
 

Nom: EMMANUELLE SÀNCHEZ 

 

Edat: 35 anys. 

 

Lloc de naixement: Albi (a 70 km de Toulouse), França. 

 

Estudis: He estudiat a Marsella, Bordeaux i París. 

- Logística i Transport  

- Màster Coordinació de Projectes Humanitaris 

 

De què treballaves al teu país d’origen? Feia feines de logística en missions humanitàries 

internacionals. 

 

Per què vas marxar del teu país? Per una oferta de treball a Oxfam Intermon de Barcelona. 

 

Què senties quan vas marxar? Molta il·lusió i certa seguretat: quan he viatjat per l’empresa 

tenia garanties d’organització, i aquí coneixia la ciutat i tenia la família a poques hores en cotxe.  

 

Quan vas arribar a Barcelona? El 2011. Vaig viure a Gràcia i després al barri de La Salut.  

 

Quan vas aribar al Poblenou? El 2015. 

 

Què t’agrada del barri? Veig que hi ha gent que lluita per no perdre l’essència, i això 

m’agrada. És un barri molt ric, amb molta activitat: casals, organitzacions socials, participació 

veïnal... És positiu perquè crea vincles.  

 

Què t’agrada menys del barri? Les seves dues cares: la Rambla i Marià Aguiló no tenen res a 

veure amb els edificis moderns.  

 

Què has perdut? La llibertat de viatjar i descobrir una altra part del món quan jo vulgui, no 

saber què passarà demà, improvitzar.  

 

Què has guanyat? Una vida de parella, estabilitat, aprendre amb més profunditat, poder 

planificar trobades perquè saps que la teva gent i tu sereu aquí la setmana que ve.  

 

El Futur: En els propers 5 o10 anys, em veig a Barcelona. Tinc algunes idees, però encara és 

una mica incert. M’agradaria organitzar rutes per Barcelona, però no sé si proposar-ho a alguna 

empresa que ja s’hi didiqui o iniciar un projecte propi.  



 

La meva història 

 

Els meus avis eren del Prat del Llobregrat. Van marxar per la Guerra Civil i el 1979, 

després de 40 anys exiliats a França, van decidir tornar. El meu pare, que és el petit de quatre 

germans, va decidir quedar-s’hi. Vaig estudiar a diverses ciutat i durant els següents 10 anys, 

cada sis mesos marxava a realitzar projectes humanitaris arreu del món, d’una durada entre 4 i 

9 mesos. He treballat amb Solidarité Internacional, Metges del Món i la Creu Roja francesa. 

Amb ells he viatjat a Angola (Que va ser el primer viatge, amb 23 anys), Sudan, Benin, 

Zimbaue, la República Centreafricana, Argèlia, Haití, República Dominicana i Santa Lucia (a les 

Antilles). A més, durant aquest període de la meva vida vaig venir un temps a Barcelona per 

treballar de cambrera, vaig passar uns mesos recorrent l’Argentina i vaig intentar viure a Lisboa 

(m’hi vaig instal·lar però no vaig trobar feina en tres mesos i vaig decidir tornar a França).  

 

Em considero francesa, però sense orgull. M’agrada la part social (les reivindicacions, 

condicions laborals, seguretat social) i el formatge, però no el patriotisme “de bandera”. Tinc la 

doble nacionalitat (francesa i espanyola), ja que Zapatero va oferir aquesta possibilitat als fills i 

néts de republicans exiliats.  

 

Vaig rebre una oferta laboral d’Oxfam Intermon de sis mesos de durada, per ser la 

responsable de logística per Amèrica Llatina i el Carib. Passat aquest temps, el contracte 

laboral me’l van allargar. El meu avi ja és mort i l’àvia ha hagut de tornar a viure a França, 

perquè té Alzheimer, i així els fills la poden cuidar. Sóc l’única de la família que viu aquí. M’he 

instal·lat al Poblenou perquè la meva parella, que va néixer al Guinardó, hi ha vingut a viure 

des de fa 10 anys. Barcelona és una ciutat amb moltes opcions diverses, hi ha de tot, per a tots 

els gustos i totes les butxaques. Però té dues cares: la turística i la més coulta, més autèntica i 

al marge de les normes, la vida dels veïns. Encara no parlo català, però l’entenc. He fet els 

nivells B1 i B2, i ara el vull tornar a estudiar per poder profunditzar més.  

 

La situació dels refugiats actual és complicada, és difícil donar una solució concreta i que 

pugui durar. Europa no ha tingut una resposta adequada, hi ha hagut poca voluntat política. 

Encara que la gent ho passi malament i visquin situacions de pobresa, ho volen intentar: això 

no frenarà que la gent vulgui venir. Molts països de l’Àfrica són pobres, però allà tothom és 

igual, uns als altres es poden ajudar, hi ha molta solidaritat. En canvi, a les ciutats europees, la 

sensació de pobresa és encara més bèstia, perquè es contrasta la riquesa i l’opulència amb la 

misèria més absoluta. Això et fa invisible, i encara és pitjor.  


