
Manifest de les entitats Consell Municipal d’Immigració  davant  la propera  
campanya electoral 

  

Darrerament Catalunya ha viscut diferents processos electorals on la immigració ha estat un dels 

temes de més creixent atenció per part dels diferents partits polítics.  En aquestes darreres comtesses 
electorals hem pogut constatar com s’ha intentat buscar i utilitzar aquesta temàtica com a font 

d’enfrontament partidista.   
 

Aquesta utilització de la immigració com a arma electoral té conseqüències que no ajuden a la cohesió 

social. Sovint són discursos que poden provocar rebuig a la immigració en el conjunt de la població.  
 

Les entitats del Consell Municipal d’Immigració volem expressar la nostre opinió i fer una crida a la 
responsabilitat de tots els partits polítics que participaran a les properes eleccions municipals.  
 

Aquest consell és un òrgan consultiu i de participació sectorial creat per l’Ajuntament de Barcelona al 

Desembre de 1997.  Actualment, està format per 38 entitats dels col·lectius d’immigrants de la ciutat i 

altres entitats socials i cíviques. La seva finalitat és establir una plataforma estable de participació per 
a aquelles qüestions referents als assumptes relacionats amb la immigració i les associacions 

d’immigrants.  
 

També volem recordar que existeix un marc legal molt clar sobre immigració i ciutadania a la 
Constitució Espanyola i al recentment aprovat Estatut d’Autonomia de Catalunya, on es concreten els 

drets i deures que han de tenir tots els ciutadans. 
 

L’Ajuntament de Barcelona té un Pla Municipal d’Immigració, aprovat per consens per part de totes les 

forces polítiques de l’Ajuntament.  Aquest Pla recull els principis de l’actuació municipal en aquest 
àmbit: igualtat, cohesió social, convivència, diversitat cultural, normalització, participació,  

transversalitat i consens. El seu principal objectiu és assolir la integració real de les persones 
immigrades en tots els àmbits de la vida ciutadana de Barcelona.  
 

Les entitats d’aquest Consell volem fer una crida a tots els partits polítics perquè tinguin en compte en 

la propera campanya electoral les següents propostes:  
 

 Demanem que no s’utilitzi als immigrants com a arma electoral,  en benefici d’interessos 

partidistes i amb continguts que afecten negativament la percepció dels ciutadans: la cohesió 

social i la convivència és un bé molt preuat que cal preservar.  
 

 Exigim que no s’associïn  les dificultats globals de la nostra societat (accés a l’habitatge, seguretat 

ciutadana, deficiències del sistema sanitari, manca de recursos socials, etc.)  a la immigració,  ja 
que això comporta criminalitzar als immigrants  i a fer-los responsables de qüestions que no els hi 

pertoquen davant el conjunt de la ciutadania: Els immigrants hem vingut a Barcelona per a 
contribuir positivament a la seva societat.  

 

 Reclamem que els partits polítics intentin fonamentar objectivament tota la informació que es doni 

en relació a la immigració i que per tant s’eviti donar informacions esbiaixades que confonguin a 

l’opinió pública: la manipulació  de la realitat pot generar actituds de rebuig  vers  els col·lectius 

d’immigrants.  
 

 Demanem que tinguin en compte l’acord de consens sobre immigració que s’ha assolit a  
l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla Municipal d’Immigració, i que incorporin un discurs 

positiu vers la immigració,  emfatitzant les aportacions i els beneficis per al conjunt de la societat.  
 

 Volem que cada partit polític expliqui amb claredat i responsabilitat les seves prioritats i el seu 

programa polític en temes d’immigració. 
 

 Ens comprometem a treballar i participar positivament en la construcció d’aquesta projecte que es 

diu Barcelona,  perquè en formem part,  perquè ens l’estimem i perquè també la sentim nostra.  
 

Es per tot això que volem donar a conèixer aquest manifest al conjunt de forces polítiques i 

responsables de les campanyes electorals de tots els partits.  
 

 
Manifest aprovat en sessió plenària del Consell Municipal d’Immigració el  29 de Març de 2007 


