyar-se la vida de forma honrada.  

 

 Quan vaig arribar vaig anar a la Ludoteca i no entenia res, però aprenia ràpid imitant els 

altres. Des del principi tenia més contacte amb gent d’aquí que del Pakistan. Ho vaig passar 

pitjor a la ESO que a Primària, però és una edat on tothom ho passa malament. A vegades he 

sentit algun comentari negatiu sobre els immigrants, sense que anés directament cap a mi, 

però em sentia al·ludida. La gent critica moltes vegades sense tenir prou coneixement, això 

passa aquí i al propi Pakistan. Perquè hi ha més mostres de solidaritat al Facebook quan hi ha 

un atemptat a França que a Palestina?? Els mitjans de comunicació simplifiquen i contaminen 

la realitat. Passa a tot arreu, la clau és ser conscient d’aquesta situació. Les xarxes socials i 

Internet ajuden a que puguis trobar altres visions i expressions del que passa al món.  

 

 Només he tornat una vegada al Pakistan, quan el meu pare es va tornar a casar. No hi vull 

tornar a viure, però sí que vull mantenir el vincle familiar; per això, als meus fills els vull parlar 

en urdú. Quan a la televisió sento que hi ha hagut un atemptat o alguna desgràcia, sempre 

penso en la família i pateixo per ells. Tot i ser catalana, em segueixo considerant pakistanesa.  


