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MIGRACIONS AVUI: 

 NOUS REPTES, VELLES REIVINDICACIONS 

 

Catalunya, i l’Estat espanyol, ha passat de ser un país d’immigració a un país d’immigració. Al 

2011 el nombre de persones que van marxar de Catalunya va ser major que el nombre de 

persones que hi van arribar,  deixant un saldo migratori negatiu de 36.313, segons dades de 

migracat.cat. La situació de crisi, que fa que es deixi de ser un país d’atracció,  i l’”èxit” del 

control de les fronteres, han frenat els fluxos d’arribades, alhora que moltes altres persones, 

immigrants majoritàriament, estan tornant als seus països i/o marxant a d’altres, segons dades 

de l’INE de les 445.130 persones que van marxar de l’Estat espanyol al 2011, només 62.611 

eren espanyoles.  

 

Ens trobem doncs en un canvi de tendència i en un moment crucial per invertir els nostres 

esforços en la creació d’un model de societat plural i intercultural que integri la diversitat en les 

diferents esferes de la societat, promogui el reconeixement de l’altre i la interacció entre 

persones de diferents cultures, alhora que resolgui aquells problemes que s’han anat 

cronificant en els darrers anys. Catalunya és una diversa, i aquesta és una realitat que no 

canviarà, la majoria de persones immigrants que viuen a Catalunya porten anys aquí,  coneixen 

l’idioma, l’entorn, el funcionament social, els nostres codis culturals, etc., els seus fills han 

nascut a Catalunya, per tant ara és el moment de passar de l’acollida a la integració, entesa 

com l’adquisició de drets, i la normalització de la diversitat i treballar en la creació d’un 

nosaltres inclusiu i plural que integri la diversitat. Les persones immigrants han de ser 

percebudes com a actors socials, amb capacitat crítica, i deixar-los de percebre com a 

receptors de serveis públics. I entre tots, a través de la interacció, crear una societat 

intercultural. 

 

Cal promoure una ciutadania bel·ligerant, i exigir que es sigui bel·ligerant institucionalment, 

amb qualsevol manifestació xenòfoba o racista. S’ha de rebutjar públicament, i amb arguments 

clars, qualsevol iniciativa i/o proposta política que cerqui discriminar a les persones en situació 

irregular i/o pel fet de ser immigrants, i qualsevol iniciativa que utilitzi com a justificació de la 

crisi la necessitat de prioritzar primer als autòctons. Fins fa poc es rebutjaven públicament les 

declaracions xenòfobes, i inclòs l’autor de les declaracions s’havia d’excusar i en l’actualitat 

aquestes es diuen en un context d’una passivitat institucional que són absolutament contràries 

a la creació d’una societat cohesionada que promou la interacció de les persones que la  

conformen i respecta els drets humans. El RD 16/2012, que negarà la salut a les persones en 

situació de irregularitat a les persones en situació irregular, és la primera conseqüència greu 

d’aquest estat de passivitat, i de prejudicis generalitzats, en el qual es pot justificar amb 

arguments confusos i falsos la retirada de drets fonamentals a persones, sense que hi hagi un 

excessiu rebombori. Mesures com aquestes són inacceptables des d’una perspectiva de drets 
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humans i des d’una perspectiva social. I cal apel·lar a la desobediència de la llei quan aquesta 

és injusta i agreuja les desigualtats socials. 

 

Tot i haver deixat de ser un país d’immigració per tornar a ser un país d’emigració, el govern 

central prioritza en les seves polítiques el control de les fronteres i les expulsions enfront les 

polítiques d’integració i acomodació, mesura que queda palesa al destinar 25 milions a les 

expulsions, 3,9 milions al Sistema integral de vigilància exterior i 0 al fons d’integració 

d’immigrants. No invertir en la construcció d’una societat cohesionada i diversa té se’ns dubte 

conseqüències, molt més costoses, i no només en termes econòmics, també pot tenir costos 

socials importants. Cal visibilitzar aquest canvi de tendència en les migracions per posar de 

manifest  el contrasentit de les polítiques migratòries que s’estan abordant, i la necessitat de 

posar l’accent en la convivència intercultural, i parlar de les migracions des d’una perspectiva 

positiva.   

 

Aquest canvi de tendència en els fluxos migratoris fa que el moment actual sigui idoni per 

afrontar, paral·lelament a allò esmentat, aquelles problemàtiques i/o situacions sense resoldre 

que afecten específicament a la immigració, com són:  

 

- La situació de les persones subsaharianes arribades a les Illes Canàries i traslladades 

a diferents indrets de la península amb una ordre d’expulsió. A Catalunya hi ha assentaments 

de subsaharians que viuen en condicions molt precàries i de pobresa i es dediquen a vendre 

ferralla i/o a la venta ambulant, amb una situació d’extrema vulnerabilitat. Tenint en compte que 

són unes 300 persones, i la responsabilitat dels diferents governs en aquesta situació, se’ls 

podria regularitzar i dissenyar programes d’acompanyament per afavorir-ne la integració social. 

 

- Els CIEs. És un moment idoni per promoure el seu tancament definitiu ja que és una 

aberració privar de llibertat a una persona que no ha comès cap delicte, i una greu 

discriminació, i la pròpia llei d’estrangeria especifica que l’internament a un CIE ha de ser una 

mesura excepcional, havent altres mesures previstes com una multa econòmica. Per tant, no 

es justifica la seva existència. 

 

- Garantir el dret d’asil, tant en frontera com en territori. S’ha de complir amb la 

normativa nacional i internacional alhora que interpretar la llei  d’una manera oberta que 

garanteixi la protecció a aquelles persones que la necessiten.  

 

- El dret a vot de les persones immigrants. Si s’aposta per aquesta visió normalitzada i 

inclusiva de les persones immigrants que viuen a Catalunya es fa imprescindible treballar per 

aconseguir el dret a vot de les persones immigrants, per fer possible que exerceixin la 

ciutadania de ple dret, i reconèixer els valors i les aportacions de la diversitat en la nostra 

societat. 
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Per últim, ara que ens estem convertint, de nou, en un país d’emigració, caldrà que no oblidem 

i invisibilitzem a les persones que decideixin marxar a cercar noves oportunitats a altres indrets. 

Cercant alternatives que no facin necessàries aquestes emigracions, alhora que vetllant perquè 

aquells que marxin ho facin en les millors condicions possibles i  vetllar perquè tornin, en les 

millors condicions, quan vulguin i això sigui possible. 


