
MANIFEST DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ SOBRE  
EL REGLAMENT DE LA LLEI D’ESTRANGERIA 

 
Des del Consell Municipal d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona, volem manifestar la 
nostra opinió sobre el Reglament de la Llei d’Estrangeria en els següents punts: 

 

 Considerem positiu que per primera vegada la normativa d’immigració s’hagi negociat 
amb els agents socials, sindicats i patronal. Com també que es compti amb l’aprovació 
de l’òrgan consultiu “FORO para la Integración Social de los Inmigrantes”, així com el 
fet que tots ells s’hagin compromès a ajudar en el procés d’aplicació del Reglament. 
 

 Valorem que, en tant que un reglament no pot sobrepassar la llei de referència, aquest 
nou reglament, que conté diverses normes positives, no ha pogut resoldre els elements 
restrictius d’una llei d’estrangeria que creiem s’ha de modificar en un futur proper. 
 

 Malgrat les diferències del nou reglament, valorem de manera positiva la introducció del 
concepte d’arrelament laboral. Tanmateix, demanem que la seva posada en pràctica 
sigui senzilla i que realment sigui útil per combatre de manera eficaç l’economia 
submergida. Això implica, al mateix temps, dotar de més recursos la Inspecció de 
Treball. 
 

 Considerem imprescindible l’obertura d’un procés de “normalització” dels treballadors 
que es troben en l’economia submergida i farem tot el possible perquè aquest procés 
afecti al màxim nombre de treballadors i treballadores estrangers en situació irregular. 
Tot i això, no volem deixar d’expressar la nostra preocupació pel risc què es consolidi 
un model de gestió de la política d’immigració que ha demostrat el seu fracàs: una llei 
dura, un reglament dur i processos de regularització cada determinat temps. 
 

 Reclamem una política d’immigració diferent, més solidària, més justa en contra d’una 
política restrictiva basada més en el control policia que en la gestió dels fluxos 
migratoris, gestió que fins ara s’ha demostrat absolutament ineficaç. 
 

 Una política diferent en la gestió dels fluxos demana més recursos humans i materials 
per a les oficines d’estrangeria. Calen més recursos i la participació i complicitat de les 
administracions autonòmiques i locals amb el traspàs de competències adients. 
 

 Demanem la universalització dels drets socials de ciutadania per promoure la 
participació de la població nouvinguda en tots els àmbits de la societat, especialment 
pel reconeixement al seu dret a votar en les municipals, dret de participació 
democràtica, d’elegir i de ser elegits. 
 

 Tanmateix, el més urgent, a les portes del nou procés de normalització, que durarà 
només 3 mesos i que volem que afecti al màxim nombre de persones estrangeres, és 
l’establiment d’un dispositiu especial que comporti més recursos, tant per rebre les 
sol·licituds com per resoldre-les. És per això que es fa necessari demanar l’establiment 
de mesures urgents  per part de la Delegació del Govern de Catalunya, en coordinació 
amb el Departament de Treball de la Generalitat i amb els sindicats de Catalunya. 
 

 Fem una crida a tots els immigrants que moguts per l’esperança de regularitzar la seva 
situació, no caiguin en xarxes mafioses i busquin informació i suport en les institucions i 
entitats que els poden acompanyar en el seu procés de regularització. 
 

Barcelona, 14 de desembre del 2004 

 


