
IMMIGRACIÓ. TEXT DE DEBAT NÚMERO 1 
TOTHOM QUE VIU A CATALUNYA HA DE TENIR ELS MATEIXOS DRETS 

PER UNA CATALUNYA INTERCULTURAL I LAICA 
 

NOTA PRELIMINAR 
El text que segueix voldria ser útil per a  facilitar el debat entre persones que tenim 
orígens ideològics, experiències i pràctiques actuals diferents sobre els temes que es 
tracten, però que tenim també la voluntat de definir una alternativa, que sigui prou realista, 
per començar a solucionar els gravíssims problemes concrets que tenim actualment i prou 
ambiciosa, per apuntar el tipus de transformació radical que es necessita. Per això, ens 
sembla important fer un esforç per no abocar simplement les nostres idees prèvies, sinó 
crear un marc i un ambient que faciliti escoltar altres idees, dialogar amb elles i trobar 
punts d’acord. Considerem que aquests acords són més fàcils sobre temes que impliquen 
una intervenció immediata i que es necessita més temps per definir les transformacions 
d’abast més general. 

En funció de l’anterior, aquest text vol ajudar a obrir un debat, no a tancar-lo i, per això, 
s’anomena “Text de Debat número 1”, al qual n’hauran de seguir molts més, a mesura  
que moltes més persones i col·lectius vagin incorporant-se i participant en el debat. 

Si compleix la seva funció, servirà per a iniciar el debat i, al final, serà profundament 
ampliat i esmenat, cosa que considerem necessària per generar un ampli acord. Però 
també, assumim el risc de que no serveixi per iniciar aquest debat i que hagin de ser un 
altre text i unes altres persones les qui ho intentin. 

El text parteix també de la consideració de que tindrem no només un debat comú, sinó 
també, i molt especialment, una pràctica comuna. I que la reflexió sobre aquesta pràctica 
serà una eina cabdal per definir una alternativa comuna. 

1. APARTAT DELS 10 PUNTS ON ES SITUA 
Punt 8: Drets de ciutadania  per a tothom, no a la xenofòbia i derogació de la legislació 
d'estrangeria. 

2. TEMÀTICA I VERSIÓ DEL DOCUMENT: Immigració, antiracisme i 
interculturalitat. Versió 1 

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL 
3.1  TOTHOM QUE VIU A CATALUNYA HA DE TENIR ELS MATEIXOS DRETS 

Els fluxos migratoris actuals són un fet global de grans dimensions, on s'han incorporat 
noves àrees geogràfiques, tant d'entrada com de sortida. Un fet estructural i irreversible. 
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Pel que fa a la migració de centenars de milers de persones, especialment cap a Europa i 
Amèrica del Nord, té el seu origen en l'empobriment d'uns països a causa de l'espoli en 
etapes colonials i postcolonials així com d'un posterior intercanvi desigual de béns i 
recursos en un món en mans de bancs, productes financers i transnacionals.  

Cal assenyalar d'antuvi aquest ordre mundial, imposat per un capitalisme globalitzat i 
deshumanitzat, com el responsable de l'imparable flux migratori, en el què moltíssimes 
persones hi perden la vida en el pas de fronteres o en els camps de concentració per a 
estrangers 'irregulars'.  

Aquest ordre pervers obté grans beneficis del fenomen que ell mateix ha generat. Els més 
importants: l'abaratiment del cost de la mà d'obra en un mercat de treball, cada cop més 
lluny del pacte social, i la progressiva reducció en drets humans universals, globalitzant 
l'augment de diferències entre persones enriquides i persones empobrides. 

Necessita, per tant, controlar i posar en marxa mesures d'adequació dels fluxos 
migratoris, que li són tan beneficiosos, en funció de les necessitats de mà d'obra barata, 
promulgant legislacions d'estrangeria que, segons siguin aquestes necessitats, seran més 
o menys repressives o permissives.  

Però sempre discriminatòries: persones treballadores infravalorades i atemorides, 
sotmeses a arbitrarietats pel seu origen, a les qui se'ls impedeix d'una o altra forma 
d'organitzar-se, se les mira de reüll i criminalitza fent-les responsables d'allò de què en 
són víctimes. Es potencia  l'enfrontament amb els treballadors autòctons i, de retruc, amb 
la població autòctona. S'alimenta un profund i creixent racisme social i institucional, que 
assenyala la persona migrant com l'enemic, la causant de delictes, la qui atempta contra 
la seguretat i ens pren els llocs de treball... Es creen així subtils barreres de consciència 
entre població autòctona i nouvinguda, apareixen prejudicis en els uns i els altres, 
estereotips i rumors xenòfobs. Apareixen també sensibilitats, incòmodes amb tot això, que 
desperten sentiments de socors caritatiu en persones de bona voluntat, però, sovint 
paternalistes, pal·liatives. 

En l'actualitat, al darrera d'aquests moviments migratoris de persones trobem:  

1. Motius de supervivència econòmica i millora de vida, associats a un model de 
mercat de treball i de consum, explotadors respectivament de persones i del 
planeta, un model que es ven com a desitjable per a benefici i negoci d'uns pocs. 

2. Motius de salvaguarda de la pròpia integritat física i de la dels familiars per unes 
circumstàncies molt sovint causades pel mateix model de mercat anterior . 
(refugiats polítics, conflictes bèl·lics, desplaçats per catàstrofes ambientals, ...) 

3. Motius personals de projecte de vida no relacionats amb els esmentats. 
 

Davant aquest flux continuat de població, estem vivint immersos en una contradicció: la 
proclamació d’uns Drets Humans Universals i, en canvi, el seu reconeixement (quan 
existeix), restringit només a les persones que tenen la nacionalitat d’un Estat determinat. 
Una contradicció que ens és urgent de resoldre i que continua quan es proclamen nous 
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drets econòmics, socials i polítics, però es limiten a una part de les persones que viuen en 
un país, les persones que tenen la 'nacionalitat'. 

Les lleis d’estrangeria, creades a les darreries del segle XX en 'defensa' de fronteres 
territorials com les dels USA o de la Unió Europea, aprofundeixen aquestes 
contradiccions, començant per la creació d'una 'categoria' inacceptable, des de l'òptica 
dels Drets Humans Universals, que és la de persona 'il·legal': la Llei d'Estrangeria és una 
màquina de fabricar 'il·legals'; crea persones sense drets pel simple motiu de no estar 
assalariades (per la qual cosa, no tenen o perden el permís de residència, vinculat per 
aquesta llei al permís de treball). Això comporta la conseqüent discriminació d'una part de 
la nostra comunitat de convivència, en relació a drets fonamentals. Una persona mal 
anomenada 'il·legal' està, a més, subjecta al risc de caure en les freqüents batudes 
policials (molt sovint basades en criteris racistes) i ser tancada en un espai tan opac als 
Drets Humans, com és un Centre d'Internament d'Estrangers, sota les arbitràries i greus 
irregularitats que els caracteritzen, fins a ser deportada sense considerar, per exemple, la 
existència de fills nascuts en el país. 

La legislació d’estrangeria, les discriminacions al treball, els controls policials, les 
expulsions i les actituds xenòfobes (impulsades també des d’àmbits institucionals) són un 
conjunt de mesures relacionades que, contràriament a allò que s’afirma, no van dirigides a 
evitar l’entrada dels qui ens hem acostumat a mal anomenar ’immigrants irregulars', sinó a 
mantenir-los sense drets, atemorits i sobreexplotats, quan se’ls necessita, a expulsar-los 
més fàcilment durant la crisi, i a provocar divisions a les classes populars en totes les 
circumstàncies. 

3.2. CATALUNYA HA DE SER INTERCULTURAL I LAICA 

Els fluxos migratoris provoquen l'encontre entre les cultures de les persones autòctones i 
les diferents cultures de les persones nouvingudes. Aquestes diferències culturals poden 
provocar, en alguns casos, la incomprensió de les persones autòctones i en altres casos, 
un fort desarrelament de les persones nouvingudes.  

L'encontre entre les diverses cultures afecta la totalitat de la població. Totes les persones -
tant les autòctones com les nouvingudes- conviuen en els mateixos llocs, espais i 
situacions. La manera de tractar aquest encontre entre cultures és cabdal, perquè, de no 
tractar-se adequadament, és font de conflictes, racisme i xenofòbia. 

Les posicions, sobre les relacions entre les diferents  cultures,  poden reduir-se a tres de 
bàsiques: 

1. En primer lloc, està l'ASSIMILACIÓ. Aquesta postura creu que les persones 
nouvingudes han de renunciar als seus trets culturals d'origen, per tal d'assimilar la 
cultura  autòctona  existent. El Procés Constituent rebutja aquesta posició. 

2. En segon lloc, està la MULTICULTURALITAT. Aquesta postura manifesta que totes 
les cultures són respectables i que totes s'han de mantenir, però separades les 
unes de les altres, sense relacionar-se. És a dir, cadascuna pel seu lloc, sense 
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contaminar-se, en una espècie d'apartheid. El Procés Constituent rebutja aquesta 
posició. 
 

3. En tercer lloc, està la INTERCULTURALITAT. Aquesta postura concep les diferents 
cultures en un canvi permanent, enriquint-se de múltiples aportacions al llarg de la 
història. I en aquest enriquiment, totes les cultures tenen alguna cosa positiva a 
aportar i alguna cosa positiva a rebre de totes les altres. Aquesta interculturalitat és 
l’única que crea una societat inclusiva i diversa, feta amb les aportacions de totes 
les cultures, tant les de les persones autòctones com les de les persones  
nouvingudes. Aquesta és la posició del Procés Constituent. 

Finalment, cal deixar clar que la interculturalitat que volem promoure és indestriable de la 
igualtat de drets, sense la qual, no hi ha igualtat de condicions. 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EL TEMA 

4.1  Llibres: 

Moreno Fuentes, F.J.; Bruquetas Callejo, M. (2011) Immigració i Estat de benestar a 
Espanya. Obra Social La Caixa (Col·lecció Estudis Socials). [Un llibre amb molta informació]: 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/show_annex.html?id=18779 

 

4.2  Altres documents: 

Declaració Universal dels Drets Humans: http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/dudh.htm 

Díaz-Salazar, Rafael (2011). Laicismo y religión: entre el fundamentalismo y la 
emancipación. Revista VIENTO SUR nº 114, enero del 2011. [Una bona explicació del laïcisme 
obert]: http://www.vientosur.info/articulosabiertos/VS114_Diaz-Salazar_Laicismo.pdf 

Aconsellem el seguiment de les webs d'Entitats especialitzades en temàtica migratòria i 
de drets humans, com ho són: Comissió Catalana d'Ajut al Refugiat, Ferrocarril 
Clandestino, Migraeurop, Migrastudium, Pueblos Unidos i SOS Racisme, entre d'altres. 

 

5. PROPOSTES D'ACCIÓ 
5.1. TOTHOM QUE VIU A CATALUNYA HA DE TENIR ELS MATEIXOS DRETS 

Dret de Ciutadania per a tothom: 

5.1.1. Per damunt dels estats i les nacionalitats han d' estar sempre els Drets Humans, i 
no poden ser mai arguments o eines per a limitar-los, ans al contrari, per a facilitar-ne i 
garantir una millor aplicació per a tothom. Hem d’anar a una supressió progressiva de 
tot tipus de fronteres i de les discriminacions que aquestes puguin implicar. Alhora, la 
vida social local –en què s’ha de centrar bàsicament la nostra activitat– ha de 
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complementar-se amb una relació de solidaritat amb tots els entorns, tant propers com 
llunyans. 

5.1.2. A l’era de la globalització i dels fluxos migratoris estructurals, cal avançar cap a 
una ciutadania global, entesa com el reconeixement de la plenitud de Drets 
Ciutadans a totes les persones. Com a aportació en el Procés Constituent, ens sembla 
una mesura urgent i clarificadora separar la ciutadania de la nacionalitat (espanyola 
ara, o catalana en el futur) i facilitar a les persones nouvingudes l’adquisició d’un 
estatus nou, la ciutadania, que doni accés a tots els drets, en igualtat de 
condicions amb les persones que tenen la nacionalitat. 

5.1.3. Catalunya, que ja des dels seus orígens sabem que es nodria i es perfilava com a 
país amb entitat pròpia, a partir de la convivència i l'aportació de diverses cultures i 
coneixements, té ara l'oportunitat de ser pionera en proclamar el Dret de Ciutadania 
per a tothom, és a dir: “Tothom que viu a Catalunya ha de tenir els mateixos 
drets”. 

Cap persona no és il·legal: 

5.1.4. Juntament amb el Dret de Ciutadania per a tothom, són imprescindibles: 

 La derogació de totes les lleis, normes legals i institucions que van en contra dels 
Drets Humans de les persones migrants i/o refugiades, és a dir: compliment real de les 
resolucions de l’ONU sobre refugiats i dret d’asil; derogació de la Llei d'Estrangeria i 
conseqüent tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers. 

 El rebuig a l'actual control migratori. En la concepció del món que volem, hauria de 
desaparèixer qualsevol control sobre els fluxos migratoris (que, inevitablement, són 
causa d'un patiment i mortaldat elevats, de persones) tot respectant el dret de tothom 
d'escollir el seu lloc de residència. 

 La defensa d'una sanitat pública, universal i de qualitat per a tothom, derogant, amb 
caràcter d’urgència, el Reial Decret Llei 16/2012 del Govern d'Espanya.  

 Unes relacions laborals, en equitat de gènere i d’origen (“a igual treball, igual salari”)  

 La promoció del lliure accés a la participació en la política del país i en les lluites per 
la igualtat de drets democràtics, laborals i socials, de tota la població en el seu conjunt: 
és important fomentar tant la participació de les persones i organitzacions 'autòctones', 
especialment les de les capes populars i treballadores, en les lluites de les persones 
immigrades, com la participació de les persones immigrades en les lluites i 
organitzacions de les capes populars i treballadores 'autòctones'. 

(En realitat, la temàtica del punt 8 del Manifest és transversal. Com a tal, haurà de ser 
recollida i desenvolupada en els textos que tractin dels moviments socials: educació, 
sanitat, feminismes, treball, habitatge, etc.) 

5.1.5. Amb el Dret de Ciutadania per a tothom, quedaria obsoleta qualsevol categoria de 
'permís de residència' (temporal, de treball, per arrelament, per reagrupació, etc) 
Mentre no es reconegui el Dret de Ciutadania per a tothom, cal que la renovació dels 
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permisos de residència i treball no vagi lligada a la situació laboral del demandant; les 
persones reagrupades han de disposar de permís de residència i treball, el qual no 
s’ha de perdre en cas de divorci o separació. Es flexibilitzaran les condicions per a 
obtenir el permís de residència temporal a través de l’arrelament social, el qual s’ha de 
basar fonamentalment en la residència. Cal eliminar els obstacles que encara 
existeixen per a l’empadronament i permetre’l també sense domicili fix. Cal també 
eliminar l'exclusivitat de la contractació en origen, per a obtenir els permisos de 
residència i treball, i concedir-los a les persones que han trobat un treball després 
d’arribar al país.  

 

 
5.2. PER UNA CATALUNYA INTERCULTURAL I LAICA 

 
5.2.1 La Constitució de Catalunya haurà de vetllar contra qualsevol forma de 

fonamentalisme identitari i de xenofòbia. Són especialment negatius els partits, 
organitzacions, institucions i serveis administratius que promouen, activa o 
passivament, la xenofòbia i el racisme.  

Potenciar l’enriquiment intercultural en una societat inclusiva: 

5.2.2 Manifestem que no hi ha d'haver una sola forma d’identitat catalana, sinó diverses 
formes de sentir-se català, un sentiment perfectament compatible amb altres identitats 
nacionals o culturals, les quals han de ser respectades en igualtat amb la catalana. No 
desitgem una actitud del que ara s’anomena 'integració' en la cultura catalana, si això 
implica una mera assimilació a la cultura catalana. 

5.2.3 En lloc de parlar de la 'integració' de les persones nouvingudes, preferim i 
convidem a parlar de recepció, practicar l'encontre, fomentar l'espai de trobada amb 
interès i curiositat mútua i recíproca, l'aliança entre persones de diferents orígens i 
cosmovisions, però amb inquietuds comunes o similars, en definitiva, l'aliança entre 
persones solidàries. 

5.2.4 Per damunt de qualsevol altra forma de convivència, reconeixem el valor i la 
riquesa de la interculturalitat entre totes les persones i col·lectius que viuen a un 
mateix territori. Cal potenciar una societat catalana inclusiva i intercultural, on 
participin activa i conjuntament, tant les persones autòctones com les nouvingudes. 
Cal evitar la consolidació de comunitats separades, ni per raons econòmiques, ni 
culturals, ni de cap altra mena. 

Potenciar un canvi educatiu i cultural individual i col·lectiu: 

5.2.5 Per avançar en la consecució d’una societat catalana inclusiva i intercultural, és 
cabdal el paper d'una escola catalana, intercultural i laica, amb el català com a llengua 
vehicular. La immersió lingüística i l’aprenentatge de la lectura i escriptura en català 
formen part del patrimoni col·lectiu de l’educació d’aquest país. També, que respecti 
les múltiples identitats de les persones i posi en valor totes les aportacions, no sols les 
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lingüístiques. Ens cal potenciar aquesta forma d'entendre la convivència des de 
l'escola, però no només a l'escola: ens cal un canvi educatiu i social en profunditat, 
tant individual com col·lectiu. 

Promoure un laïcisme obert en una perspectiva intercultural emancipadora: 

5.2.6 La diversitat de creences no impositives ni excloents sols pot respectar-se des 
d'un laïcisme obert, des d'una perspectiva emancipadora. En aquest aspecte, 
considerem particularment negatius els intents d’identificar la identitat catalana (o 
espanyola o europea) únicament amb la religió catòlica o cristiana, ja que això és 
actualment anacrònic i exclouria de la identitat catalana, persones d’altres religions 
així com aquelles que no s'identifiquen amb cap religió en particular, o que es declaren 
obertament agnòstiques o atees.  

5.2.7 Un laïcisme obert, necessàriament ha de posar fi a qualsevol privilegi o 
marginació d'una religió o d'una particular concepció de la dimensió espiritual respecte 
a una altra o respecte a la seva absència i, alhora, essent obert, no limitarà les 
respectives formes d'expressió, exclusivament a l’espai privat i familiar, sinó que 
també, haurà de reconèixer i emparar aquestes diferents expressions a l’espai públic 
(associacions, manifestacions, ús de signes religiosos, etc.), sempre que no vulnerin el 
degut respecte a les altres concepcions. 

 
 
6.- AUTORS:  
SECTORIAL D'IMMIGRACIÓ, ANTIRACISME I INTERCULTURALITAT 
Aquest text reflecteix l'acord final, obtingut per majoria, entre les persones de la Sectorial 
assistents a les assemblees, on s'ha realitzat el pertinent treball de debat, esmenes i 
aproximacions de postures. 
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