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IMMIGRACIÓ. TEXT DE DEBAT NÚMERO 0 
TOTHOM QUE VIU A CATALUNYA HA DE TENIR ELS MATEIXOS  DRETS 

PER UNA CATALUNYA INTERCULTURAL 

 

1. APARTAT DELS 10 PUNTS ON ES SITUA: Punt 8 . Drets de ciutadania per a 
tothom, no a la xenofòbia i derogació de la legislació d'estrangeria. 

2. TEMÀTICA I NÚMERO DEL TEXT DE DEBAT:  Immigració. Text de Debat 
número 0.  

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL 

3.1.- La immigració és un fenomen estructural de llarga durada. Catalunya, que sempre ha 
estat receptora d’immigració, ara ho continua sent amb nouvinguts de quasi tot el món. I 
totes les previsions indiquen que es mantindrà així durant molt de temps, més enllà 
d’aturades conjunturals. 

3.2.- Donat aquest flux continuat de població, hi ha una contradicció entre la proclamació 
d’uns Dret Humans universals i el seu reconeixement (quan existeix) només a les 
persones que tenen la nacionalitat d’un Estat determinat. I la contradicció continua quan 
es proclamen drets econòmics, socials i polítics i es limiten també a les persones que 
tenen la nacionalitat d’un país. Les lleis d’estrangeria aprofundeixen aquestes 
contradiccions. 

3.3.- Per superar aquestes contradiccions, que creen persones sense drets i la 
discriminació permanent d’una part important de la població, cal afirmar que “Drets de 
ciutadania per tothom” vol dir que “Tothom que viu a Catalunya ha de tenir els 
mateixos drets” , independentment del fet que en l’actualitat tingui o no tingui residència 
legal: “cap persona és il·legal”. 

3.4.- La qüestió més urgent és aturar la màquina de fabricar “il·legals”, que deriva de la 
“Llei d'Estrangeria”, del seu Reglament i d’altres normes legals. Aquestes lleis fan 
dependre el permís de residència del permís de treball; aquest lligam és responsable, en 
particular, de convertir en il·legals a persones perfectament legals, que en ocasions porten 
anys al país, i que han tingut la desgràcia de perdre la feina. 

3.5.- El criteri per concedir o renovar la residència temporal a persones que ja són a 
Catalunya ha de basar-se fonamentalment en la “residència de fet” i ha de donar dret al 
permís de treball. Això exigeix una reforma en profunditat de les condicions per obtenir la 
residència per arrelament. Entenem per “residència de fet” la de les persones que viuen a 
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Catalunya, a diferència de les persones que només hi són de pas, com per exemple els 
turistes, que –d’altra banda– també tenen drets humans a respectar. 

3.6.- També cal canviar les condicions exigides pel primer permís de residència i de 
treball, que ara està centrat en la contractació en el país d’origen, malgrat que ha 
fracassat completament; en canvi el mecanisme més habitual, segons el qual una persona 
viatja al país de destinació per trobar feina, la converteix en il·legal si té èxit; i a més a 
més, li impedeix de sortir (o l’obliga a una segona entrada il·legal) si la vol conservar. 

3.7.- També s’ha de facilitar l’accés a la residència permanent i aquesta ha de comportar 
l’accés a drets polítics (que ara es reconeixen limitadament només per a les eleccions 
municipals als ciutadans de la Unió Europea i dels pocs països amb els quals s’ha activat 
la reciprocitat). 

3.8.- Les mesures urgents apuntades al punt anterior podrien abordar-se amb reformes 
limitades, però no són suficients. A l’era de la globalització i dels fluxos migratoris 
estructurals cal avançar cap a una ciutadania global , entesa com el reconeixement de la 
plenitud de drets ciutadans a totes les persones que resideixen en un lloc determinat; el 
més urgent és fer avenços a Catalunya, a l’Estat espanyol (mentre en continuem formant 
part) i a la Unió Europea. Però per fer-ho calen canvis constitucionals. 

L’objectiu més adequat ens sembla la proposta de separar la ciutadania de la nacionalitat 
(espanyola ara, o catalana en el futur) i facilitar als residents estrangers l’adquisició 
d’un estatus nou, la ciutadania, que doni accés a t ots els drets en igualtat de 
condicions amb les persones que tenen la nacionalit at. (La proposta de Jordi Borja i 
altres elaborada per encàrrec d’Eurociutats i l’Ajuntament de Barcelona ens sembla una 
bona base de discussió; vegi’s la referència a l’apartat 6). 

3.9.- Els estats, les fronteres i les nacionalitats són una creació artificial que estan sempre 
per sota dels drets humans i no poden mai limitar-los. Hem d’anar a una supressió 
progressiva de tot tipus de fronteres i de les discriminacions que aquestes impliquen. 
Alhora, la vida social local –en què s’ha de centrar bàsicament la nostra activitat– ha de 
complementar-se amb una relació de solidaritat amb tots els entorns, tant propers com 
llunyans. 

3.10.- La legislació d’estrangeria, les discriminacions al treball, els controls policials, les 
expulsions i les actituds xenòfobes (impulsades també des d’àmbits institucionals) són un 
conjunt de mesures relacionades que, contràriament a allò que s’afirma, no van dirigides a 
evitar l’entrada d’immigrants irregulars, sinó a mantenir-los sense drets, atemorits i 
sobreexplotats quan se’ls necessita, a expulsar-los més fàcilment durant la crisi, i a 
provocar divisions a les classes populars en totes les circumstàncies. El dret de ciutadania 
és imprescindible, però només ajudaria a solucionar una part del problema.  

Són necessàries mesures en altres terrenys, però en aquest text només n’apuntarem 
alguns. Per exemple, cal recuperar l’esperit del vell lema del moviment obrer que reclama: 
“A igual treball, igual salari” i altres reivindicacions relacionades. (En realitat la 
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problemàtica del punt 8 del Manifest és transversal ; i ha de ser recollida i desenvolupada 
en els textos que tractin dels moviments socials: educació, sanitat, feminismes, treball, 
habitatge, etc.). 

3.11.- És imprescindible una lluita específica contra els fonamentalismes identitaris i la 
xenofòbia. Cal reconèixer que no hi ha una sola forma d’identitat catalana, sinó diverses i, 
a més a més, altres identitats nacionals o culturals diferents de la catalana que han de ser 
respectades;i cada vegada hi ha més persones que tenen més d’una identificació 
nacional. Ens cal reivindicar la tradició de Catalunya com a terra d’immigració i 
d’acolliment; i la d’una identitat catalana que respecti les altres cultures, que interaccioni 
amb elles i que valori les seves aportacions. 

3.12.- En lloc de parlar de la ”integració” dels nouvinguts, cal promoure la interculturalitat 
entre totes les persones i col·lectius que conviuen  a Catalunya . Les diferents cultures 
existents s’han de respectar i s'ha de potenciar la interrela ció entre elles , per tal 
d’enriquir-se mútuament. No hi ha d’haver una actitud d’imposició de l’actual cultura 
catalana que negui les diferents cultures dels nouvinguts. Ni una juxtaposició de diferents 
cultures que no es relacionen entre elles. Sinó que cal potenciar una societat inclusiva i 
intercultural  en què participin activament i conjuntament tant les persones autòctones 
com les nouvingudes. Cal evitar la consolidació de comunitats separades per raons 
econòmiques i/o culturals. 

3.13.- Per avançar en la consecució d’una societat catalana inclusiva i intercultural cal 
potenciar un canvi educatiu i cultural, tant individual com col·lectiu. En aquest aspecte és 
central el paper de l’escola catalana, amb el català com a llengua vehicular, que respecti 
les múltiples identitats de les persones i posi en valor les seves aportacions i les seves 
llengües en particular. 

3.14.- Cal potenciar un laïcisme obert, des d’una perspectiva emancipadora; considerem 
particularment negatius els intents d’identificar la identitat catalana (o espanyola o 
europea) amb la religió catòlica, ja que això exclouria de la identitat catalana a les 
persones d’altres religions i a les persones que no tenen cap religió. La identitat catalana 
ha de ser laica per tal de no ser excloent: “Catalunya ha de ser intercultural”.  

3.15.- Són especialment negatius els partits, organitzacions i, de vegades, fins i tot 
institucions que promouen activament la xenofòbia i el racisme. Considerem que és 
necessària una activitat específica per combatre-les. 

4. DOCUMENTS PER APROFUNDIR EL TEMA  

4.1.- Llibres: 

1) Moreno Fuentes, F.J.; Bruquetas Callejo, M. (2011) Immigració i Estat de benestar a 
Espanya. Obra Social La Caixa (Col·lecció Estudis Socials). [Un llibre amb molta 
informació]: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/show_annex.html?id=18779 
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2) Borja, J, Dourthe, G. Y Peugeot, V.(2001) La ciudadanía europea. Barcelona: 
Península.[Document encarregat per Eurociutats i l’Ajuntament de Barcelona, 
imprescindible per discutir sobre la proposta de separar la ciutadania de la nacionalitat] 

3) Sutcliffe, Bob (1998) Nacido en otra parte. Un ensayo sobre la migración internacional, 
el desarrollo y la equidad. Bilbao: Hegoa. 

4.2.- Altres documents: 

1) Declaració Universal dels Drets Humans: 

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/dudh.htm 

2) Caussa, M. (2005). Por una ciutadania global. Revista VIENTO SUR nº 83, novembre 
del 2005. [Argumentació més detallada a favor dels drets ciutadans per a tothom; a 
l’apartat III es reprodueix la proposta de Borja i altres (2001) de separar la ciutadania de la 
nacionalitat, cosa que pot ser útil per a qui no pugui aconseguir el llibre]: 
http://www.vientosur.info/articulosabiertos/vientosur83-porunaciudadaniaglobal.pdf 

3) Díaz-Salazar, Rafael (2011). Laicismo y religión: entre el fundamentalismo y la 
emancipación. Revista VIENTO SUR nº 114, enero del 2011. [Una bona explicació del 
laïcisme obert]: 

http://www.vientosur.info/articulosabiertos/VS114_Diaz-Salazar_Laicismo.pdf 

4) Documents adjunts amb les reivindicacions de la Federació de Col·lectius d'Immigrants 
a Catalunya i de SOS Racisme [són antics, però ens sembla imprescindible que es 
coneguin quines són les demandes d’algunes organitzacions antiracistes i de defensa dels 
d’immigrants]. 

5. PROPOSTES D'ACCIÓ 

5.1.- TOTHOM QUE VIU A CATALUNYA HA DE TENIR ELS MA TEIXOS 
DRETS 

5.1.1.- Derogació de totes les lleis, normes legals i insti tucions que van en contra 
dels Drets Humans i compliment real de les resoluci ons de l’ONU sobre la matèria : 
Derogació de la Llei d'Estrangeria; Tancament dels CIEs; Compliment de les resolucions 
de l’ONU sobre refugiats i dret d’asil; Assistència sanitària pública, gratuïta i de qualitat 
per a tothom, incloent-hi els immigrants sense papers, derogant amb caràcter d’urgència 
el Reial Decret Llei 16/2012 del Govern d'Espanya.  

5.1.2.- Canvis en la renovació i el manteniment del s permisos de residència i treball: 

La renovació dels permisos de residència i treball no ha d’anar lligada a la situació laboral 
del demandant. Les persones reagrupades han de disposar de permís de residència i 
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treball, el qual no s’ha perdre en cas de divorci o separació. Flexibilitzar les condicions per 
obtenir el permís de residència temporal a través de l’arrelament social, el qual s’ha de 
basar fonamentalment en la residència. Eliminar els obstacles que encara existeixen per 
l’empadronament i permetre’l també sense domicili fix. Eliminar l'exclusivitat de la 
contractació en origen per a obtenir els permisos de residència i treball, i concedir-los a 
les persones que han trobat un treball després d’arribar al país.  

5.1.3.- Residència legal. Cap persona és il·legal:  

Cal separar la ciutadania de la nacionalitat [vegi’s Borja i altres (2001) per a més detalls i 
suggeriments]. La residència legal serà promoguda d’ofici al cap d’un any de residència 
de fet al territori o a instància de la persona interessada, sempre que pugui demostrar un 
any de residència, i mentrestant es concedirà o es perllongarà un permís provisional de 
residència. La residencia només es perdrà quan es resideixi fora de Catalunya per un 
període a determinar. 

Tindran dret a adquirir la ciutadania catalana (o espanyola mentre formem part de l'Estat 
Espanyol) totes aquelles persones que puguin justificar un termini (a determinar) de 
residència legal a Catalunya (o a l’Estat espanyol). La ciutadania comportarà la igualtat de 
tots els drets i deures amb les persones que tenen la nacionalitat del país de residència: 
“Tothom que viu a Catalunya ha de tenir els mateixos drets”. 

En cap cas l’adquisició de la ciutadania suposarà la renuncia a la nacionalitat d’origen. La 
ciutadania es perdrà quan es passi a residir en un país exterior per un període superior a 
un termini (a determinar). 

Els fills i les filles de les persones nouvingudes nascuts a Catalunya (o a l’Estat Espanyol) 
han de poder tenir la nacionalitat catalana (o espanyola). 

5.1.5.- Dret dels immigrants a votar en la consulta  sobre el dret a decidir:  

En una eventual consulta o referèndum sobre la independència de Catalunya han de tenir 
dret a vot totes les persones empadronades a Catalunya i no només les del cens 
electoral.  

5.2. PER UNA CATALUNYA INTERCULTURAL 

5.2.1.- Potenciar l’enriquiment intercultural:  

En lloc de parlar de la “integració” dels nouvinguts, es promourà la interculturalitat entre 
totes les persones i col·lectius que conviuen a Catalunya. Les diferents cultures existents 
s'han de respectar i s'ha de potenciar la interrelació entre elles per tal que puguin enriquir-
se mútuament; això s'ha de fer en tots els àmbits, però molt especialment en l'educatiu, el 
lingüístic, el cultural i el social. 

5.2.2.- Crear una societat inclusiva: 
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Per això és necessari que tant les persones autòctones com les nouvingudes participin 
activament i conjuntament en la configuració del nou model de societat. Cal evitar la 
consolidació de comunitats separades per raons econòmiques i/o culturals. 

5.2.3.- Potenciar un canvi educatiu i cultural indi vidual i col·lectiu: 

En aquest aspecte és especialment important el paper de l’escola catalana amb el català 
com a llengua vehicular, que respecti les múltiples identitats de les persones i posi en 
valor les seves diverses aportacions i les seves llengües en particular. 

5.2.4.- Promoure un laïcisme obert en una perspecti va intercultural emancipadora : 

Cal defensar un laïcisme obert que afavoreixi la lluita comuna en una perspectiva 
emancipadora: aquest laïcisme s’haurà de reflectir en l’autonomia de l’Estat (de les seves 
lleis i institucions), però amb neutralitat religiosa i ideològica; en la fi dels privilegis o de la 
marginació de qualsevol religió; i en la no limitació de la seva expressió exclusivament a 
l’espai privat i familiar, sinó que també hi haurà d’haver un reconeixement i una protecció 
de la seva expressió a l’espai públic (associacions, manifestacions, ús de signes 
religiosos, etc.). 

6.- AUTORS:  Brian Anglo, Francesc Boldú Martín i Martí Caussa 
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