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MISSIÓ D’IDENTIFICACIÓ A TÀNGER 
 
Aquesta missió s’ha inserit dins la Campanya de Suport a l’acollida de població refugiada i migrant 
en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània (projecte 2833) i està 
vinculada al desplegament de la Línia 2: Suport als municipis de la ruta. El nostre mandat era 
identificar ciutats interlocutores i promoure les relacions bilaterals entre municipis catalans i 
municipis en ruta, identificar necessitats d’aquests municipis i dissenyar accions especifiques de 
resposta. Del 10 al 13 d’abril de 2017, Joan Ribas i Toni Royo van visitar Tànger amb el següent: 
 

PLA DE TREBALL 
 
10/04/2017 
16:30h: Arribada a Tànger 
19h: Reunió amb Mohammed Abbouch (Associació Ahlam) per definir pla de reunions i visites 
 
11/04/2017 

JR 
 
9:30h Reunió amb el CRTTA i Adelma 
 
 

TR 
 
9h Reunió amb Mohamed Taib Bouchiva, 
coordinador d’educació inclusiva de 
l’Acadèmia Regional d’educació de TTA 
 
11h Reunió amb les associacions Tabadoul 
(col·lectiu d’actors associatius en immigració ) 
i AMIDA, associació d’immigrants 

15h Reunió amb Saida Latmani, directora de recerca de la facultat de Dret de la Universitat de 
Tànger, ex vicepresidenta de la RTTA i presidenta de l’associació Viladi 

 
12/04/2017 
 
9h Reunió amb Aziz Zaïdi, responsable de RRII de l’Ajuntament de Tànger 
11h Reunió amb la Cambra de Comerç, Indústria i serveis de la RTTA 
18h Reunió amb AHLAM 

 
OBJECTIUS  

 
A) Conèixer, de primera mà, les necessitats de les autoritats locals (ajuntament de Tànger, govern 

de la regió de Tànger-Tetuan-Alhoceimas, etc.) amb competències en la prestació de serveis 
bàsics a la població refugiada que acullen, encara que sigui en trànsit, per tal de poder: 
- Clarificar les respostes d’emergència que s’estan implementant a la ruta de fugida   
- Millorar la comprensió del context sobre terreny in situ 
- Millorar el procés de comunicació i retorn d’informació als ajuntaments i ens locals 

supramunicipals i a la ciutadania 
 
B) Identificar accions noves en suport a les autoritats locals (ajuntament de Tànger, govern de la 

regió de Tànger-Tetuan-Alhoceimas, etc.) per donar  resposta a la situació d’emergència que 
viuen les persones refugiades-migrants en trànsit. 
 

C) Identificar actors (associacions d’immigrants i refugiats, responsables de refugi i migracions de 
les administracions de la regió de Tànger-Tetuan-Alhoceimas (TTA) amb presència de refugiats 
i immigrants) i conèixer les seves necessitats. 

 
D) Conèixer la cartera de projectes de l’associació AHLAM de Tànger. 
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ANTECEDENTS 
 
Des dels acords entre la Unió Europea i Turquia, al març de 2016, les rutes de trànsit de la 
Mediterrània Oriental a través de Grècia, Turquia i el Balcans s’han tancat, amb la consegüent 
cronificació dels camps de refugiats a Grècia i Turquia. Això fa que la població refugiada esculli 
altres rutes de trànsit per arribar a Europa com són les de la Mediterrània Central (Líbia) i la 
Mediterrània Occidental (Marroc). 
 
Atès que la intervenció sobre terreny a Líbia és extremadament perillosa i que a la ruta de trànsit de 
la Mediterrània Occidental també conflueixen els subsaharians, es va considerar pertinent 
identificar les necessitats que les administracions de la regió de Tànger-Tetuan-Alhoceimas 
enfronten davant de la gestió del fenomen migratori al seu territori. 
 
Des de l’aprovació de la Llei 02-03 al 2013 (Loi 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers 
au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières) i la SNIA (Stratégie Nationale 
d’Immigration et d’Asyle) el 2014, l’administració marroquina ha començat a ocupar-se de les 
necessitats de la població migrant a territori marroquí. El 2014 s’ha dut a terme una primera 
regularització amb més de 23.000 persones i el 2017 tindrà lloc una segona fase de regularització 
amb més de 20.000 sol·licituds (desembre 2016). Igualment, des de l’aprovació de la nova 
Constitució (2011), la descentralització administrativa al Marroc avança i atorga noves 
competències a les regions. 
 
A més, s’ha obert a la població migrant i refugiada els serveis públics bàsics (educació, salut, 
assistència social, habitatge, formació professional i l'ocupació). Els sol·licitants d'asil i refugiats al 
Marroc formen part de les poblacions prioritzades per la SNIA. Tots ells estan registrats a l'Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) i la comissió ad hoc interministerial 
de l'Oficina de Refugiats i Apàtrides (BRA), que depèn del Ministeri d'Afers Exteriors i de 
Cooperació. Si la seva situació ho justifica se’ls atorga una targeta de refugiat que els dóna accés 
al permís de residència. Així tenen accés als serveis públics oberts a la població migrant i reben 
assistència directa de l’ACNUR. 
 
Informe d’accions realitzades 
 

A) Conèixer, de primera mà, les necessitats de les autoritats locals (ajuntament de Tànger, 
govern de la regió de Tànger-Tetuan-Alhoceimas, etc.) amb competències en la prestació 
de serveis bàsics a la població refugiada que acullen 
 

B) Identificar accions noves en suport a les autoritats locals (ajuntament de Tànger, govern de 
la regió de Tànger-Tetuan-Alhoceimas, etc.) per donar  resposta a la situació d’emergència 
que viuen les persones refugiades-migrants en trànsit. 

 
C) Identificar actors (associacions d’immigrants i refugiats, responsables de refugi i migracions 

de les administracions de la regió de Tànger-Tetuan-Alhoceimas amb presència de refugiats 
i immigrants) i conèixer les seves necessitats. 

 
D) Conèixer la cartera de projectes de l’associació AHLAM de Tànger. 
 

Es van realitzar vuit reunions amb diferents actors de l’administració i la societat civil de la regió de 
Tànger-Tetuan-Alhoceimas (TTA).  
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Reunió amb Mohamed Taib Bouchiva 
 
La primera entrevista va ser amb el Coordinador d’Educació Inclusiva de l’Acadèmia regional del 
Ministeri d’Educació Nacional (Mohamed Taib Bouchiva). L’administració marroquina ha començat 
a ocupar-se de les necessitats de la població migrant a territori marroquí, i en el cas del Ministeri 
d’Educació es vol focalitzar amb l’escolarització d’infants en situació especial (fills de detinguts, 
població refugiada, nens del carrer i menors no acompanyats). Ara hi haurà una persona dedicada 
a aquests col·lectius a l’Acadèmia regional de TTA. Ens traslladen la necessitat de transport i 
cantina escolar per infants en situació especial (400 nens escolaritzables, per només 60 van a 
l’escola ja que el lloc de residència varia i només van aquells amb pares que tenen relació 
d’arrelament més estable). També hi hauria programes d’educació informal i ocupacional. 
 
Dins la població refugiada siriana distingeixen entre siris àrabs i kurds. Són poc nombrosos 
comparats amb la població subsahariana. Els siris àrabs estan relativament integrats per les 
similituds culturals i perquè vénen amb estalvis i, o bé s’han establert amb negocis propis o bé 
treballen per compte d’altri, sobretot en el tèxtil. Els siris kurds, en canvi, no s’integren amb la 
mateixa facilitat per les reserves que tenen respecte a la possibilitat de veure’s “arabitzats” i sovint 
no envien els seus fills a l’escola perquè no s’assimilin culturalment. Molts d’ells malviuen al barri de 
Malabata demanant almoina i no s’identifiquen com a kurds. És un col·lectiu de difícil intervenció. 
Els africans també viuen de la mendicitat, del comerç ambulant i com a carregadors de 
mercaderies. Sovint ocupen cases buides, fet que genera certa conflictivitat social. 
 
Cal destacar que no existeixen dades oficials (o si existeixen no es fan públiques) de la població 
immigrada a la regió de TTA. 
 
Per primer cop se’ns parla de la manca d’un Centre d’acollida o assessorament per a la població 
immigrant a la regió de TTA. A la ciutat de Nador –al costat de Melilla- sí que existeix i cada dia hi 
passen unes 20 persones.  
 
L'Agència de Cooperació Alemanya (GIZ) ha identificat la necessitat de coordinar les diferents 
instàncies governamentals (Projecte “Agence de transnationaux au Marroc”) que tenen relació amb 
la migració i al mes d’abril de 2017 va convidar un grup format per representants de diferents 
ministeris i càrrecs electes per una formació a Berlin. 
 
Reunió amb Tabadoul i AMIDA 
 
La segona entrevista va tenir lloc amb les associacions Tabadoul i AMIDA (Association Maroc 
Intégration Developpement). Tabadoul treballa en temes d’interculturalitat i AMIDA és una 
associació de migrants subsaharians que treballa pel col·lectiu subsaharià a la ciutat de Tànger 
(cursos de darija, reforç escolar, etc.). 
 
Les dues associacions ens informen també de la manca d’un Centre d’acollida que sigui el lloc de 
referència per la població migrant. Aquest centre serviria tant per orientar (assessoria jurídica, 
derivació a altres associacions d’intervenció, ordinadors de lliure ús, etc.) com per unitat d’urgència 
(revisió mèdica, dutxa, vacunació, etc.). 
 
Se’ns trasllada que l’administració local no està motivada ni capacitada però tenen directrius 
superiors a favor de la migració. Sembla que l’ajuntament de Tànger podria desbloquejar recursos.  
 
El 6-7 d’abril de 2017, el Ministeri encarregat dels marroquins residents a l'estranger i els Afers de 
Migració (MCMREAM), va organitzar en col·laboració amb l'Agència de Cooperació Alemanya  
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(GIZ) i l’ACNUR1 un taller d'intercanvi regional amb l’objectiu de posar en marxa un mecanisme de 
coordinació de la societat civil sobre la protecció i la integració de refugiats a la ciutat de Tànger. 
Aquesta plataforma de coordinació compta amb entitats que ofereixen serveis de salut, suport 
psicosocial, inserció socioeconòmica, assistència jurídica, educació, protecció als infants i les 
dones, accés als procediments d’asil, accés a l’habitatge i assistència humanitària i social). Així 
s’ha conformat una plataforma de treball en què participen 18 associacions, entre elles, Tabadoul i 
AMIDA.  
 
Durant la formació del 6-7 d’abril es va presentar l’experiència del Grup de Treball i Protecció (GTP) 
d’Oujda creat i finançat per l’ACNUR des del 2014. El GTP d’Oudja és una plataforma de 
coordinació que agrupa 13 ONG que treballen els drets humans i sobretot la protecció dels drets 
dels refugiats i migrants. L’experiència del GTP d’Oujda ha servit per intercanviar informacions i 
experiències, formacions, derivació de casos a l’Organització Marroquina de Drets Humans-OMDH, 
intervenció directa amb els migrants i refugiats que requerien atenció, incidència política a nivell 
local, accions de sensibilització, etc. 
 
Reunió amb Saïda Latmani 
 
Saïda Latmani2, degana de la Universitat de Tànger i ex vicepresidenta de la regió de TTA (2009-
2015), i presidenta de l’associació Viladi pour l’éducation de la citoyenneté, dirigeix el màster de 
cooperació internacional i desenvolupament regional a la Universitat de Tànger, a més del Centre 
Internacional de Cooperació Euroafricana (2013) que fa recerca sobre migracions. La Sra. Latmani 
és membre del consell europeu de bon veïnatge. També està a una plataforma social sobre temes 
de gènere. Participa regularment en conferències i formacions a nivell internacional sobre refugi i 
migracions i del “Group de Travail Regional de Protection au Refugié” Tanmateix no disposa de 
xifres sobre el nombre de refugiats i migrants a la regió de TTA. 
 

 

Com a vicepresidenta de la RTTA entre 
2012 i 2015, Latmani va proposar la creació 
d’un centre d’acollida per gestionar el trànsit 
de la població migrant. Creu que hauria de 
ser una associació qui gestionés el Centre 
d’acollida, i proposa Viladi, l‘associació que 
presideix actualment. 
 
Latmani explica el projecte de la Cínica 
Jurídica (Clinique Hijra), un projecte de la 
Unió Europea i l’ACNUR, en partenariat 
amb la Facultat de Dret de la Universitat de 
Tànger, i que consisteix en destinar juristes 
de la Universitat Lliure d’Amsterdam a 
formar a estudiants marroquins sobre les 
lleis migratòries. 

 
Des de Viladi s’han centrat en l’aspecte de ciutadania des d’una aproximació de drets: tothom té 
dret a la ciutadania independentment de ser immigrant o no. La sensibilització amb una perspectiva 
de drets és fonamental per combatre el discurs de “primer els de casa”. Cal disposar de mitjans: 
sensibilitzar per integrar. L’objectiu és apoderar més que no pas fer un projecte. A través de  

                                                      
1
 Bjarte J. Vandvik (representat ACNUR Marroc) VANDVIK@unhcr.org  

2
 Dr.latmanisaïda2016@gmail.com  

mailto:VANDVIK@unhcr.org
mailto:Dr.latmanisaïda2016@gmail.com
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l’associació es fan projectes amb escoles en conveni amb el ministeri d’educació nacional. 
Especialment amb integració de nens subsaharians. Ara hi ha una implicació de l’estat. Es pot fer 
també orientat a funcionaris per sensibilitzar-los del fet migratori en els àmbits d’equitat, igualtat 
d’oportunitats i gènere. 
 
En relació al marc legal del refugi al Marroc, la Sra. Latmani comenta que fins fa poc no hi havia un 
marc legal. Només a partir del 2013 amb l’aprovació de la Llei 02-03 es va crear aquest marc, i 
s’han realitzat dues regularitzacions des d’aleshores (la segona de fet està en procés). D’altra 
banda, cal tenir en compte el procés de descentralització efectiva que està experimentant el país, 
amb el desplegament de la Constitució del 2011. El procés de regularització està gestionat per la 
wilaya. Hi ha un servei reservat amb un comitè tècnic. Molts immigrants no s’atreveixen a portar els 
papers a la policia, per això molts ho fan a través d’associacions. En el marc dels tallers de la xarxa 
que estan creant volen desenvolupar un servei específic per facilitar aquests tràmits. Caldria fer un 
estudi de sistematització de les dades en macro i micro. 
 
Reunió amb el Sr. Aziz Zaïdi 
 

El Sr. Zaïdi, responsable de relacions internacionals de l’Ajuntament de Tànger, fa un agraïment 
per la visita. Comenta que fa uns mesos va venir a Tànger el president de la Federació de 
Municipis de Catalunya, amb qui va tenir una reunió. Explica que la ciutat de Tànger ha esdevingut 
un pol d’atracció de migració interna i internacional a conseqüència del creixement econòmic, de la 
construcció del port i del dinamisme comercial de la ciutat. Tenen diverses iniciatives en agenda –
tot i que a nivell d’execució estan molt verdes- amb suport de CGLU, l'Agència de Cooperació 
Alemanya (GIZ) i l’ACNUR. Han participat en la jornada de formació organitzada per la GIZ a Berlín 
i tenen una reunió prevista amb CGLU (Lamine Abbad, Feirdous representant del CGLU a Tanger) 
a finals d’abril i principis de maig. Sembla que CGLU ha elaborat un estudi sobre la situació dels 
migrants a la RTTA. 
 
Projectes identificats: 
 

1- Crear un consell municipal d’immigració. Ho treballaran amb les associacions. Ha de reunir 
65 persones de diferents sectors de la societat (econòmics, socials, culturals, electes, etc.). 
Es tractaria de definir les necessitats i la implicació dels diferents actors. 

2- Crear una seu per a la immigració (“maison des immigrants”). L’ objectiu és facilitar 
assessorament jurídic, accés a serveis bàsics, etc. El projecte es vol llançar el mes de maig. 

 
No contemplen la participació de la RTTA però pretenen donar servei al territori de la regió. Van fer 
un estudi sobre migracions a Tànger a través del CGLU. Les migracions són competència de 
l’estat, però els ajuntaments s’estan movent. Integraran una xarxa de la UNESCO amb altres 
ciutats marroquines. A través del consell municipal que volen crear faran identificació de problemes 
que han de fer front: formació de funcionaris, policies, etc. 
 
Per a les persones migrants que estan de pas cap a Europa no es preveuen accions. Tot el que es 
fa amb elles es canalitza a través de les associacions de tipus humanitari. 
 
 
Reunió amb la Cambra de Comerç, Indústria i serveis de la RTTA 
 
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de la RTTA (Moustafa Abdelghafour, vicepresident, i 
Saïd Chafik3, cap del Departament de Relacions Internacionals) té 97 empreses membres de la 

                                                      
3
 saidchafikccist@gmail.com  

mailto:saidchafikccist@gmail.com
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regió, un equip de 85 administratius i actua en una zona on hi ha uns 3 milions de persones. Tenen 
disposició per col·laborar i per assolir partenariats i es volen obrir com a institució. 
 
A la RTTA el suport al cooperativisme té un pes molt important. Aquest sector serà un pilar de 
l’estructura econòmica de la RTTA, i ja han treballat amb cooperatives catalanes com Azimut. No 
treballen amb temes socials, però podrien col·laborar en el desenvolupament de projectes de 
formació per a la inserció socio-laboral a través de l’ESS. 
 
 
Ens varen explicar que havien col·laborat en un projecte del COPCA d’acompanyament dels 
migrants marroquins que retornen al país, atès que a les empreses estrangeres els interessa 
contractar marroquins formats a l’Estat espanyol. També citen el projecte de LocalMED de la 
Diputació de Barcelona, que ha permès una modernització de l’Ajuntament de Tetuan en l’oferta de 
serveis administratius més professionals. 
 
Hi ha també possibles sinèrgies amb Catalunya a través d l’Associació de Cambres de Comerç de 
la Mediterrània (ASCAME), formada per 380 cambres de comerç i que té el secretariat permanent a 
Barcelona. La vicepresidència està a Tànger, i les cambres de comerç de Tànger i Barcelona han 
signat un conveni i obriran oficines recíprocament. Han treballat, a més, en l’equipament d’un 
centre formatiu per a joves en risc d’exclusió social a Larache i un altre a Tetuan a través de CCOO 
i UGT. 
 
La Cambra veuria bé un projecte de sensibilització destinat a empresaris i botiguers membres per 
què fessin contractes als seus treballadors sense papers, i que també contractessin treballadors 
regularitzats. Coneixen molt poc la problemàtica migratòria i no els consta d’empresaris que hagin 
contractat treballadors regularitzats. En tot cas plantegen que la primera condició és que els 
immigrants estiguin en situació legal (per això es va fer un procés de regularització i està en marxa 
un segon). Hi ha persones que arriben aquí que tenen formació, se’ls ha d’animar a que creïn 
empreses. 
 
Segons comenten la primera tongada de migració la composaven bàsicament persones que volien 
travessar l’estret de Gibraltar. Ara hi ha una segona generació de migracions i una part important 
de les persones que arriben ho fan per instal·lar-se a Tànger. 
 
Identifiquen 3 categories de migrants subsaharians: 

1- Estudiants 
2- Persones amb formació i recursos 
3- Persones sense formació 

 
Alguns migrants són emprenedors i creen els seus propis negocis, mentre que d’altres treballen 
com a assalariats en el sector serveis. Les empreses però tenen reticències per a integrar la 
categoria dels joves. 
 
Algunes de les possibles línies de col·laboració que posen sobre la taula són les següents: 

 Potencial de cercar empreses catalanes presents a la RTTA per promoure projectes 
cooperatius. 

 La cambra de comerç podria incorporar alguns immigrants en pràctiques que ja tinguin la 
seva situació regularitzada en algun dels 3 centres que té a Tànger. 

 Campanya de sensibilització per que els empresaris de la regió prenguin en compte la 
situació de les persones immigrades i refugiades. 

 Responsabilitat social, Economia Social Solidària. Posar en marxa una experiència pilot 
semblant a la de l’Ajuntament de Barcelona amb els manters senegalesos, que en Toni 
havia explicat prèviament. 
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Reunió amb AHLAM 
 
L’associació AHLAM (Shakib, president; Rosario, voluntària; Mohamed4, tècnic) es va fundar el 
2007 i fins el 2011 van estar treballant en projectes de sensibilització finançats per l’ajuntament de 
Madrid. Entre el 2011-2013 van gestionar un programa de la Unió Europea sobre prevenció de la 
migració clandestina de menors en partenariat amb Itàlia i Espanya. A través de la formació 
artística s’establia un itinerari per sensibilitzar els menors sobre els riscos de l’emigració (Projecte 
MENA Mineurs et Enfants Non Accompagnés). El projecte consistia en la capacitació de personal 
administratiu i docent de 25 escoles de Tànger per tal que sensibilitzessin a l’alumnat. Amb el 
programa ART GOLD Marroc van executar una formació destinada als secretaris municipals de 24 
ajuntaments de la regió de TTA. Actualment executa un projecte Economia Social i Solidaria amb 
l’ACCD. 
 

AHLAM també identifica com una necessitat la creació d’un Centre d’acollida de migrants i refugiats 
a la regió de TTA i ens expliquen la casuística de mendicitat dels migrants a les carreteres entre 
Tànger-Ceuta i Tetuan-Ceuta, o a proximitat de la tanca de Ceuta5. Hi ha un problema de dades. 
Es desconeix el volum de migrants en trànsit a la regió de TTA. AHLAM ha presentat un projecte a 
l’ajuntament de Tànger per fer un microestudi als barris de la ciutat sobre la presència de població 
migrant i refugiada. 
 

Amb AHLAM acordem que ens faran arribar una proposta de projecte d’intervenció d’urgència 
basat en la creació d’un centre d’avituallament/punt de distribució que servirà per subministrar ajut 
humanitari directe (alimentari i no alimentari) i assistència mèdica. Es coordinaria amb les 
associacions de migrants subsahrarians (AMIDA, etc) i s’aprofitaria per comptar la població migrant 
flotant que seria atesa. Es tractaria de replicar, a la regió de TTA, el tipus d’intervenció que duu a 
terme l’associació macedònia LEGIS6 amb refugiats en trànsit que es desplacen cap a Sèrbia i 
Hongria. 
 

RESULTATS 
 
La missió ha permès: 

 
- Conèixer les necessitats de les autoritats locals (ajuntament de Tànger) amb competències 

en la prestació de serveis bàsics a la població refugiada que acullen 
- Identificar accions de suport a les autoritats locals (ajuntament de Tànger) i la societat civil 

organitzada (Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de la regió de la RTTA) per donar  
resposta a la situació d’emergència que viuen les persones refugiades-migrants en trànsit 

- Identificar actors (associacions d’immigrants i refugiats, responsables de refugi i migracions 
de les administracions de la regió de Tànger-Tetuan-Alhoceimas amb presència de refugiats 
i immigrants) i conèixer les seves necessitats. 

- Conèixer la cartera de projectes de l’associació AHLAM de Tànger 
- Millorar la comprensió del context sobre terreny in situ 
- Millorar el procés de comunicació i retorn d’informació als ajuntaments i ens locals 

supramunicipals i a la ciutadania. 
 
 
 

                                                      
4
 Mohamed el Abbouch abbouch@gmail.com  

5
 Existeix un projecte de sensibilització al voltant dels passos fronterers entre Espanya i Marroc impulsat per 

IRIDIA i NOVACT http://ddhhfronterasur2017.org/es/# 
6
 http://legis.mk/ 

mailto:abbouch@gmail.com
http://legis.mk/
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PROPOSTES 
 
- Explorar, a partir de contactes amb ACNUR Marroc i l’Agència de Cooperació Alemanya 

(GIZ), l’estat de la qüestió al voltant de la creació d’un Centre d’acollida per la població 
migrant i refugiada a la regió de TTA. 

- Explorar l’experiència de sensibilització a empreses catalanes per la regularització de 
treballadors sense papers (sindicats, Cambra de Comerç de Barcelona). 

- Explorar l’impuls d’un projecte d’intervenció humanitària d’urgència a través de l’associació 
AHLAM consistent en un centre d’avituallament/punt de distribució que serviria per 
subministrar ajut humanitari directe (alimentari i no alimentari) i assistència mèdica. 

- Explorar, juntament amb l’ACCD, projectes de suport a iniciatives d’Economia Social 
Solidària que integrin població immigrada. 

- Explorar la viabilitat que ajuntaments catalans facin cooperacions tècniques en l’àmbit de 
gestió de la diversitat en el marc del futur consell assessor municipal per a la immigració de 
Tànger. 

 
 
 
 
 
 


