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COMUNICAT DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

PER LA NO INSTRUMENTALITZACIÓ DE LA IMMIGRACIÓ FRONT ELECCIONS 

 

A partir del 29 de gener de 2021 s’iniciarà la campanya electoral que desembocarà en 

unes noves eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar inicialment el 14 de febrer. 

Davant d’aquest context, el Consell Municipal d’immigració de Barcelona reitera, com 

malauradament s’ha vist compel·lit a fer a totes les convocatòries electorals, al conjunt 

de les forces polítiques la no instrumentalització de la immigració i de les persones 

migrades, refugiades i de rerefons migratori en la campanya electoral, i una mirada no 

paternalista que fomenti el seu apoderament i promogui la seva representació en tots 

els àmbits socials, inclosos els partits polítics. Especialment en els darrers temps hem 

vist com arreu han anat agafant més terreny els discursos estigmatitzadors i 

estereotipats cap als col·lectius de persones migrants o racialitzades, pretenent 

atemptar contra la convivència i la diversitat de la nostra societat actual, així com les 

mobilitzacions i agressions per delictes d’odi als carrers. Com a institució compromesa 

en la lluita contra les desigualtats, el racisme i la xenofòbia, l’Ajuntament de Barcelona 

no es pot quedar de braços plegats. És per aquestes raons que les entitats que formen 

part del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, demanen als partits polítics amb 

representació al consistori que s’adhereixin al següent Comunicat i que s’aprovi una 

Declaració Institucional quan sigui possible. 

Per aquests motius, el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, en reunió de la 

Comissió Permanent de 19 de gener de 2021, acorda el següent COMUNICAT 

DEMANDES A TOTES LES FORCES POLÍTIQUES 

1.- Instem a totes les formacions polítiques que concorren a les eleccions del proper 14 

de febrer de 2021 a no reproduir discursos racistes i xenòfobs ni discursos 

criminalitzadors i estigmatitzadors cap a les persones migrants, ni durant la 

campanya electoral ni posteriorment.  

2.- El seu compromís de treballar per la plena participació política de les persones 

immigrades, refugiades o de rerefons migratori. Tot i que gran part d’aquestes 

persones porten anys vivint a Barcelona, el fet que no tinguin drets polítics, com votar 

i ser escollits, afebleix el nostre sistema democràtic i  la manca de participació política 

pot afavorir la instrumentalització de les persones immigrants en el discurs polític. 

3.- Contribuir a denunciar totes aquelles conductes que promoguin l’odi o atemptin 

contra la dignitat de les persones a la ciutat de Barcelona.  

4.- Vetllar perquè l’ús de l'espai públic que es pugui fer durant la campanya electoral 

per part de les formacions polítiques sigui respectuós amb els drets humans. 

5.- La seva adhesió explícita a aquesta declaració i el compromís d’assolir les 

demandes presentades en aquest document. 
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