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DECÀLEG DE PROPOSTES DEL CMIB PER LA SORTIDA DE LA CRISI POST COVID-19
Juny 2020 – Aprovat en la Comissió Permanent de 16/06/2020 i presentat al Pacte per BCN
El CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ, després del Comunicat emès a primers d’abril 2020 front
l’emergència per la COVID-19, i davant l’onada de pobresa existent i prevista i l’auge del racisme en la
situació de crisi POST COVID-19, que afectarà especialment a persones migrants o demandants d’asil,
formula un decàleg de propostes de cara la sortida de la crisi, síntesi de les formulades en reunió de maig, i
que presenta al Pacte per BCN:
1. Regularització: Instar l’Estat a portar a terme un procés de regularització extraordinària de les persones
migrades treballadores en situació irregular, amb una perspectiva àmplia, que inclogui persones que
porten temps aportant a la nostra societat, no solament a les que puguin resultar més útils actualment en
els camps de la sanitat o agricultura (temporers).
2. Flexibilització de la normativa d’Estrangeria: Modificació de requisits per evitar la irregularitat
sobrevinguda i facilitar arrelament: reduir els 3 anys d’estada requerits, i reduir el temps requerit d’1 any
contracte (molt improbable d’aconseguir en temps Post COVID).
3. Asil i refugi: instar l’Estat a la protecció de les persones refugiades o demandants d'asil que per la
suspensió de l'accés al dret han quedat desprotegides (no possible sol·licitar asil durant la COVID), i a la
reducció de terminis d'accés a l'acollida i la sol·licitud d'asil
4. Millora i agilització de l’atenció a Oficines d’Estrangeria: Gestió telemàtica, reduir burocràcia,
incrementar recursos humans, combatre que les cites siguin negoci, i altres mesures per donar resposta
amb menys temps a totes les demandes acumulades, amb llista d’espera ja anterior i que creixeran en la
situació post COVID. (Aplicar procediments provats útils com Red Sara)
5. Ingrés regular per a persones en situació de pobresa, incloses persones en situació irregular .
Modificar la normativa per a que les persones en situació irregular puguin accedir a Ingrés mínim vital
(Estat) i a Renda garantida de la Generalitat. Igualment, garantir accés a ajuts socials (a través d’entitats
o targetes moneder, per exemple, si no es disposa de compte bancari).
6. Reforçar el SAIER i recursos d’atenció a immigració. Pla de contingència per a l’Acollida i suport a
persones migrades i refugiades, des de SAIER i des de Serveis Socials, en col·laboració amb entitats
(rellançar Xarxa Acollida i XESAJE).
7. Lluita contra el racisme i la discriminació. Reforçar el valor de les feines essencials que la COVID-19
ha posat de manifest, sovint realitzades per persones migrants, i lluitar contra el risc d’increment del
discurs d’odi i auge ultradreta, arran de la previsible competència pels recursos.
8. Accés a la salut, habitatge, educació: garantir i facilitar l’accés a la sanitat de totes les persones
migrades, sigui quina sigui la seva situació, també si és irregular, especialment en el cas de persones grans
o molt vulnerables, informant i facilitant l’accés a la targeta sanitària (tràmit des de mòbil). Garantir unes
condicions bàsiques d’habitabilitat, especialment per persones rellogades en habitacions. Mesures per
evitar la bretxa digital i “apartheid” en l’accés a l’educació, i en general en tots els camps.
9. Polítiques actives i Foment de mesures per a la Inserció soci olaboral: formació ocupacional,
formació en Acollida, intermediació, prevenció i detecció de persones sense accés, homologacions, suport
a empreses per afavorir la contractació, estímul a la contractació de persones migrants (directa, via
clàusules socials o d’altres instruments).
10. Cogestió, coproducció i cogovernança amb entitats: per sortir de la crisi conjuntament amb la
iniciativa social.

