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L'Ajuntament de Barcelona inicia una campanya per a combatre 
rumors sobre els comerços d'immigrants

L'Estratègia BCN Antirumors difondrà missatges que recorden que les obligacions fiscals 
són iguals per a tothom

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Estratègia BCN Antirumors engegarà, aquest proper mes de maig, 
una campanya contra els falsos rumors que afecten les persones immigrades, i concretament, contra els 
que estan relacionat amb el comerç regentat per immigrants.

A través de les xarxes socials, la iniciativa, que compta amb la col•laboració de la Xarxa BCN Antirumors, 
vol rebatre amb dades reals algunes falses afirmacions. Així, utilitzant el hastag #BCNcomerçdivers, es 
difondran una sèrie de missatges a través de Twitter, com : “Sabies que les obligacions fiscals són iguals 
per a tothom? No és cert que els comerciants immigrats puguin estar dos anys sense pagar autònoms”, 
“No hi ha ajuts específics o bonificació fiscal per a negocis regentats per persones immigrades”, o “Sabies 
que, com tothom, un comerciant immigrat ha de pagar autònoms? Si no ho fa no pot renovar el permís de 
treball”.

Des dels twitts es difondran també els enllaços als webs www.bcnantirumors.com i 
www.interculturalitat.cat, des d’on es pot accedir a tot el material de l’Estratègia  BCNAntirumors, com 
webs recomanades, articles sobre el fet immigratori o la llista d’accions i activitats interculturals que 
s’organitza a l’Espai Avinyó.

Aquesta acció reforça tota la actuació que s’ha fet en aquest àmbit els últims mesos, i que ha consistit en 
la publicació de 30.000 còmics antirumors del tercer capítol de “Blanca Rosita Barcelona”, que està dedicat 
a l’àmbit del comerç. També s’han editat diferents punts de llibre que es reparteixen a les biblioteques, i 
que contenen els principals missatges interculturals i  antirumors.

La Xarxa BCNAntirumors, formada per l’Ajuntament de Barcelona i més de 300 entitats, associacions i 
persones a títol individual, ja fa 3 anys que treballa per eliminar els rumors que dificulten la convivència en 
la diversitat a la nostra ciutat.

La xarxa utilitza mitjans de comunicació, xarxes socials i activitats per a rebatre aquests estereotips a 
través de la difusió de missatges que aporten xifres reals sobre el fet migratori a la ciutat de Barcelona. A 
més, proporciona formació a les persones que, a títol individual, vulguin fer tasques d’ “agent antirumor”, a 
través de cursos.

També a l’àmbit sanitari

La xarxa també s’ha proposat reforçar els missatges que afecten la percepció que es té de l’ús dels serveis
sanitaris que fan les persones immigrades. Sota el títol “Aturem els rumors que justifiquen l’exclusió en 
Sanitat”, la campanya vol rebatre la creença que els immigrants consumeixen més serveis públics que la 
població autòctona.

En ocasió de l’aprovació, ara fa un any, del reial decret de l’Estat espanyol que restringia l’atenció sanitària 
a les persones indocumentades, la Xarxa recorda que la sanitat pública “es finança a través dels impostos, 
i no pas de les cotitzacions a la Seguretat Social. Per tant, vincular ‘l’accés a la sanitat al fet d’haver
cotitzat “és injust i erroni”.

La xarxa recorda que, segons dades de la Generalitat, al 2006 l’atenció a la població immigrada va suposar 
el 4,3% del pressupost total en Sanitat, mentre representava gairebé el 13% de la població catalana. A 
més, l’assistència de les persones immigrades a serveis d’urgències és igual o menor (depenent de la zona) 
que l’assistència a persones autòctones.

A més, les persones immigrades van al metge la meitat de vegades que les persones autòctones, segons 
les dades de la Sociedad Española de Medicina Sanitaria (SemFYC, 2010). Així mateix, el consum 
farmacèutic de les persones immigrades és quasi 5 vegades inferior que el de les persones de nacionalitat 
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espanyola, segons un estudi de l’Hospital 12 de Octubre (Madrid, 2009).

El fet que les persones immigrades facin un menor ús del sistema públic de sanitat té molt a veure amb la 
piràmide d’edats:  la població immigrada és majoritàriament una població jove i sense problemes de salut. 
La mitjana d’edat de la població immigrada resident a Barcelona és de 31’5 anys i només un 2,1% té més 
de 65 anys (Dep. D’Estadística, Aj. De Barcelona, 2012).
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