
Estrats de la intervenció de Ghassan Saliba Zeghondi, 
responsable del Departament de Migracions de CCOO de Catalunya, 

a la roda de premsa de presentació de la Memòria del CITE 2012 (30-1-2013): 
 
-La insensibilitat del govern central en la seva política d’immigració: 
a) És veritat que no hi ha canvis a les lleis, però sí un enduriment en les interpretacions 
de la Llei i del Reglament d’Estrangeria a través d’instruccions internes, que afecta 
principalment a les renovacions dels permisos de residència i d’exigir mitjans de vida 
dels comunitaris i familiars de comunitaris; això afecta també a menors. 
b) La supressió del fons d’integració, que ha quedat en 0; d’aquest fons es 
subvencionaven les administracions autonòmiques i locals per fer polítiques 
d’integració, entre altres les aules d’acollida a les escoles. 
 
-La política en immigració de la Generalitat de Catalunya no està a l’alçada del moment 
històric en què vivim. La Llei d’acollida i el Pacte Nacional estan paralitzats, 
acompanyats amb una retallada en recursos, i en la manca d’una visió clara sobre la 
participació de la ciutadania procedent d’altres països en el procés de la construcció 
nacional o de transició nacional de Catalunya. Estem parlant del 20% de la població 
catalana; aquests ciutadans i ciutadanes no poden quedar al marge si volem construir 
un model de Catalunya inclusiu i de cohesió social. D’una forma o altra s’ha 
d’assegurar la participació democràtica de totes les persones residents a Catalunya en 
la construcció nacional. Exigim polítiques actives, recursos, acollida, coneixement de la 
llengua, coneixement de l’entorn, estabilitat administrativa i participació. 
 
-La crisi econòmica i l’alt nivell de l’atur, sobretot entre joves, esta obligant a un 
nombre importants de persones a anar-se'n per a treballar a altres països europeus, a 
Canadà o Brasil... Des de CCOO continuem lluitant per un altre model econòmic, una 
altra política social, exigint una política que fomenti la creació d’ocupació aquí. 
Considerem que no és gens fàcil prendre el camí de deixar la família, els amics... per 
anar a un nou entorn.  
La immigració i l'emigració ja són fets i realitats. Des de CCOO volem intervenir perquè 
qualsevol procés de migració sigui amb una mínima condició de qualitat. Lluitem 
contra la discriminació i els abusos que poden patir els treballadors i treballadores que 
arriben al nostre país. Al mateix temps, i amb la mateixa exigència, no volem que els 
treballadors i treballadores que van a altres països a treballar pateixin la discriminació i 
l’explotació. Per això hem creat el Servei CITE-Europa. 
 
 


