
 

 

Manifest: 

Cap vot a la xenofòbia 

i a la fractura social de Catalunya 

 

Davant d’aquest període de campanya electoral per a les eleccions municipals a Catalunya, les 

organitzacions  sindicals UGT i CCOO de Catalunya ens veiem obligades a tornar a denunciar la 

utilització perversa i irresponsable del fenomen migratori com a eina per recaptar vots per 

part d’algunes forces polítiques de dreta i extrema dreta.  

El desenvolupament de Catalunya no es pot entendre sense les aportacions migratòries. A les 

darreres dues dècades la immigració ha estat molt intensa a Catalunya i l’estat espanyol per les 

necessitats del mercat laboral, per cobrir un munt de llocs de feina que la majoria de persones 

“autòctones” no volia ni podia demogràficament cobrir. La immigració ha rejovenit la 

població catalana i ha aportat més múscul a la població activa. I tot això en un marc com el 

de la globalització, que està produint un canvi cultural sense volta de fulla. S’ha de destacar el 

darrer estudi que ha fet la Fundació “La Caixa” que demostra l’aportació positiva de la 

immigració i desmenteix els rumors i les mentides que fan algunes forces polítiques sobre la 

utilització dels serveis públics. 

Ara, en un context de dura crisi econòmica, les persones immigrades, com la resta de 

persones que interactuen a la societat catalana, estan patint com ningú els efectes d’una 

situació que no han provocat ni de la que són responsables. L’apel·lació d’algunes forces 

polítiques al discurs del “nosaltres” i “ells”, “primers els de casa”, del “aquí no cabem tots”, del 

posar sota sospita permanent al col·lectiu immigrant, és un relat de curta mirada que atenta 

contra la tradició d’integració i cohesió social de Catalunya com a terra acollidora. 

Ningú nega que el fenomen de la immigració global al nostre país és relativament nou i 

planteja uns reptes que obliguen als agents públics i socials a gestionar aquesta diversitat. Però 

això s’ha de fer des de la perspectiva del fet que la nova ciutadania ha vingut a Catalunya, com 

en altres èpoques, per  quedar-se i per continuar fent créixer la riquesa econòmica i cultural de 

Catalunya.  

Considerem que el govern de Catalunya, i els partits signants del Pacte Nacional per la 

Immigració, han de tornar a impulsar aquest pacte i el desenvolupament de la Llei d’acollida 

com a resposta als discursos frívols del PP i  de l’extrema dreta basats en la mentida per dividir 

entre ciutadans. 

 



 

 

 

 

Rebutgem qualsevol retallada en drets  universals, com són sanitat i educació, que representen 

el ciment d’una societat cohesionada. Les retallades en recursos socials i en serveis públics 

tenen una conseqüència molt negativa sobre la convivència en general, i afavoreixen el 

creixement dels rumors i mentides que fa el PP i l’extrema dreta contra la immigració.  

Per tot això les organitzacions sindicals sotasignats, CCOO i UGT de Catalunya, emplacem als 

ciutadans i ciutadanes que podran votar a les properes eleccions municipals a no donar el 

seu suport a forces polítiques que volen fer perillar, d’una manera irresponsable, el camí de 

la cohesió social de la societat catalana, i que utilitzen la immigració com a arma electoral. 

De la mateixa manera, apel·lem a un massiu rebuig de forces polítiques obertament xenòfobes 

i feixistes, contràries a un mínim sentit de la convivència en diversitat.  

En darrer lloc, no volem deixar de posar damunt de la taula que tota aquesta lamentable 

dinàmica hauria estat molt diferent si es comencés a abordar de manera seriosa el debat 

sobre els drets polítics i el dret de vot de les persones immigrades, perquè el 22 de maig 

moltes persones que conviuen als nostres pobles i ciutats i que fan vida com altres 

ciutadans, no podran anar a les urnes a decidir qui els governarà.  

 

 Diem no a la utilització electoral de la immigració!  

 Volem drets polítics per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes!  

 Catalunya mai serà xenòfoba i racista!  

 

 

 

Barcelona, 18 de Maig de 2011  

 

 


