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Introdúcelo

El primer que cal dir sobre l'análisi comparativa de diferents documents que plantegen

propostes sobre la immigració a Catalunya, és que no ha estat fácil identificar-los. d'entrada

hom té la sensació que s'han redactat i elaborat molts documents, pero a l'hora de la veritat

se'n adona que son molts menys deis que s'esperava. Ens estem referint, evidentment, a

documents sorgits, ja sigui de l'administració o de la societat civil, amb un cert contingut i

profunditat i que a un cert nivell plantegen propostes encaminades a resoldre les

problemátiques relacionades amb la immigració extracomunitária a Catalunya. No em

analitzat en aquest document articles académics o d'opinió sobre el tema, que son molts, ja

que superava abastament l'objectiu de la nostra tasca.

Per altra banda cal teñir en compte que la natura i rao de ser deis diferents documents

varien, el que provoca que la comparació sigui difícil de fer. Per aquest motiu hem optat, en

primer lloc, per presentar un resum el mes ciar i concís possible de cadascun deis

documents. També hi hem afegit una mínima valoració subjectiva de cadascun deis

documents analitzats. Per a que la comparació sigui aclaridora, hem elaborat un quadre

comparatiu que permet una visió de conjunt.

Un cop feta aquesta comparació, tenint en compte els continguts i orientacions deis

diferents documents, fem una proposta de diferents elements que considerem que hauria de

teñir el nou document que es vol elaborar des de la societat civil catalana. Ens hem limitat a

assenyalar uns criteris generáis orientadors, sense entrar a precisar



I. RESUM DELS DIFERENTS DOCUMENTS ANALITZATS

EIs documents analitzats en aquest document son els següents:

• L'Informe de Girona: cinquanta propostes sobre immigració (Comissió d'associacions i
ONGs de les comarques de Girona)

• Les administracions locáis davant el fet migratori (ACM - FMC)
• Pía municipal per a la interculturalitat (Ajuntament de Barcelona)
• Declaració de Manresa (Ajuntament de Manresa)
• Pía intermunicipal d'integració deis immigrants estrangers
• del Baix Llobregat Nord (Diputació de Barcelona)
• Pía interdepartamental per a la immigració i la ciutadania (CRID)
• Pía Global d'Acció Social (Programa Icaria)
• Pía interdepartamental sobre immigració (Generalitat de Catalunya)
• Declaració del Parlament de Catalunya

Tal i com hom pot veure pels noms deis organismes que els han elaborat, tan sois hi ha un,
Y Informe de Girona, que ha sigut generat des de la societat civil. Els altres corresponent a
administracions locáis, autonómiques o estatals.

1. L'Informe de Girona: cinquanta propostes sobre immigració
Aquest document de la Comissió d'Associacions i Organitzacions No Governamentals de
les Comarques de Girona, fou el primer elaborat a Catalunya des de la societat civil per tal
de donar resposta a les problemátiques relacionades amb la immigració extraeuropea.

Cal teñir en compte que el document fou elaborat després del procés de regularització
que va dur-se a terme el 1992 a la provincia de Girona i que va comportar la
regularització de quasi tots els immigrats en situació irregular en aquella época.

1.1 Objectiu del document

Davant d'aquesta nova situació de regularització, diferents entitats i associacions van veure
la necessitat d'elaborar un informe que es plantejava el següent objectiu:

(...) fer un informe de la situació social d'aquestes persones i deis
problemes mes importants que troben per a la seva integrado, i també una
serie de propostes adrecades a les diferents administracions i entitats amb
responsabilitats en aquest camp, per tal de facilitar i potenciar la integrado
del coblectiu d'immigrants" (p.5)

1.2 Ambits d'análisis de la situació deis immigrats i de formulació de propostes

L'análisi de la situació deis immigrants i la formulació de propostes s'etructuren en tres
grans apartats:

• Legalitat
• Integrado
• Actituds



a) Legalitat

Cal teñir en compte que el contingut d'aquest apartat queda forc.a desfasat, peí fet que la
llei d'estrangeria ha canviat i caldria fer una análisis a fons de quina és la situació actual,
per veure quines reivindicacions s'han assolit i quines encara queden pendents.

Concretament, cal prendre en consideració que la tendencia actual, tant a nivell estatal com
a nivell de la Unió Europea, és la d'anar endurint la legislado. Es un factor a prendre en
consideració peí que comporta de separació entre ciutadans comunitaris i immigrats extra-
comunitaris.

b) Integrado

En aquest apartat el que cal destacar és que hom no planteja cap posicionament teóric
sobre el que s'entén per "integrado", sino que es plantegen una serie de mesures i
propostes en diferents ámbits, destinades, en el seu conjunt, a que els immigrants no quedin
al marge de la societat. Els diferents ámbits en els que hom formula propostes son:

i) Treball

En aquest cas hom plantejar propostes tan en el que fa referencia a l'orientació laboral
i formado ocupacional com a les condicions de treball. En ambdós casos hi és molt
present els parámetres de la llei d'estrangeria d'aquell moment. Caldria dones revisar
també els elements que han canviat al respecte.

ii) Societat

Es plantegen propostes en diferents sectors.

• En relació a l'habitatge considerem que el problema detectat entorn a la difícultat
d'accés a una vivenda digna segueix igual, sino pitjor. Les concentracions
d'immigrants en espais degradáis a causa deis preus deis habitatges és un problema
encara present a l'actualitat.

• En relació a la Sanitat creiem que s'ha produ'ít una gran millora amb la cobertura
universal proporcionada per la Generalitat de Catalunya, independentment de que
hom tingui o no tingui feina. El que caldria veure mes a fons és si els servéis
sanitaris compten o no amb suficients recursos per atendré convenientment aqüestes
poblacions.

• En relació a la Promoció de la Dona creiem que s'ha avancat forca, tot i que
segurament que cal seguir insistint i dedicant recursos en aquest ámbit de manera
continuada i permanent. Creiem que és important teñir en compte el fet fonamental
del doble rol de la dona en tant que transmissora i recreadora de cultura d'origen i
en tant que agent de relació i convivencia intercultural.

• Sobre Servéis Socials, tenint en compte que es tracta essencialment d'una
competencia municipal, no s'ha produi't una adequació generalitzada a les
necessitats de la població immigrada, sino que varia molt d'un municipi a un altre.
Al mateix temps es poden assenyalar problemes de coordinació entre els municipis i
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya al respecte.

• Sobre els Drets civils i polítics, caldria fer-ne una análisis de la llei actual, per
veure si la situació ha millorat o empitjorat en relació a les reivindicacions que el
document plantejava en el seu moment. Nogensmenys ja podem avancar que la
situació de manca de participado en la política municipal, de impossibilitat



d'ocupar placa en treballs públics o de discriminacions de fet, malgrat el
reconeixement deis drets, es segueixen produint (habitatge, accés al mercat laboral,
etc.)

• En relació a l'associacionisme, cal dir que han augmentat les associacions
d'immigrant i de defensa deis immigrants, pero no tant la participació d'immigrants
en altre tipus d'associacions. Les raons que expliquen aquesta situado poden ser
molt diverses, pero cal teñir en compte, tant el desconeixement del món associatiu
autócton per part de la gran majoria d'immigrants, com el fet que llur vida está molt
marcada per la necessitat de treballar molt per poder tirar endavant. Creiem que
també influeix el fet que les associacions de nadius / autóctons no s'han plantejat
l'apropament i acollida deis nouvinguts, i sense aquesta predi spo si ció, difícilment
els immigrats s'aproparan, per por de ser rebuts amb desconfianza i recéis.

iii)Formació

En relació a la formado el document plantejar una aposta general peí
desenvolupament d'una veritable educació Ínter cultural que ha d'afectar tant ais
grups culturalment minoritaris, com ais majoritaris. Aixó implica, en conseqüéncia:

• superar l'educació estrictament compensatoria deis grups minoritaris

• articular el respecte de la diversitat cultural amb la igualtat d'oportunitats

• lluitar contra l'etnocentrisme i assegurar tant la llibertat d'aculturació, com la no
assimilació forcada deis individus

• superar els valors, discursos o estratégies que impliquin superioritat, dominació o
into lerenda

• prendre en consideració els elements sociopolítics i económics, lluitant per una
major solidaritat i justicia social

• superar les relacions de domini deis grups majoritaris sobre els minoritaris,
promovent líders associatius, educadors, treballadors socials, etc d'aquests darrers.

A partir d'aquí planteja propostes en tres ámbits educatius:

• la formado deis infants

• la formado deis adults

• la formado de monitors i líders associatius del voluntariat autócton

En relació a la formado deis infants el plantejament és que cal una adaptació a les
característiques culturáis deis alumnes que exigeix, d'entrada:

• conéixer les cultures escolars, familiars, socials deis alumnes migrants

• mantenir el desenvolupament i aprenentatge de la llengua materna

• afavorir un rápid domini de la llengua majoritária

Al mateix temps es plantegen una serie de mesures paral-leles:

• desenvolupar programes de formació i suport permanent per ais docents

• revisar els continguts etnocéntrics i xenófobs d'algunes matéries i completar els
continguts de totes elles amb elements deis pa'ísos d'origen deis infants



• promoure una relació fluida entre escola i pares immigrats, mes enllá de la simple
lluita contra l'absentisme escolar.

En relació a la formado deis adults, tot i reconéixer la prioritat de la formació
destinada a millorar llurs condicions laboráis, planteja la necessitat de desenvolupar
altres formacions "menys utilitáries a mig termini". Reclama un desenvolupament
específic de programes i accions en aquest ámbit, en base ais següents objectius:

• facilitar ais migrants el procés d'autonomia i realització psicosocial personal

• vincular les formacions básiques a una millora de condicions laboráis o a una
formació ocupacional

• desenvolupar programes específics per a les dones immigrades

• vincular les tasques educatives a les d'acolliment

• desenvolupar formacions pre-laborals, que alhora son útiís per a la vida quotidiana,
especialment per a les dones

• assegurar un suport económic i institucional a les ONGs i associacions que treballen
en aquest camp, tenint en compte llur capacitat d'adaptació i flexibilitat, molt
necessáries en aquest camp.

Finalment, en el que fa referencia a la formació de monitors i líders associatius del
voluntariat autócton el document planteja la necessitat,

(...) d'estimular I'emergencia i la formació de monitors, educadors, líders
associatius, etc. Deis mateixos coblectius minoritaris (p. 20)

que neix

(...) mes de la necessitat de teñir professionals i voluntaris 'especialitzats'
en el tractament d'una minoría (que també és important), pelfet quepuguin
participar de manera qualificada i amb una perspectiva nascuda de la
diversitat (i per tant amb noves possibilitats) en intervencions interculturáis
que afectaran les dues comunitats (p. 20)

Afegint,

Necessitem agents de desenvolupament cultural i social sorgits deis
mateixos coilectius, si volem teñir interlocutors qualificats amb les
minories culturáis, que estiguin capacitáis técnicament i professionalment
perfer aqüestes tasques (p. 20)

Per a que aixó sigui possible, planteja el desenvolupament de cursos de formació
d'agents de desenvolupament cultural i social que siguin membres deis grups
minoritaris, pero que desenvolupin llur tasca en grups culturalment mixtes

Pero també planteja la necessitat de formació intercultural per ais professionals i
voluntaris del grup cultural majoritari, desenvolupament eines i instruments al
respecte: formacions temátiques, técniques de comunicació intercultural,
metodologies i procediments, etc, amb la finalitat d'elaborar nous models
d'intervenció educativa i social. També s'assenyala la necessitat de formacions mes
especifiques en base a les diferents activitats professionals.



c)Actituds

En tercer lloc hom planteja la necessitat de transformar les actituds presents en la societat
que impedeixen una plena igualtat de drets i promouen discriminacions reals. Aquest canvi
d'actituds s'hauria de produir a quatre nivells:

• Les actituds socials

• Els mitjans de comunicació

• Els discursos deis operadors socials

• Els poders públics

i) Les actituds socials ( ^ ^-JT^

En aquest ámbit s'assenyala principalment que les idees perverses contra les que cal
lluitar son; que els immigrants treuen llocs de treball, que els immigrants son
majoritáriament delinquents, que la seva presencia trenca la cohesió social.

Per tal de lluitar contra aqüestes idees i actituds, es proposa el desenvolupament de
campanyes de sensibilització i educació ais ciutadans i a les escoles, tot aprenent a
valorar positivament llurs aportacions económiques i culturáis.

ii) Els mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació, especialment amb llur manera de presentar les noticies
relacionades amb els immigrants, afavoreixen una imatge negativa d'aquests i molt
poques vegades una imatge positiva. Per tal de superar aquesta situació hom proposa
la introducció d'imatges i tractaments mes positius i el facilitar l'accés deis propis
immigrats ais mitjans de comunicació, el que alhora facilitará llur integrado i una mes
gran familiarització de la resta deis ciutadans a llurs costums i cultures.

iii) Els discursos deis operadors socials

Hom assenyala que els discursos deis diferents operadors socials facilita directament
o indirecta el sorgiment i desenvolupament d'actituds de rebuig i fins i tot de racisme.
Per aquest motiu hom proposa que tots els operadors socials:

• renunciín a treure rendabilitat política o d'altre tipus del tema de la immigració;

• no vehiculin imatges negatives i problematitzadores sobre la immigració;

• facilitin al máxim llur integrado social i laboral, identifícant els problemes
concrets en el marc d'una política global d'integració.

iv) Les actituds deis poders públics K\« i

Tenint en compte que a voltes els poders públics no respecten, per activa o per
passiva, la igualtat de drets deis immigrats, hom proposa que aquells assumeixen que
els immigrants son ciutadans de pie dret del país a on viuen. Per a vetllar que aixó es
compleixi, el document fa una crida a una actitud activa al respecte per part deis
Col-legis d'Advocats, deis consulats, de les administracions locáis, del Defensor del
Pueblo i del Síndic de Greuges.



1.3 Destinataris de les recomanacions

Per tal de fer mes operatives les propostes plantejades en la primera part del document, en
la seva segona part hom hi planteja 50 recomanacions, de les que les 11 primeres son de
carácter general, i van dirigides al conjunt de les tres administracions presents en el territori
de les comarques gironines i, en part, al conjunt de la societat. La resta es dirigeixen
específícament a cadascuna de les administracions i ais agents socials

a) Govern de Vestat (12 recomanacions)

Son recomanacions que en la seva gran majoria fan referencia a aspectes relacionáis amb la
legislado sobre immigració en general i sobre el dret a treballar. Llur orientado és la de
facilitar al máxim un tráete just i géneros de les persones immigrades, reduint al mínim les
expulsions i lluitant contra 1'explotado laboral

b) Generalitat de Catalunya (13 recomanacions)

En aquest cas la gran majoria de recomanacions fan referencia ais ámbits educatius i
sanitaris, amb algunes referéncies ais ámbits cultural i convivencia social i d'habitatge.
Aquesta limitació temática es troba directament relacionada amb la capacitat competencial
de la Generalitat de Catalunya.

c) Ajuntaments (6 recomanacions)

Les recomanacions ais ajuntaments son de diferents tipus, afectant tant la ciutadania,
l'habitatge, la sanitat, les dones, com la cultura

d) Agents Socials (8 recomanacions)

En aquest cas podem dir que s'orienten básicament ais drets de ciutadania, afectant
específícament els diferents agents socials queja hem mencionat mes amunt

1.4 Conclusions

• Aquest document, el primer sorgit des de la societat civil catalana i, possiblement fins
ara l'únic d'aquest abast i envergadura, malgrat les actualitzacions que necessitaria i que
ja hem assenyalat, segueix sent un element de referencia sobre el tema de la immigració
a Catalunya.

• Trobem a mancar un presa de posició clara, sobre principis i fonaments en els que les
propostes del document es fonamenten. Hom pot intuir-Íes, pero actualment creiem que
es convenient d'explicitar-les el mes clarament i concisa possible.

• Un altre element que actualment ens sembla que cal superar, és que mes que fer
propostes sobre immigració, cal fer propostes sobre com articular la convivencia d'una
Catalunya culturalment diversa, el que inclou, evidentment, propostes sobre
immigració, pero no tan sois.

2. Les administracions locáis davant el fet migratori (ACM - FMC)

Aquest document elaborat conjuntament per VAssociació Catalana de Municipis i la
Federado de Municipis de Catalunya, tenia l'objectiu d'orientar ais municipis catalans en
el que fa referencia a la immigració. S'estructura en tres grans apartats:



• Principis Generáis
• Política d'allotjament
• Immigració i salut

2.1 Principis generáis

Els principis generáis s'encapcalen d'una definició del que en el document s'entén per la
integrado social del immigrants:

"Entenem per integrado el procés mitjancant el qual es propugna la
participado deis immigrants en la sodetat receptora. Partint del
reconeixement i el respecte de les diferencies culturáis, étniques, religioses,
etc., és quan una política d'integrado posa l'accent en la igualtat de drets i
d'obligacions de tots els ciutadans. Es tracta de donar a cadascun la
possibilitat de formar parí d'un mateix teixit social, dins del qual els
individus s 'adhereixin a uns valors comuns i entre tots treballar per anar
construint el país, reforcant aquests valors i aportant-ne de nous que el
facin mes ric, plural i obert"

Un cop fet aquest posicionament es despleguen els principis básics subseqüents, que tot
seguit resumim:

a)El concepte d'interculturalitat

Es defineix en base a dos tipus d'elements:

• interacció, relació i transformado que afecta tots els membres d'una societat

• construir el país tot consolidant unes senyes d'identitat compartides per tots, alhora que
es respecten les diferents cultures

b) Globalitat i normalitat

Es refereix al dret que teñen els immigrants d'accedir en igualtat de condicions a les
diferents prestacions socials, servéis i equipaments, que els ens locáis han de garantir i, si
cal, desenvolupar excepcionalment servéis i projectes específics al respecte.

c) Politiques integráis deis ens locáis

Hom assenyala la necessitat de desenvolupar plans d'actuacions interdepartamentals per tal
de respondre convenientment a la necessitat d'integració social deis immigrants, defugint
les accions estrictament puntuáis.

d) Programes i actuacions de cooperado i coordinado entre els ens locáis

A voltes, segons els ámbits i/o els territoris, calen accions supramunicipals fruit de l'acord
de diferents municipis i fins i tot d'aquests amb associacions i ONGs de llur área.

e) Cooperado interadministrativa

En el mateix sentit, per donar respostes adequades hom proposa cooperació i coordinació
entre les diferents administracions, tant per harmonitzar les accions, com per no duplicar els
recursos.



j) Participado i sensibilizado ciutadana

Per a que la integrado i la interculturalitat siguin possibles, es proposa de potenciar dues
coses:

• la participado deis immigrants en la vida social i cultural de les poblacions

• la informado i sensibilització a tota la població envers el projecte comú de societat
intercultural.

Tots aquests principis tan sois es concreten en dos ámbits d'actuació municipal (política
d'allotjament i salut i assisténcia sanitaria

2.2 Política d'allotjament

Hom duu a terme un diagnóstic de la situado de l'allotjament deis immigrants en els
següents termes

"(•") Ia concentrado d'immigrants estrangers en determináis nuclis
territorials, generalment amb déficits 'socio-urbanístics', dificulta el seu
procés d'integració, propiciant un procés de marginado social,
conflictivitat, segregado, així com la creado de barraquisme, tant vertical
com horítzontal. " (p. 4)

Menciona l'existéncia d'altres qüestions relatives a l'urbanisme, donant com exemple els
centres de pregaría, pero sense fer-ne una análisis a fons.

Les diferents propostes plantejades parteixen de la constatació de la manca de competéncies
especifiques deis ens municipals sobre immigració i habitatge. En total son 10 propostes
que podem resumir de la següent manera:

• Impedir la concentrado d'immigrants en nuclis territorials, especialment deficitaris a
nivell sociourbanístic, mitjancant:

o polítiques que impulsin la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'habitatge
o desenvolupant accions positives quan calgui per aquests col-lectius
o promovent habitatges de promoció pública

• Rehabilitar les zones urbanes mes deteriorades

• Desbloquejar el pare del lloguer d'habitatges

• Informar i assessorar, tant a la població autóctona com a la immigrada sobre diferents
hábits de convivencia i formes de vida

• Utilitzar fons de la Unió Europea per facilitar habitatge ais immigrants

• Desenvolupar un pía estratégic nacional cátala per assegurar l'accés a una vivenda
digna per a tothom

Per altra banda es plantegen una altra serie de mesures destinades ais municipis que acullen
immigrants temporers destinades a assegurar un allotjament digne i en condicions per
aquests treballadors.



2.3 Immigració i salut

En aquest ámbit hom planteja les propostes en dos línies:

• L'atenció sanitaria, que será diferent segons es tracti de transeünts, temporers,
peticionaris d'asil o refugi polític i persones estrangeres que viuen a Catalunya. Per a
que aquesta atenció sanitaria es pugi dur a terme convenientment cal:

o formado deis professionals sanitaris sobre diversitat cultural, especialment en
relació a la salut i la malaltia

o adaptació deis diferents servéis sanitaris a aquesta realitat
o acreditado de "centres especialitzats" per a patologies especifiques, educació

sanitaria i formado de professionals.

• Educació i prevenció de la salut, plantejant la necessitat d'integrar la realitat de la
població immigrada en l'elaboració deis plans municipals de prevenció i educació de la
salut, assenyalant alhora els possibles agents i temátiques a tractar.

2.4 Conclusions

• Considerem que els principis básics d'actuació plantejats en la primera part del
document están ben formulats i que molts d'ells encara son válids actualment.

• Caldria veure fins a quin punt aquests principis básics han estat assumits pels municipis
de Catalunya i fins a quin nivell ho han estat realment. Caldria, concretament, veure si
des de l'ACM i la FMC hom ha dut a terme un seguiment de raplicació del document
per part deis municipis de Catalunya, el que donaría una bona mesura de la seva utilitat
real.

• La limitació mes greu del document és que es limiti a dos ámbits temátics i que molts
altres no hi siguin tractats (educació, formado, sensibilització de la població, cultura...)

3. Pía municipal per a la interculturalitat (Ajuntament de Barcelona)

Aquest pía fou elaborat el novembre del 1997, pero enlloc consta des d'on es va elaborar,
per part de qui, per quina rao (acord municipal, decisió alcaldía, ...) i si finalment fou
aprovat en el marc del consistori. El document s'estructura en tres parts:

• Principis d'actuació municipal
• Eixos generáis d'actuació
• Línies d'actuació sectorial

Cal dir que hi ha una dificultat real a veure quina és Particulado entre els eixos generáis
d'actuació i les línies d'actuació sectorial, que nosaltres ens limitarem a presentar
genéricament.

3.1 Análisis de la situado a la ciutat de Barcelona

A la introducció el document analitza quina és la situació de la ciutat de Barcelona en
relació al fenomen de la immigració, detectant les següents situacions:

• Barcelona té una experiencia histórica acumulada en el que fa referencia a la
convivencia entre persones de diferents cultures.

• Tot i haver-hi un percentatge menor que en altres situacions europees, ja s'han
produi't concentracions de població estrangera en determináis barris.



• La situado socioeconómica d'aquesta població és en general pitjor que la mitjana
de la ciutat.

• No hi ha massa experiencia per part deis barcelonins de convivencia amb aquesta
població i li manca informado al respecte.

• A Barcelona hi ha moltes iniciatives de solidaritat i poc desenvolupament d'idees i
actituds racistes i xenófobes.

3.2 Principis d'actuació municipal

Hom planteja cinc grans principis d'actuació, dos de caire ideológic / fílosófic i tres
d'articulació administrativa

a)Reconeixement i apreciado de la diversitat cultural

Hom afirma que la diversitat cultural enriqueix la ciutat, que el seu reconeixement facilita
la integrado deis immigrats i que les relacions interculturáis beneficien a tots els ciutadans i
que per tant l'administració municipal hi ha de donar suport.

b) Igualtat de drets i oportunitats

Partint de la consideració que tothom qui viu a la ciutat, sigui estranger o no, ha de teñir els
mateixos drets i deures, l'Ajuntament es proposa de no discriminar ningú per a cap motiu
en els seus servéis i prestacions i fins i tot de promoure l'equiparació de drets davant els
organismes que correspongui en aquells ámbits en els que no te competéncies.

En relació a la igualtat d'oportunitats, alhora, hom combatrá tot tipus de discriminado i
dura a terme accions per paliar les deficiéncies informatives i comunicacionals que pugin
patir certs sectors o grups.

c) Servéis interculturals

Cal que tots els servéis i organismes municipals comptin amb els recursos sufícients i que
el personal sigui format convenientment per tal d'assegurar els dos eixos anteriors. Al
mateix temps, caldrá que tinguin en compte les característiques i necessitats de cada grup
étnic i que afavoreixen la seva integració, sempre a través deis servéis i programes
establerts per al conjunt de la població, per tal de no promoure la segregado étnica.

d) Participado ciutadana

La convivencia intercultural necessita de la participado de tots els veíns i ve'ínes, per la
qual cosa cal potenciar la participado deis immigrats i immigrades, donar suport a les
entitats que treballen per a la convivencia intercultural, promoure la multietnicitat de les
diferents associacions, promoure l'autoorganització de les persones immigrades, tot aixó en
una perspectiva de concertado amb els diferents associacions i entitats de la ciutat.

e) Coordinado) concertado i cooperado

Hom proposa la concertado entre les diferents administracions (europea, estatal, nacional i
municipal) i amb la societat civil per tal d'assolir un ampli consens en les actuacions.



3.3 Eixos generáis d'actuació

Ens limitarem a enumerar els diferents eixos per tal de no carregar aquest resum amb un
excés d'informadó. Aquests eixos d'actuació, que es preveuen que s'apliquin ais diversos
programes, projectes i intervencions deis organismes i servéis municipals son els següents:

• Informado per a la igualtat d'oportunitats
• Participado social per a la convivencia ciutadana
• Formado per a la interculturalitat
• Activitats socio culturáis
• Organs municipals de participado i consulta
• Servéis interculturáis
• Coordinado, concertado i cooperació

Si els pnncipis d'actuació general els podríem considerar com els objectius generáis del
Pía, aquests eixos generáis vindrien a ser els objectius específics, tot i que ens sembla que
la seva natura no és en tots els casos la mateixa. Se'ns fa difícil veure quines son les raons
que expliquen aquesta elecció i no una altra.

3.4 Línies d'actuació sectorial

Les línies d'actuació sectorial de fet son diferents ámbits temátics en els que s'hi realitzen
propostes concrets d'actuació. Son les següents:

• Educació per a una millor integrado ciutadana
• Igualtat d'oportunitats per al treball
• Accés a l'habitatge per evitar la segregado
• Millorar la salut i la qualitat de vida
• Servéis socials per aconseguir ciutadans i ciutadanes actius
• Amb la cultura, una ciutat mes rica i solidaria
• Esport per a tothom
• Seguretat ciutadana
• Varietat i riquesa per a tothom
• El respecte a un adéu propi (servéis funeraris)

Ara bé, hom no menciona ni precisa quins son els organismes municipals concrets que han
de dur a terme aqüestes activitats. El que si que cal mencionar com a positiu és l'esforc
d'arribar a un nivell de concreció forca avancat i temáticament específic, el que contrasta,
per exemple, amb el document anteriorment analitzat de la ACM i la FMC, Les
administracions locáis davant el fet migratori.

3.5 Conclusions

• Es tracta d'un document que intenta ser una Pía global d'actuació, pero que al nostre
parer, manca de claredat a l'hora d'establir 1*articulado entre principis, eixos i línies
d'actuació general

• Té l'aspecte positiu de plantejar propostes en diferents ámbits temátics, que
cobreixen forca bé tot l'espectre de la realitat de les persones que viuen a la ciutat de
Barcelona

• Tot i que el document estableix clarament un pía de desenvolupament, consultant
exhaustivament la web de l'Ajuntament de Barcelona, no hem pogut trobar-hi cap
informado al dia del pía ni cap document d'avaluació d'aquest.



En cap moment el document fa referencia a la cultura catalana ni a la nació catalana,
concentrant-se tan sois en la "cultura ciutadana barcelonina"

4. Declaració de Manresa
Aquesta declaració fou aprovada en el marc del Fórum de la Immigració de l'Ajuntament
de Manresa l'octubre del 2000, amb el suport de la FMC la ACM, Benestar Social de la
Generalitat, el CRID de la Diputació de Barcelona, CCOO i UGT.

La rao de ser del document era la de "repensar la qüestió de la immigració a partir de noves
bases i de nous objectius". El document no planteja propostes concretes en diferents ámbits
temátics, sino una nova mirada sobre la immigració i la proposta de nous objectius.

El document es divideix en tres grans apartats:

• On som?
• On volem anar?
• Com hi volem arribar?

4.1 On som?

En aquest apartat hom identifica algunes de les situacions preocupants en relació a la
diversitat cultural i la immigració, concretametn quatres

• Exclusió social i económica, que afecta especialment, tot i que no exclusiva, a les
persones immigrades, especialment en el cas de la precarietat laboral que te
repercussions en llur inserció social.

• Fets i actituds xenófobs i racistes, que tot i reconéixer que en el seu nombre i
intensitat son limitats, comencen a ser preocupants.

• Manca de relacions entre persones i comunitats de diferents orígens culturáis,
vivint una situació de mutua coexistencia i tolerancia, compartint espais sense
interacció i interrelacions veritables, el que dificulta la superació deis conflictes i
desencontres.

• Marc legal, que no facilita plenament la inserció deis immigrats que desitgen realment
incorporar-se a la societat catalana.

Aquests quatre elements son assenyalats com a símptomes d'una situació preocupant i no
desitjable, que té les seves causes, principalment, en dos elements:

• El predomini d'una visió estreta i reduccionista de les migracions, especialment
expressada en una concepció economicista i problematitzadora del fet migratori i la
manca de memoria histórica per la que hom oblida que la propia cultura catalana és el
fruit de múltiples aportacions.

• El desconeixement mutu entre persones de diferents orígens culturáis: la societat
receptora coneix essencialment aspectes folklórics i estereotipáis deis col-lectius
d'immigrats i els col-lectius d'immigrants els aspectes mes funcionáis de la societat
d'acollida.

4.2 On volem anar

En la segona part, el document proposa el següent objectiu com l'horitzó vers el qual
Catalunya hauria de caminar, en els següents termes:



Considerem que l'objectiu general podría ser el de consolidar una
Catalunya intercultural, és a dir, una societat en la qual la cohesió social
s 'articuli a partir de la pluralitat cultural deis seus membres. En altres
paraules, proposem que, respectan! els drets i deures de tothom, els
ciutadans puguin arribar a ser-lio a través de / 'acceptació social (i no de la
negació) del queja son. (p. 4)

Aquest objectiu es fonamenta en tres principis fonamentals d'un nova ciutadania:

a) Integrar la societat catalana en una nova realitat culturalment pluralista

Hom parteix d'una concepció de la integrado que concerneix tothom i no tan sois els
immigrats i que esdevé, llavors, un procés en el que cal afrontar junts i des de la normalitat,
una nova realitat social marcada per una creixent diversitat cultural i en el que cal crear els
cañáis de comunicació adients entre autóctons i immigrats i a l'interior deis dos grups.

b) Articular la cohesió social des d'una base comunitaria

Significa no veure les xarxes comunitáries com una barrera a Uur integrado, sino tot el
contrari, com un element essencial d'aquesta.

c) Lluitar contra tota forma d'exclusió socioeconómica

Cal superar la visió reduccionista de l'immigrant com a má d'obra barata, acceptant que té
el dret a la igualtat d'oportunitats plenament i al desenvolupament de la seva promoció
social i laboral. Cal lluitar, dones, contra la divisió del mercat en funció de Torigen cultural.

4.3 Com arribar-hi

Per tal d'assolir aquesta Catalunya intercultural, el document proposa que abans de
plantejar mesures a diferents nivells, cal possibilitar el desenvolupament d'un veritable
diáleg intercultural entre persones i comunitats que conformen la societat catalana. Aixó
demana, tant noves actituds com noves accions.

a) Noves actituds necessáries

Hom planteja quatre noves actituds

• Autoreconeixement, en el sentit d'assumir que vivim en una societat pluricultural,
mes enllá d'essencialismes tancats i d'universalismes cosmopolites

• Reconeixement, que significa que tothom ha de poder participar en peu d'igualtat
en la construcció d'una societat democrática

• Coneixement mutu, que comporta superar els prejudicis, estereotips i pors per
situar-se en condicions d'igualtat.

• Concebre el poblé cátala com una cadena que uneix, una xarxa de relacions i un
cercle que permet el diáleg, per tal d'arribar al consens, sempre que sigui possible.

b) Noves actuacions

Sense entrar en un detall d'actuacions especifiques, el document planteja una serie de
criteris de base per desenvolupar noves actuacions:



• Garantir la participado ciutadana, per tal que els immigrants deixin de ser agents
passius, superant resquema "per ais immigrants, sense els immigrants".

• Conéixer millor la realitat sobre la que s'intervé, que comporta planificar millor
les polítiques publiques en relació a la immigració, intercanviant informado, fent
estudis multidisciplinar i estudiant acuradament la incidencia de la immigració en
diferents ámbits de la societat.

• Fomar millor els agents que intervenen en el camp de la immigració, destinant-hi
els recursos necessaris i elaborant programes de formado adients per a ells.

• Assegurar la igualtat dyoportunitats per tal d'assolir la promoció de tothom i una
mínima qualitat de vida, incidint sobre l'habitatge, l'ensenyament i el treball.

• Assegurar la transversalitat en les actuacions, que comporta que tota política o
planificació dirigida a la immigració ha de ser plantejada en tant que unitat d'acció
entre els diferents ámbits d'actuació. Aixó exigeix, coordinació i treball en xarxa;
superar polítiques paternalistes i assistencialistes; reflexar en les institucions i
recursos públics la composició cultural de la societat; valorar si calen o no
polítiques de discriminado positiva.

• Superar les limitacions legáis, en el sentit d'assolir el dret de vot i representació
deis immigrats extracomunitaris, de reconeixement de la ciutadania en tant que
membre d'una societat, independentment de Torigen cultural, fent complementaris
els drets individuáis amb els drets coHectius.

• Establir i generar espais de relació intercultural, ja que la convivencia es
construeix des de les relacions interpersonals, i cal passar del "viure junts" al "fer
coses junts".

• Establir lligams entre cooperado internacional i migracions, ja que els immigrats
son vectors de contacte i coneixement entre Catalunya i llurs pai'sos d'origen i la
interrelació entre cooperació internacional i cooperado al desenvolupament és un
camp amb un gran potencial a l'hora de contribuir al mutu coneixement entre
cultures.

4.4 Valoració

• Creiem que es tracta d'un document que fa un plantejament agosarat a nivell
d'orientació de fons, ja que planteja clarament la realitat d'una Catalunya culturalment
diversa i un horitzó de societat intercultural

• La seva presentació és molt sistemática i clara, el que ajuda en poques pagines a situar
el repte de la Catalunya intercultural que hom planteja

• La seva feblesa rau en el fet que no hi ha propostes concretes, tot i que s'explica peí fet
que en un principi aquest document no era un document final, sino un document
inicial, destinat a ser discutit, criticat i enriquit en un procés obert, que finalment no
tingué lloc per la manca d'iniciativa al respecte del seu impulsor, l'Ajuntament de
Manresa.



5. Pía intermunicipal d'integració deis immigrants estrangers del Baix
Llobregat Nord (2000)

Aquest document sorgeix d'una iniciativa conjunta de l'Area de Servéis Socials de la
Diputació de Barcelona i deis Ajuntaments de Martorell i Olesa de Montserrat., per tal
d'impulsar l'efectiva integració social deis immigrats del Baix Llobregat Nord, que
representen un 2,25% del total de la població d'aquesta zona. La gran majoria d'immigrats
son d'origen maghrebí, per la qual cosa l'estudi s'ha concentrat en aquesta població.

En una primera part es planteja el context legislatiu, demográfic i sociocultural de la
immigració estrangera al Baix Llobregat Nord.

En la segona part hom mostra el resultat de Testudi de necessitats deis servéis en relació a
la població immigrada i planteja una serie de propostes concretes en cadascun deis ámbits.

5.1 Principis i orientacions del Pía

El pía s'articula en base a:

• Una definido d'integració
• Uns principis ideológics
• Uns principis práctics

a) Una definido d'integració

La definido d'integració en la que es fonamenta el Pía és la següent:

Per integració entenem elprocés peí qual les persones immigrades al nostre
país conviuen amb dues formes diferents d'enfrontarse al món: la del seu
grup d 'origen i la de la societat que ara I 'acull, i les viu sense conflicte.

Partim de la concepció de persona immigrada d'origen estranger com a
ciutadá que resideix i treballa a Catalunya, el projéete vital del qual passa,
en la majoria deis casos, per quedarse entre nosaltres. Una prova n 'és el
creixent reagrupament familiar i la tendencia a adquirir un habitatge en
propietat.

La societat receptora ha de considerar la persona immigrada com un
membre mes. La seva exclusió social i política només comportará un
conjunt social fragmentat i no integrat. (p. 20)

b) Principis ideológics

Els principis ideológics en els que es basa el Pía son els següents:

• Respectar la diversitat cultural
• Considerar la diversitat cultural com a element enriquidor de la societat
• Comprendre Tinimigrant com a persona entre dos móns: la societat receptora i la

d'origen
• Assumir que l'immigrant és l'agent del seu propi canvi i desenvolupament, el que és

incompatible amb postures paternalistes
• Implicar el conjunt de la població i institucions en la integració de la comunitat

immigrada
• Recuperar valors com el respecte a alió diferent i la solidaritat cap a les minories.



c) Principis práctics

El pía s'articula en base a tres grans principis práctics:

• Participado deis immigrats versus assistencialisme
• Atenció generalista versus especialitzada
• Sensibilització orientada a tota la població

A mes, es plantegen una serie de recomanacions puntuáis derivades, tant de 1*Informe de
Girona (1992), com de diferents directrius de les NNUU i del Consell d'Europa.

5.2 Ambits d'estudi i de formulació de propostes

Per tal de dur a terme l'estudi de necessitat i la formulació de propostes, hom ha utilitzat
diferents técniques d'identifícació de necessitats:

• Inventari de recursos
• Descripció de la població
• Análisis de documents
• Análisis de la utilització deis servéis
• Informants clau
• Observado
• Grups de discussió
• Entrevistes

Totes aqüestes técniques, amb mes o menys intensitat depenent deis casos, es van aplicar
ais següents ambits temátics:

• Treball i formació ocupacional
• Habitatge i urbanisme
• Sanitat
• Servéis socials
• Educació i socialització deis filis d'immigrants
• Formació d'adults immigrants

Degut a l'exhaustivitat de l'estudi i a l'alt nivell de concreció propositiva, no podem en
aquest document fer un resum del contingut de tots aquests ambits. Volem, pero, assenyalar
que en tots ells l'análisis i formulació de propostes está molt ben estructurat, seguint els
següents passos:

a) Problemes detectáis
b) Coordinació (servéis i instáncies municipals implicades)
c) Objectius generáis (fites que cal atényer)
d) Objectius específics (instruments i mitjans específics)
e) Objectius operatius (instruments i mitjans operatius)

Cada ámbit d'actuació presenta un organigrama molt ciar amb aquests diferents passos, el
que permet tant una visió del conjunt com específica d'aquest molt interessant

5.3 Conclusions

• Considerem que és tracta d'un Pía molt ben articulat, que toca tots els ambits temátics
que a nivell municipal están en contacte i interacció amb la població immigrada

• Les propostes plantejades, tot i arrelar-se en uns principis ideológics forca clars, han
estat formulades a partir d'un treball exhaustiu de terreny de detecció deis problemes.



En aquest treball de terreny, hom ha tingut en compte l'opinió i la perspectiva deis
col-lectius d'immigrats, fet for9a lógic, pero massa sovint extraordinari en aquest tipus
d'estudis i propostes.

6. Pía interdepartamental per a la immigració i la ciutadania (CR1D)
Aquest Pía, publicat el febrer del 2002, respon a:

(...) la voluntat expressada en el Pía d'Atuació del Mandat de la Diputado
de Barcelona d 'aprofundir i afavorir les estratégies mes adequades, per dur
a terme polítiques locáis d'integrado deis ciutadans i ciutadanes
procedents de la immigració no comunitaria " (p. 9)

L'elaboració del Pía fou encarregada al CRID per la Comissió Interdepartamental per a la
Immigració i la Ciutadania de la Diputado de Barcelona. Es tracta d'un Pía molt ben
estructurat en base a els següents elements:

• Model d'integració: la democracia intercultural
• Valors de base que el promou
• Eixos estratégies
• Línies d'actuació

6.1 Model d'integració: la democracia intercultural

El model d'integració que proposa el Pía i cap a on proposa que haurien de tendir les
administracions locáis de Catalunya es basa en:

• El respecte al drets humans
• La defensa de la ciutadania
• El respecte a la diferencia i el pluralisme
• La defensa deis valors i practiques básiques de la democracia
• La defensa de la cohesió social de les ciutats i pobles
• El foment de la interacció i de la construcció del sentit d'identitat i pertinenca a una

societat comuna
• El foment del pacte local entre totes les forces polítiques i els agents socials.

Aquest conjunt de principis constitueixen el que el Pía anomena Democracia ínter cultural,
que en darrer terme está articulada en tres cercles concéntrics:

• Un cor central format pels valors democrátics no negociables (igualtat de les
persones, llibertat d'expressió, moviment i associació i drets fonamentals).

• L'estat de dret i les seves liéis, que tot i no ser inamovibles, cal que siguin
modificades pels procediments democrátics establerts.

• En darrer terme la societat intercultural, en el que poden coexistir, amb o sense
interrelació, diferents costums i hábits, sempre i quan respectin els valors
democrátics i l'estat de dret i les seves liéis.

6.2 Valors que promou el Pía

Mes enllá deis valors democrátics en els que el Pía es fonamenta, hi ha una altra serie de
valors que el mateix Pía promou que son:

• La cohesió social de ciutats i pobles, que assegura la qualitat de vida



• La diversitat en tant que font de riquesa i creativitat

• La convivencia, ja que és en l'espai local a on els ciutadans interactuen

• La solidaritat, per tal que les persones i coHectius desafavorits puguin gaudir de les
mateixes oportunitats que al resta

• El civisme, per tal que la convivencia respecti alhora, les diferencies i els llocs
comuns.

• La ciutadania, ja que cal defensar la igualtat d'oportunitats de les persones i els seus
drets.

6.3 Eixos estratégics

De fet, metodológicament parlant, els valors que acabem de veure en el punt anterior serien
els objectius principáis que el Pía es planteja atényer, mitjancant el desplegament de cinc
eixos estratégics, que serien els objectius específics, i que son els següents:

• Construcció d'un model de convivencia a través del desenvolupament de diferents
actuacions, servéis i activitats destinades a capacitar-hi el conjunt de la ciutadania.

• Assegurar la accessibilitat de tothom ais servéis públics ordinaris, tot garantint la
seva correcta prestació i qualitat per a tota la ciutadania.

• Gestionar l'acolliment deis coHectius d'immigrants a través deis servéis i
actuacions que siguin necessaris

• Desenvolupar instruments de recepció deis coHectius d'immigrants

• Capacitar ais governs locáis en la capacitat de garantir la governabilitat d'una
societat intercultural.

6.4 Línies d'actuado

Un cop establerts el model d'integració, els objectius principáis (valors a promoure), els
objectius específics (eixos estratégics), el Pía planteja abastament el que en ell s'anomena
"Línies d'actuació" i que al nostre parer podem considerar que son els instruments i eines
per atényer els objectius i que son:

• Informado i comunicació
• Sensibilització i educació per a la convivencia en la diversitat
• Cohesió comunitaria
• Suportjurídic
• Suport lingüístic
• Formació del coHectiu d'immigrants
• Formació de carrees electes, personal de 1'Administrado local i professionals
• Disseny i adequació de servéis
• Informado per a la gestió
• Mecanismes de cooperació transversal

Totes aqüestes línies d'actuació teñen un carácter transversal i poden afectar / inscriure's en
qualsevol área d'acció de la Diputació de Barcelona, tot i que sempre hi haurá línies mes
própies d'unes árees que d'altres. Existeix, per tant, una estreta interrelació entre totes elles.



6.5 Conclusions

• Aquest Pía presenta un amplitud forca gran i una bona articulado entre els diferents
elements, mes enllá del fet que a voltes, tal i com hem assenyalat, la terminología
utilitzada (eixos, línies d'actuació, etc) no sigui prou clara i presti a confusions o
malinterpretacions.

• Degut a la seva complexitat de nivells i a la seva amplitud, hom es demana fins a quin
punt esdevé realment operatiu, ja que exigeix una modificació de moltes formes
d'actuar al si mateix de la Diputació.

• Al igual que en el Pía municipal per a la Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona,
hom no menciona en cap moment la cultura catalana, limitant-se tant sois, a nivell de
valors de base, ais referents a la democracia i la ciutadania en el marc de l'estat de Dret.

7. Pía Global d'Acció Social d'Osona Nord del Programa Icaria
Aquest Pía Global d'Acció Social va sorgir d'una proposta que va realitzar l'Area de
Servéis Socials de la Diputació de Barcelona al Programa Intermunicipal d'Actuació amb
Immigrants Icaria. Pretén ser,

(...) un instrument d'actuació política i social —d'ámbit local- que té com a
objectiu donar resposta a les noves demandes socials referents al repte que
representa el fenomen de la immigració extracomunitária, així com a la
necessitat d 'encaminar-nos cap a la construcció d 'una societat
intercultural, assegurant els drets de ciutadania de totes les persones que
conformen els nostres pobles (p. 8)

La justificado del Pía és plantejada en els següents termes:

(..) el Pía Global no només és un instrument que ens permet conéixer la
nostra realitat immigratória i les seves repercussions, sino també un
instrument que dota de prospectives defutur, i possibilita l'aveng operatiu
en l'adquisicio d'eines que han de fer possible un major espai d'igualtat i
relació entre les persones, (p. 8-9)

7.1 Objectius del pía

El pía, a nivell d'objectius planteja dos nivells:

• Uns objectius marc
• Uns objectius generáis

a) Objectius marc

En tant que procés els objectius mar del Pía son:

• Repercutir en la transformado i el desenvolupament d'una comunitat cohesionada.
• Corregir les desigualtats i incidir en els factors que les generen.
• Fomentar el desenvolupament social a partir d'actuacions integradores, participatives i

solidáries



b) Objectius generáis

• Dotar-se d'un document de treball teóricament sólid, propositiu i metodológicament
ciar per tal de respondre a les demandes socials referents ais reptes sorgits de la
immigració

• Conéixer i detectar les necessitats de la població

• Establir actuacions que responguin a les necessitats detectades

• Sensibilizar i incidir en les actituds negatives i d'exclusió vers les persones
immigrades

• Contribuir al desenvolupament d'una societat intercultural en la que s'asseguri el dret
d'igualtat de totes les persones que conviuen en els nostres pobles i el respecte a la
diversitat d'identitats culturáis, a través d'una política municipal integral

• Dotar-se d'una organització capac d'impulsar el Pía i de fer-ne el seguiment.

7.2 Principis fon a mentáis

El document planteja clarament el posicionament ideológic en el que es fonamenta tot el
pía. Aquest posicionament ideológic es fa en 5 punts clau:

• La interculturalitat
• Igualtat d'oportunitats
• Democratització deis servéis
• Sensibilització
• Participado / Corresponsabilitat institucional i de la societat civil

Abans pero d'entrar a analitzar cadascun deis punts, hom duu a terme una análisis
exhaustiva de com es construeixen socialment els estereotips envers els "altres" a les
societats contemporánies.

Hom parteix del fet de considerar que,

(...) les causes de Vexclusió social, deis col-lectius i les persones, son
sempre resultáis de les desigualtats socials, la dificultat per accedir amb
igualtat d'oportunitats al treball, a l'habitatge, a la salut, I'educado, a la
promoció social... en la capacitat de renda. La marginado és finit de la
injusticia social. Al voltant d'aquestes causes reals es construeix, pero un
seguit d'explicacions per a legitimar que no tothom té les mateixes igualtats
per accedir ais bens. (...) I si bé les "explicacions" és a dir els discursos
vers "l'altre" no son els únicsfactors determinants d'aquesta realitat si que
ajuden a mantenir-la, augmentar-la i/o transformar-la" (p.30)

Aquests discursos s'articulen en diferents espais i contextos de la societat: la política, la
ciencia, els mitjans de comunicació, les opinions deis intel-lectuals, les relacions
quotidianes, etc. Segons el document, és de la combinació de les injustícies socials,
polítiques i económiques i del reforcament deis estereotips que es generen l'exclusió i la
marginació socials.

(...) l'exclusió i la marginació social és un resultat de les injustídes socials,
polítiques i económiques. No es pot reduir a l'análisi de la construcció
d 'estereotips; pero aquests també s 'han de teñir en compte per tal d 'incidir-
hi de manera contundent. Estem en un procés que requereix, tant equiparar



les injustícies socials, com incidir en trencar la visió "problematitzadora " i
"essencialització de les cultures i les identitats" que s'están generant. (p.
35)

a) La interculturalitat

Hom comenta per criticar les visions estátiques i essencialistes de les cultures que no teñen
en compte el fet que aqüestes son el fruit d'interaccions i interrelacions complexes. A partir
d'aquí hom proposa la noció d'interculturalitat de Francesc Carbonell que la defíneix
d'aquesta manera:

(d'acord amb elprefix "ínter" que vol dir "posar en relació"), compren
qualsevol intent tendent a construir una articulado entre aquells membres a
fi i efecte de corregir els inconvenients de la seva coexistencia i, si és
possible, fer-los participar deis avantatges que comporta. " (p. 40)

Seguint llavors el document plantejant que la interculturalitat,

(...) és un comportament, una actitud. Només és possible a partir de la
integrado de les persones. Hi suposa que el reconeixement a les diverses
maneres d'entendre i estar en el món, per tant una "obertura" deis
autóctons, i al mateix temps una "obertura" deis immigrants vers la nostra
manera defer i entendre el món. (p. 40)

El document també fa una crida al perill del relativisme cultural, peí fet que al proclamar el
dret a la diferencia, aixó pot ser utilitzat per justificar la segregado deis immigrants, amb
frases del tipus "dret a la diversitat, si; pero sou tan diferents que heu d'estar lluny",
utilitzades per Textrema dreta francesa, per exemple.

També es menciona, de la má de Manuel Delgado, l'existéncia de dos catalanismes,

Josep Narcís Roca i Farrera ja havia anomenat els "dos nacionalismes ":
un progressista, república, democrátic i revolucionan, i, l'altre carlí,
ruralitzant i reaccionan. En el moment actual, els hereus del primer
d'aquests nacionalismes consideren la nació o poblé cátala en termes de
societat i d'organització política, mentre que el nacionalisme reaccionan
continua referent-se a ells en clau de llengua, de cultura, de personalitat,
d'arrels (p. 41)

Finalment hom planteja una noció d'integració, represa de Francesc Carbonell en els
següents termes.

La integrado és una recerca d'emancipado social i una voluntat de
participado conflictiva, efectiva i innovadora. Solament és grades a
aquesta participado que una minoría immigrada defensora d'una
autonomía pot teñir éxit a Vhora d'enfrontarse amb una majoria sense
haver d 'abandonar I 'originalitat que li és propia, (p. 41)

Es per aixó que en el Pía hom planteja una concepció d'integració entesa com un procés
que accentua alhora:

• La igualtat de drets i deures de totes les persones que viuen en un territori

• El reconeixement respectuós de les diferencies culturáis, religioses,... (democracia
cultural).

Es tractaria, en definitiva de que cadascú pugui formar part



(...) d'un mateix teixit social, dins el qual les persones s'adhereixen a uns
valors comunsper anar construint "país", amb Vaportado de nous valors
que elfaran mes obert, ric i plural

b) Igualtat d'oportunitats

Hom planteja d'entrada que

Les actuáis desigualtats no son només resultat de les diferencies entre les
rendes sino també deis beneficis que les persones obtenen deis servéis
públics. (p.43)

Es per aixó que hom planteja que és un deure de les societats democrátiques aconseguir la
igualtat d'oportunitats i la igualtat en els beneficis deis bens comuns. Al mateix temps hom
fa una crida a vigilar davant la possible utilització de la diferencia per justificar la
desigualtat.

La diversitat és una simple gamma de diferencies. I les diferencies entre les
persones son les que fan possibles el reconeixement mutu: ser alt, baix,
trempat, serios... Quan la diversitat revela desigualtats en el tráete, o
I'evolució personal i col-lectiva és quan es converteix en un problema que
cal resoldre. (...) Les diferencies entre uns i altres son normáis i font de
potencialitat. Les desigualtats entre uns i altres son construides, i en tant
que son resultat de processos socials, económics i legáis, cal erradicar-íes.
(p.45)

En el Pía la noció d'igualtat d'oportunitats fa referencia a:

• Incidir en la Llei d 'estrangeria

• Incidir en el reconeixement pie i sincer de la diversitat cultural i de la
diferencia pero des de les potencialitats i no des de I 'increment de la
marginado i les desigualtats, aplicant polítiques socials, culturáis i
educatives que hopromoguin.

• Incidir en l'accés deis bens de la societat deis sectors socials amb mes
dificultáis.

• Promoure els drets i deures comuns a totes les persones amb una voluntat
negociadora que elsfaci menys etnocéntrics i mes universals. (p. 45)

c) Democratització deis servéis

Hom parteix de la constatació que els servéis públics, tot i ser en principi oberts a tothom,
presenten dues deficíéncies:

• Sovint no arriben a les persones que mes ho necessiten, ja que aqüestes, al estar fora del
circuit, no hi poden o saben accedir-hi.

• En relació ais immigrats, els servéis, en llurs practiques ordináries no incorporen les
diverses practiques culturáis d'aquests.

Democratització deis servéis significa, dones, que

(...) cal garantir que totes les persones puguin accedir ais mateixos recursos i
bens socials, i que en el moment que aquests no puguin donar resposta a les
diferencies explícites que s 'expressen es recercaran les estratégies per



aconseguir-ho: accions especifiques. En aquest cas, fer "diferencies"per no
augmentar les "desigualtats" i l'exclusió d'una comunitat.

Hom assenyala, en conclusió, dues mesures que cal desenvolupar per tal que els servéis
públics no esdevinguin factors d'exclusió social:

• Adequar els servéis ordinaris institucionals enfundó de la diversitat de
practiques culturáis i fomentar que els immigrants participin, amb
iguals drets i deures, en la xarxa ordinaria deis servéis.

• I que les activitats adrecades a les necessitats especifiques deis
immigrants siguin incloses dins els cañáis, mitjans i recursos propis de
la nostra societat.

d) Sensibilització

Hom parteix de la constatació expressada per Michel Wierworka de que les causes qque
provoquen el rebuig de l'altre son de tres tipus:

• Condicions socials, en el sentit que davant deis canvis accelerats de la societat
contemporánia, moltes persones se senten desvalgudes i acaben veien a l'altre diferents
com una amenaca mes en llur recerca d'estabilitat i seguretat

• Condicions de l'Estat, que desenvolupen la doble política d'aixecar murs i dur a terme
accions policíaques per una banda i de promoure polítiques d'integració el que en el
fons acaba sent percebut com un doble missatge que crea ambivaléncies i pors en part
de la població

• Condicions de la nació, en el sentit que la defensa d'un concepte tancat de la identitat
comporta a la llarga el replegament en els diferents grups culturáis.

Davant d'aquesta situació cal, en primer lloc impulsar la dissociació entre l'existéncia deis
problemes de convivencia i cohesió social de Tambada d'estrangers, en base a:

• la creació d'un "nosaltres" que fomenti la democracia multicultural;

• la desconstrucció de l'assocació social d'immigranr^problema;

• la lluita contra les discriminacions i desigualtats socials i económiques.

En segon lloc cal afrontar els conflictes sense amagar-los amb un veritable esperit de
mediació que no sigui la imposició deis criteris de la majoria sobre la minoría, sino una
negociació per arribar a acords assumibles per totes les parts.

En tercer lloc, la sensibilització ha de comportar la ferma defensa deis valors d'igualtat,
protecció de les persones, dignitat humana, participado, cooperació i solidaritat, en tant
que valors inqüestionables de la nostra societat.

e) Participado / Corresponsabilitat institucional i de la sodetat civil

Cal treballar per a que l'autonomia individual sigui viscuda amb un sentit de
corresponsabilitat envers els altres, fonament deis drets i deures de tothom i de la mateixa
democracia.

Aquesta democracia ha de ser reforcada en el nivell mes proper al ciutadá, que és l'ámbit
local, ja que,

L 'Administrado local és socialment iddnia per la seva proximitat, ja que pot
desfer malentesos, posar en comú els diferents enfocaments i realitats i



promoure un projecte comú. A través de la interacció entre els diversos agents
socials es creen els lligams que faciliten la implicado personal per a la
cooperado, i per tant la participado personal en els fets collectius. Les
comissions locáis i la implicado de les entiláis civils son les eines per
aconseguir-ho.

Finalment per tal que les administracions locáis puguin incidir realment en les practiques
socials, cal que s'estableixi una corresponsabilitat entre les diferents administracions
supramunicipals que s'ha de concretar en convenís i plans conjunts d'actuació

7.3 Ambits de les propostes d'actuació

Després de dur a terme una análisis exhaustiva de realitat en diferents ámbits, hom planteja
una serie de propostes (seguint el mateix criteri temátic de l'análisis), que plantegen un
primer nivell de concreció, que caldria desenvolupar a posteriori en els diferents ámbits de
participació, ja sigui a nivell local o intermunicipal. Aqüestes propostes per ámbits
temátics, es fonamenten en uns criteris generáis i uns criteris específics.

a) Criteris generáis

• Incidir en el coneixement de la realitat a partir de la investigació i la formado
específica

• Promoure espais de reflexió i debat

• Impulsar el treball coordinat i transversal a nivell municipal i intermunicipal, així com
la corresponsabilitat amb les diferents administracions.

b) Criteris específics

• Promoure que es reconeguin els drets de les persones extracomunitáries

• Facilitar Taccés ais recursos ordinaris i la participació activa d'aquesta comunitat en els
espais de participació social ordinaris: ampa's, associacions, recursos educatius...

• Incorporar la construcció d'una societat intercultural en els diferents ámbits i nivells
socials, a partir de la transversalitat de les actuacions.

• Sensibilitzar a la comunitat de la necessitat de treballar per a l'avenc d'una cultura
solidaria i cooperativa a partir de la seva participació activa i el consens.

• Aprontar les potencialitats del territori

• Esdevenir uns municipis exemplificadors d'equitat social i democracia.

c) Ámbits temátics de les propostes

En cadascun deis ámbits temátics hom planteja els següents nivells

• Línies estratégiques d'actuació, en tant que objectius generáis de Tarea.
• Objectius, que poden ser compresos en tant que objectius específics de l'área.
• Accions, en tant que diferents projectes i programes que han de servir per atényer els

objectius.

Els diferents ámbits temátics de les propostes son els següents:

• Treball i formado ocupacional



• Habitatge
• Sanitat
• Benestar Social
• Cultura
• Educació
• Actuacions globals

Finalment hom planteja una proposta d'organització tant a niveJl municipal com
intermunicipal.

A nivell intermunicipal hom proposa la creació de:

• Una entitat jurídica propia: Associació Icaria- Pía d 'acetó social
• Una Comissió Ténica de TAssociació.

A nivell municipal hom planteja la creació de diferents Comissions Locáis d'Acció Social,
que han de ser els órgans de la participado ciutadana.

7.7 Conclusions

• Aquest document té Tavantatge de formular propostes d'actuació i organització després
de dur a terme un exhaustiu análisis de la realitat de la població immigrada en relació a
diferents ámbits temátics, el que li confereix un grau de realisme i ajustament a la
realitat molt important.

• També és important assenyalar el fet que planteja amb molta claredat quins son els
principis fonamentals que sostenen el Pía (criteris ideológics), el que permet de veure
amb claredat quina és la seva orientado.

• La reflexió fonamental aporta una molt oportuna clarificado entorn de la confusió que
a voltes es genera entre discriminado social i económica i trets culturáis.

• En relació a la ideologia cal assenyalar, pero, una aposta unilateral per una
interculturalitat que no té en compte respecifícitat de la realitat nacional de Catalunya,
en el sentit que tot alió que pogués teñir relació amb al cultura catalana, entesa com a
cultura configurada préviament a 1'arribada de població immigrada extracomunitária,
sembla que sigui considerat al mateix nivell d'importáncia que les cultures deis
col-lectius d'immigrants.

• Cal demanar-se perqué la defensa de valors consideráis com innegociables tan sois fa
referencia a una serie de valors universals i no inclou possibles valors "nacionals"
vinculáis a una certa catalanitat. Hom acaba tenint la sensació que la societat catalana
és considerada com una mena de receptacle buit en el que tot hi pot cabré amb Túnica
limitado d'aquest valors universaís genérics. Cal teñir en compte que en cap moment el
document menciona a la "cultura catalana".

8. Pía interdepartamental sobre immigració (Generalitat de Catalunya)

Aquest Pía de la Generalitat de Catalunya (2001-2004), elaborat per la Secretaria de la
Immigració del Departament de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, es fonamenta
en la convicció que Catalunya disposa d'una "doctrina propia" de la integració (la que es va
aplicar entre 19750 i 1970) , que cal actuaíitzar en relació a Tactual immigració extra-
comunitária. L'objectiu general del Pía és,



(...) facilitar la integrado d'aquells que arriben a Catalunya per a viure-hi,
i per aquest motiu no va dirigit explícitament ais immigrants, sino al
conjunt de la societat catalana per mitjá de la qual la Generalitat posa els
mitjans i les actuacions que han de fer-ho possible. (p. 12)

En el primer capítol hom duu a terme una aproximado a la immigració estrangera a
Catalunya a nivell demográfic i económic i en el segon capítol es tracta del marc jurídic
d'estrangeria, tant a Catalunya, Espanya com en relació a diferents paísos europeus (en base
a un estudi de Dret comparat en immigració realitzat per l'Eliseo Aja).

El tercer capítol tracta deis reptes que planteja la immigració a Catalunya i el quart capítol
és en si mateix la presentació del Pía interdepartamental d'immigració.

8.1 Els reptes de la immigració a Catalunya

El document planteja els reptes en quatres línies:

• Una via catalana d'integració
• La acció política de la Generalitat
• El financament de les polítiques migratóries d'integració i de cohesió social
• El Codesenvolupament

a) Un via catalana d'integració

Hom no hi defineix clarament el que s'entén per la "via catalana d'integració", sino que el
plantegen una serie de reflexions que indirectament la van dibuixant.

• D'entrada hom planteja el fet de la novetat que representa la immigració
extracomunitária en relació a la immigració d'origen espanyol, en el sentit que presenta
un grau de diversitat cultural major que aquella.. Aixó implica treballar per tal de
superar el conflictes o canalitzar-los, per tal de preservar un país cohesionat i
socialment just.

• En segon lloc hom fa referencia a la doctrina sobre immigració de Catalunya, la que
es va desenvolupar entre 1950 i 1970 arrel de Tambada de ciutadans d'arreu d'Espanya
al país. Una doctrina que tan sois és definida en tant que apunta a la integració i a la
igualtat. Hom defensa la validesa d'aquesta doctrina en base al fet que Catalunya no ha
esdevingut una societat dual o culturalment conflictiva.

• En tercer lloc, hom planteja que aquesta integració cal que sigui feta des de la
simultánia defensa de la pluralitat cultural i la identitat nacional propia. Per tal que
aixó sigui possible es proposa el desenvolupament d'una lógica i d'uns processos
d'identitat múltiples, tot evitant el que s'anomena la "inserció en comunitats" del
model anglosaxó, que comporta compartiments estañe que van en contra de la cohesió
social i de la cohesió nacional.

• En quart lloc hom planteja que les línies d'actuacíó que cal desenvolupar han de
potenciar un estil propi de convivencia, basat en uns valors democrátics, una Uengua i
una cultura propios, formada al llarg deis segles per un continu procés d'empelts.

• En cinqué lloc hom planteja la necessitat de que els immigrants entenguin i acceptin
que tot i formar part de TEstat Espanyol, Catalunya constitueix una nació amb tots
els trets d'identitat que li son propis.

• Finalment planteja les dues condicions necessáries per a que aquest model d'integració
sigui possible. Per una banda cal que els immigrants realitzin un procés d'adaptació,



sense que aixó signifíqui menystenir el seu propi origen, situant-se en la térra
d'acollida. Per una altra banda, per a que aquesta adaptació sigui possible, cal que els
ciutadans catalans realitzin un es fon; d'acollida deis immigrants. En tot aquest
procés, l'aprenentatge i domini de la Uengua catalana és essencial i cabdal, ja que és
un element fonamental de la interacció social.

b) La acció política de la Generalitat

En aquest apartat hom explica que tot i no teñir cap competencia en el tema d'immigració
de manera directa, la Generalitat ja hi actúa indirectament a través de múltiples programes
en les árees que son de la seva competencia, com son l'educació, Phabitatge, la sanitat, etc.
Aquesta situació comporta, segons el document, problemes, ja que hom no pot separar
totalment, tal i com passa competencialment, les polítiques d'immigració de les polítiques
d'integració social pels immigrants.

Es per aquest motiu que hom proposa que les Comunitats Autónomes participin activament
en la tramitado de permisos de treball i visats.

c) El financament de les polítiques migratóries d'integració i de cohesió social

Hom planteja la reivindicació de financaments complementaris en les respectives árees de
competencia per fer front a Taugment de despeses que comporta la presencia d'immigrants,
per tal de poder dur a terme les accions de manera adequada.

Si hom no compta amb financaments suplementans, aixó pot repercutir amb una baixa de la
qualitat i la quantitat en Tatenció d'alguns servéis, que afectaría, no tan sois ais immigrants,
sino també ais autóctons, amb tots els problemes de convivencia que aixó afectaría.

d) El Codesenvolupament

En darrer terme hom planteja la necessitat d'afavorir el desenvolupament deis pa'ísos
económicament mes pobres, per tal que les persones no estiguin obligades a deixar el seu
país per a poder sobreviure.

8.2 Objectius del Pía

Cal teñir en compte que el Pía va destinat, no tan sois ais immigrants, sino també al conjunt
de responsables i professionals deis servéis públics i a la resta d'agents económics i socials.

Els objectius del Pía son:

• Promoure una política global d'integració deis immigrants estrangers establerts a
Catalunya, en el marc general d'un procés de construcció i manteniment de la cohesió
social.

• Establir i dur a terme un seguit de programes de recursos i servéis coherents i
coordináis, de suport al pie desenovolupament personal i social deis immigrants
estrangers.

• Potenciar la participado deis immigrants estrangers en la societat catalana, comptant
amb la seva aportado a la identitat i al patrimoni coMectius.

• Lluitar contra l'exclusió social, política i económica com a element básic per a la
convivencia i la cohesió social.



• Promoure la igualtat d'oportunitats de totes les persones que viuen a Catalunya per
poder exercir els drets de ciutadania.

• Promoure la reflexió i el debat nacional perqué, per mitjá del consens, s'aconsegueixi
un pacte global sobre immigració.

8.3 Principis del Pía

El pía es basa en dos tipus de principis:

• Generáis (inspiradors)
• Operatius (metodológics)

a) Principis Generáis

Podem considerar que son els parámetres ideológics del Pía que en condicionen el
desenvolupament i la configurado:

• Príncipi d'equiparació en drets i delires, per tal que la plena integració social sigui
possible

• Príncipi de normalització o universalitat deis servéis, per tal d'evitar l'establiment
d'estructures paral-leles que comportarien la segregado deis immigrants.

• Príncipi de coHaboració i participado social, ja que l'eficácia del Pía en la seva
aplicació depén de la coHaboració d'entitats vinculades amb els estrangers i de la
societat civil en general

• Príncipi d'integració, que ha de beneficiar, tant ais estrangers immigrats com a la
societat d'acollida.

b) Principis operatius

Aquests principis teñen com a fundó la operativitat del Pía i poden ser consideráis com a
criteris metodológics d'actuació:

• Prevenció, per tal de conéixer les qüestions que caldrá tractar abans que apareguin i
també per tal que les accions a curt termini serveixin per incidir en els factors
generadors de conflictes socials

• Transversalitat, per tal que tots els múltiples aspectes que incideixen en la immigració i
que formen un tot inseparable i indivisible, siguin tinguts en compte en totes les árees
depart amentáis.

• Coordinado, per tal d'establir una bona planificado de les accions deis diferents
departaments.

• Cooperado interadministrativa, que inclou des de la Unió Europea, ais ajuntaments,
passant peí Govern Central i els Consells Comarcáis.

• Corresponsabilitat amb els agents socials i económics, ja que el desenvolupament del
model cátala d'integració és una responsabilitat de tota la societat catalana.

8.4 Amhits d'actuació del pía.



El pía conté 133 programes d'actuació, que s'han organitzat, no en base ais Departaments
de la Generalitat que els han impulsat, sino a diferents eixos temátics transversals. Aquests
eixos temátics son:

• Codesenvolupament
• CoHaboració institucional
• Coneixement del fet migratori
• Escola
• Esport i lleure
• Formació d'adults
• Formació de professionals
• Genere
• Habitatge
• Incorporado al mercat laboral
• Llengua i identitat catalanes
• Menors desamparáis
• Participado ciutadana
• Salut i qualitat de vida
• Sensibilització

8.5 Conclusions

• Cal valorar positivament el fet que aquest Pía intenta ser una estructuració transversal
de molts programes diversos, el que permet

• Cal dir, pero, que la majoria de programes no s'han derivat del Pía, sino queja existien
préviament i senzillament hom els ha ordenat segons els criteris de transversal i tat
establerts, amb la qual cosa la característica de "Pía" queda forca mitigada..

• Una il-lustració d'aquest fet és que no hi ha quasi cap programa que sigui
interdepartamental, sino que la majoria d'ells son monodepartamentals, per la qual cosa
la veritable transversalitat queda forca limitada.

• La qüestió del model cátala d'integració i de la doctrina catalana d'integració queda poc
clara i confusa en la seva formulado i explicitació. De fet, el que succeeix és que el
document vol mantenir un equiíibri entre l'afirmació d'una identitat nacional catalana
forta i el respecte a la diversitat cultural de la societat catalana, pero no acaba de trobar
el desllorigador d'aquesta qüestió. Pero ja és una gran pas que plantegi la qüestió, que
la majoria aclaparant deis altres documents analitzats obvien totalment.

9. Declaració del Parlament de Catalunya
Aquesta declaració, aprovada unánimement per tots els grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya el 8 de juny del 2001, després d'un llarg treball de la Comissió d'Estudi sobre
la Política d'Immigració a Catalunya, consta de dues parts

• Els Antecendents, en la que hom explica la composició i sistema de treball de la dita
comissió

• L'Estudi, en la que hom planteja una serie de recomanacions generáis i actuacions
polítiques, després de dur a terme unes consideracions generáis sobre fluxos migratoris
i I'heterogeneitat de la immigració.



Nosaltres ens limitarem a resumir la part de l'Estudi en les seves tres parts

• Consideracions generáis

• Recomanacions generáis

• Polítiques, actuacions

En el seu preámbul, abans d'entrar pero en aqüestes tres parts, l'estudi planteja les següents
qüestions de base:

• La societat catalana está constituida per una proporció important (38%) de població
nascuda fora del país.

• Destaca 1'arribada, entre 1950 i 1970, d'immigració provenint de diferents regions
d'Espanya

• La presencia de població estrangera a Catalunya, inclosa la d'origen europeu, fins fa
pocs anys ha estat relativament baixa a Catalunya

• A partir deis anys 90 ha comencat a produir-se una immigració estrangera forca
important, especialment extra-europea

• També ha canviat la percepció de la societat catalana envers la immigració, veient-la en
alguns casos com a font de conflictes i problemes. Ara bé, hom no és pas tota la
població estrangera la que és té en compte en aquesta valoració, sino alguns orígens i
estrats socials tan sois.

• Cal teñir en compte que la seva concentració en alguns barris i pobles i llur mes gran
visibilitat pública els fa percebre com mes present per part de la població autóctona.

9.1 Consideracions generáis

Es plantegen en dos ámbits:

• Sobre els fluxos migratoris

• Sobre l'heterogeneítat de la immigració

a) Sobre els fluxos migratoris

• En un món en el que tot sembla que pugui circular lliurement, "el dret a l'assentament
no hauria d'estar subjecte exclusivament a criteris de necessitat del país receptor", tot i
que pot ser limitat o condicionat en certs moments per raons diverses".

• La migració hauria de "ser l'expressió de la lliure voluntat de les persones i deis pobles,
i aixó en els dos extrems del procés: els llocs de partida i els llocs d'arribada".

• Hom considera la pertinenca a un país com tcuna adscripció lliure i alhora vinculant".

• "La simple arribada de persones -immigració- no suposa encara la seva permanencia,
en el sentit que sovint hom revisa les seves perspectives i expectatives al respecte".

• Es preferible que la voluntat de viure en un país sigui una opció assumida de pertányer-
hi enlloc d'una obsessió.

• Cal teñir en compte que cal un temps per a que les persones que van a viure a un país
acabin encaixant-hi i per a que els ja installats o autóctons s'habiru'ín a la nova
presencia.



• Catalunya té dificultáis per "poder oferir ais nouvinguts un marc prou entenedor i prou
vinculant al qual adherir-se, si volen" a causa, tant del migrat camp competencial al
respecte, com de "l'impediment d'una expressió cultural lliure que ha tingut en el
passat".

b) Sobre l'heterogeneítat de la immigració

• "La diversitat és sempre una riquesa del patrimoni cultural d'una societat, pero cal
gestionar-la per tal d'evitar que, en comptes d'esdevenir una riquesa, es converteixi en
motiu d'inseguretat i de conflicte"

• Cal prendre en considerado la diversitat de classes socials a Tinterior deis diferents
grups d'immigrants.

• A l'interior de la societat catalana també hi ha una gran diversitat socio cultural.

• "Cal distingir entre expressions de diferencia que cal respectar i manifestacions de
desigualtat que han de ser superades".

• "L'augment de la diversitat que implica la presencia de nouvinguts no ha de ser
contradictoria amb el fet d'insistir en alió que és comú i que permet la cohesió social".,
el que comporta que, fora de les que vulnerin la llei a un dret huma fonametnal, totes les
formes d'expressió de la pluralitat religiosa i cultural han de ser respectades en el seu
exercici.

• La presencia d'un fora pot provocar tant rebuig com respecte i acceptació. Pressuposar-
ne una o altra és ingenu'ítat i hiprocresia o negativisme.

9.2 Recomanacions generáis

Aqüestes recomanacions generáis son plantejades com a línies de fons en les que s'haurien
d'inspirar l'acció política i social.

• Catalunya ha de poder oferir a les persones "que hi arriben i s'hi volen quedar, unes
perspectives d'assentament i d'inserció social interessants" i no tan sois perspectives
económiques ni tan sois individuáis, sino també col-lectives.

• Cal dones un projecte social estimulant per part d'un país socialment ben articulat que
"té un projecte cultural i polític obert i plural, pero ben definir". Aquest projecte ha de
ser "estimulant, arrelat en el passat i projectat vers el futur i que atregui a contribuir-hi.

• Cal, per a que aixó sigui possible, "potenciar l'educació i la formado" i alhora
l'aprenentatge i ús de la llengua catalana, per a poder construir un país amb tota la gent
que hi habita.

• L'objectiu final de tota acció política i social és el de construir el pont entre "el substrat
existent i les aportacions innovadores". Per aquest motiu el fet de "presentar la
immigració com un deis principáis problemes i com un tema central sobre el que cal
actuar directament, no és vist com a una bona cosa.

9.3 Polítiques, actuacions

Hom considera que tot i que hi ha aspectes específics relacionats amb la immigració que cal
que siguin tractats específicament, tota política orientada a fornir una atenció a les
necessitats básiques, ha de teñir com a subjecte tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya,
siguin o no nouvinguts.



El document planteja unes línies d'actuació especifiques pero que son forca generáis, en els
següents ámbits temátics:

• Política d'assentament
• Política d'educació
• Política laboral
• Política d'habitatge i d'urbanisme
• Política de sanitat i d'accés ais servéis socials
• Acció política, de govern i administrativa

El document acaba amb uns requeriments addicionals, que haurien de permetre una
confluencia amb les organitzacions civils i el sentiment ciutadá, que podem resumir en els
següents punts:

• Cal que en els discursos polítics, mediátics i académics no es maximitzi la realitat de la
immigració i que no ho barregin amb altres realitats amb entitat propia, com poden ser
les desigualtats económiques, les especulacions urbanístiques, l'atur,...

• Caldria revisar l'ús del terme "mestissatge" ja que pot amagar una voíuntat
homogene'ítzadora que comportaría la pérdua deis referents propis de partida.

• Caldria teñir en compte també que un mal ús de la noció de multiculturalitat podría
suggerir, en la mesura que es planteja com a model social desitjable, la renuncia a la
voíuntat de construir "una comunitat política de ciutadans fonamentada en uns senyals
d'identificació compartits". La multiculturalitat, tot i ser un possible punt de partida, no
pot ser un punt d'arribada sufícient per tal de construir una societat democrática
vertebrada en els principis de la ciutadania.

• Cal renunciar a la presentació de la immigració en tant que mal menor (necessitat de má
d'obra, cotitzacions a les pensions, etc), ja que si les condicions socials i económiques
canvien, aquest argument es pot tornar en contra.

• Finalment hom fa una crida a la serenor, ja que hom confia en la capacitat de Catalunya
per a desenvolupar un espai de convivencia, que és la mes gran garantía per fer front al
repte de la immigració sense por, superant tendéncies xenófobes i violéncies contra les
persones.

9.4 Valorado

• Creiem que es tracta d'un document important en la mesura que és el fruit d'un pacte
polític unánime, el que té un gran valor simbólic i referencial per al conjunt de la
societat catalana. Altra cosa és que després, com ja ha passat darrerament, els propis
partits que l'han aprovat el respectin en el seu esperit i la seva orientado.

• Considerem que l'apartat de Consideracions Generáis és forca agosarat i va prou lluny
en els seu contingut, especialment en el que fa referencia a la Ilibertat inalienable de
tota persona a residir allá a on consideri mes oportú.

• Considerem que les recomanacions generáis aporten molt de sentit comú, especialment
en llur denuncia deis sectors immigrats privilegiáis que com que no en teñen necessitat,
son generalment menys propensos a participar en un projecte col-Iectiu de país, fent
prevaler en el seu lloc llurs interessos particulars.



II. QUADRE COMPARATIU DELS DIFERENTS DOCUMENTS

DOCUMENT

Informe de Girona

Les administracions
locáis davant el fet
¡mmigratori
(ACM & FMC)

Pía municipal per a
la intercultuarlitat
(Ajuntament de
Barcelona)

PRINCIPIS / FONAMENTS

No consten

• Interculturalitat
• Globalitat i normalitat
• Polítiques integráis del ens

locáis
• Programes i actuacions de

cooperació i coordinació
entre els ens locáis

• Cooperació
interadministrativa

• Participado i sensibilització
ciutadana

• Reconeixement i apreciació
de la diversitat cultural

• Igualtat de drets i
oportunitats

• Servéis interculturals
• Participado ciutadana

OBJECTIUS

• Elaborar informe de la situació del
immigrants

• Fer propostes per facilitar i potenciar
la integració deis coMectius
d' immigrants

• Orientar ais municipis catalans en el
que fa referencia a la immigració

• Informar per a la igualtat
d'oportunitats

• Participacó social per a la
convivencia ciutadana

• Formado per a la interculturalitat
• Activitats socioculturals

ÁMBITS D'ACTUACIO

• Legalitat
• Integració

o Treball
o Societat
o Formado

• Actituds
• Política d'allotjament
• Immigració i salut

• Educació
• Treball
• Habitatge
• Salut i qualitat de vida
• Servéis socials
• Cultura

OBSERVACIONS



Declaració de
Manresa

Pía intermunicipal

• Coordinado, concertado i
cooperació

• Integrar la societat catalana
en una nova realitat
culturalment pluralista

• Articular la cohesió social
des d'una base comunitaria

• Lluitar contra tota forma
d'exclusió socioeconómica

• Respectar la diversitat
cultural

• Organs municipals de participacio i
consulta

• Servéis interculturals
• Coordinació, concertado i

cooperació

• Desenvolupar les actituds necessáries
per un diáleg intercultural

o Autoreconeixement
o Reconeixement
o Coneixement mutuu
o Establir xarxes

• Desenvolupar noves actuacions
o Garantir la participacio

ciutadana
o Conéixer millor ía realitat

sobre la que s'intervé
o Formar millor els agents que

intervenen en el camp de la
immigració

o Assegurar la transversal i tat de
les actuacions

o Superar les limitacions legáis
o Establir i generar espais de

relació intercultural
o Establir lligams entre

cooperació internacional i
migracions

• Assolir la plena participacio deis
immigrants, per superar tot tipus de

• Esport
• Seguretat ciutadana
• Servéis funeraris

No hi ha propostes
especifiques per árees
temátiques.ja que no era
un objectiu del document
en si mateix.

• Treball i formació
ocupacional



d'integració deis
immigrants
estrangers deis Baix
Llobregat Nord
(2000)

Pía
interdepartamental
per a la immigració i
la ciutadania (CRID)

• Considerar la diversitat
cultural com a element
enriquidor de la societat

• Comprendre 1'immigrant
com a persona entre dos
móns: societat receptora i
societat d'origen

• Assumir que 1'immigrant és
l'agent del seu propi can vi i
desenvolupament.

• Implicar el conjunt de la
població i institucions en la
integrado de la comunitat
immigrada

• Recuperar valors com el
respecte d'alló diferent i la
soüdaritat cap a les miñones

• Cohesió social de ciutats i
pobles per assegurar la
qualitat de vida

• La diversitat en tant que font
de riquesa i creativitat

• La convivencia, com a espai
local en el que els ciutadans
interactuen

• La solidaritat, per a que els
ciutadans i coMectius
desafavorits pugin gaudir de
la igualtat d'oportunitats

• El civisme, per respectar

paternal i sme
• Assolir una atenció generalizada,

enlloc d'una d'especial itzada
• Orientar la sensibilització sobre la

realitat de la immigració a tota la
població.

• Construir un model de convivencia a
través del desenvolupament de
diferents actuacions.

• Assegurar l'accessibilitat de tothom
ais servéis públics ordinaris i
garantir-ne la qualitat i correcta
prestació a tothom.

• Gestionar l'acolliment d'immigrants
a través deis servéis i accions que
siguin necessaris

• Desenvolupar instruments de
recepció deis coMectius
d'immigrants.

• Habitatge i urbanisme
• Sanitat
• Servéis socials
• Educació i socialització

deis filis d'immigrants
• Formado d'adults

immigrants

• Informado i
comunicació

• Sensibilització i
educació

• Cohesió comunitaria
• Suportjurídic
• Suport lingüístic
• Formado del s

immigrants
• Formado deis electes,

funcionaris locáis i
professionals

• Disseny i adequació



Pía Global d'Acció
Social d'Osona Nord
(Programa Icaria)

alhora les diferencies i els
llocs comuns

• La ciutadania, per defensar
alhora la igualtat
d'oportunitats i els drets de
Íes persones

• Interculturalitat
• Igualtat d'oportunitats
• Democratització deis servéis
• Sensibilització
• Participado i

corresponsabilitat de la
societat civil

• Capacitar ais governs locáis en la
capacitat de garantir la governabilitat
d'una societat intercultural.

• Objectius marc
o Repercutir en la transformado i

el desenvolupament d'una
comunitat cohesionada

o Corregir les desigualtats i
incidir en les seves causes

o Fomentar el desenvolupament
social a partir d'actuacions
integradores, participatives i
solidáries

• Objectius generáis
o Disposar d'un document de

treball teóricament solid,
propostiu i metodológicament
ciar per poder respondre
adequadament ais reptes de la
immigració.

o Conéixer i detectar les
necessitats de la població

o Establir actuacions que
responguin a les necessitats
detectades

o Sensibilitzar i incidir en les
actituds negatives i d'exclusió
vers les persones immi grades

deis servéis
• Informado per al

gestió
• Mecanismes de

cooperació transversal

• Treball i formado
ocupacional

• Habitatge
• Sanitat
• Benestar social
• Cultura
• Educació
• Actuacions globals



Pía
interdepartamental
sobre immigració
(Generalitat de
Catalunya)

Declarado del
Parlament de

• Principi d'equiparació en
drets i deures

• Principi de normal itzaci ó o
universalitat deis servéis

• Principi de coHaboració i
participació social

• Principi d'integracio.

• Catalunya ha d'oferir ais
immigrants que s-'hi volen
estalb

o Contribuir al desenvolupament
d'una societat intercultural,
que asseguri alhora el dret a la
igualtat i el respecte a la
diversitat cultural.

oDotar-se d'una organització
capac d'impulsar el Pía i fer-
ne el seguiment.

• Promoure una política global
d'integracio en un marc de cohesió
social

• Establir programes, recursos i servéis
per donar suport al pie
desenvolupament personal i social
deis immigrants estrangers

• Potenciar la participació deis
immigrants estrangers a la societat
catalana, comptant a Ilur aportacio a
la identitat i patrimonis col-lectius

• Lluitar contra l'exclusió social,
política i económica, en tant que
fonament de la convivencia i la
cohesió social.

• Promoure la igualtat d'oportunitats
de tots els ciutadans de Catalunya

Promoure la reflexió i el debat per assolir
un pacta global sobre immigració

• Codesenvolupament
• CoHaboració

institucional
" Coneixement del fet

migratori
• Escola
• Esport i lleure
• Formado d'adults
• Formado professional
• Genere
• Habitatge
• Incorporado al mercat

laboral
• Llengua i identitats

catalanes
• Menors desamparáis
• Participació ciutadana
• Salut i qualitat de vida
• Sensibilització •—

• Política d'assentament
• Política d'educació
• Política laboral

Via catalana
d'integracio

Situar els principis
operatius ?



Catalunya (2001) • Política d'habitatge i
d'urbanisme

• Política de sanitat i
d'accés ais servéis
so ciáis

• Acció política, de
govern i administrativa



III. RECOMANACIONS PER AUN DOCUMENT DE LA SOCIETAT
CIVIL CATALANA

De cara a formular recomanacions per a la redacció d'un document de la societat civil
catalana davant el repte de la immigració, hom ha de teñir en compte que tots els
documents que hem analitzat, fora del primer (L 'informe de Gironá), han sigut generats des
de l'ámbit de radministrado, ja fos local, de la Diputació a de la Generalitat de Catalunya.

Aixó ha estat així degut al fet que després de VInforme de Girona, la societat civil catalana
no ens consta que hagi generat cap reflexió aprofundida al mateix nivell que aquesta que es
va dur a terme el 1992. Almenys, nosaltres no hem sabut identificar-la

No obstant, tenint en compte que la societat civil no pot estar desvinculada de les instáncies
polítiques que la representen, la presa en consideració del que aqüestes han anat plantejant
sobre el tema de la immigració, no tan sois és desitjable, sino fins i tot cabdal.

A continuació plantegem una serie de punts que creiem que cal teñir en compte abans de
redactar un document sobre la immigració a Catalunya des de la societat civil catalana.

1. Clarificar quin tipus de document es vol
El primer punt que caldria clarificar és el de quin tipus de document hom vol. Davant
d'aquesta qüestió nosaltres hi veiem tres possibilitats o possible tendéncies:

• Un document sobre com millorar les condicions de vida deis immigrats
En aquest cas hom partiría de la preocupació per unes condicions indesitjables en les
que viu una gran part de la població immigrada a Catalunya i el que es cercaría seria
plantejar propostes concretes per millora llur situado. El possible títol del document
podría ser, per exemple i tan sois a títol indicatiu: "Propostes de millora de la situado
deis immigrats a la societat catalana'*

Considerem que aquesta seria la pitjor opció, ja que contribuiría a seguir separant la
societat catalana entre nadius/autóctons i immigrats, amagant segurament que ambdós
comparteixen els mateixos problemes, ni que en cada cas puguin adoptar i presentar
aspectes particulars.

• Un document sobre com millorar les relacions entre les diferents cultures existents
a Catalunya
En aquest cas, hom partiría de la constatació d'un deteriorament del clima de
convivencia entre ciutadans de diferents cultures en el si de la societat catalana,
plantejant una serie de propostes i mesures

Seria la proposta mes práctica, pero que deixaria de banda tota la qüestió nacional
catalana, que forma part, vulguem o no del debat entorn a la immigració.

• Una tercera possibilitat, potser mes agosarada i difícil, seria la de plantejar un document
destinat a assentar les bases per el pie desenvolupament d'una Catalunya
intercultural. En aquest cas hom partiría de la constatació, per una banda de la realitat
d'una diversitat cultural en el si de la societat catalana i per una altra de la necessitat de
desenvolupar un marc cultural i nacional cohesionat en base, precisament, a aquesta
diversitat.



2. Definir molt clarament una proposta ideológica de base

Sigui quina sigui l'opció triada és important que hom clarifiqui el millor possible el tipus
"d'orientació ideológica" del document, en el sentit que caldrá decidir molt clarament quina
ha de ser la combinació de quatre tipus de sensibilitat en el marc de la societat catalana,
mes enllá de les expressions polítiques que aqüestes puguin prendre:

• La sensibilitat de defensar l'existéncia d'una cultura nacional catalana, tot i la
dificulta! de definir-ne els continguts i els contorns clarament, des d'una part
important de la població de Catalunya.

• La sensibilitat de defensar uns valors universals inqüestionables, fonament de la
democracia, la llibertat i la igualtat d'oportunitats en les societats occidentals
contemporánies.

• La sensibilitat de defensar una cultural nacional espanyola, referent primer, a
diferents nivells, de molts ciutadans de Catalunya.

• La sensibilitat de defensar la cultura propia per part deis coMectius immigrats,
que poden percebre-la en perill davant d'una o totes les altres tres sensibilitats.

Certament que les quatre sensibilitats no son d'entrada totalment incompatibles, tot i que
cadascú estira el carro cap a la seva banda.

• Alguns veuen la immigració com una realitat que pot posar mes en perill la identitat
nacional catalana o cultura catalana.

• Altres la veuen mes com una realitat que pot posar mes en perill els valors universals en
els que es fonamenta la cohesió social de les societats occidentals contemporánies.

• Uns altres veuen la immigració com un perill per la identitat nacional espanyola, que
per alguns d'ells ja está en perill per la identitat nacional catalana.

• Finalment els immigrats percebren que llurs identitats culturáis poden estar en perill
davant d'una o totes les altres tres sensibilitats mencionades.

Cal que el document, en la seva redacció tingui en compte, en els graus que correspongui,
l'existéncia d'aquestes quatres sensibilitats.

3. Utilitzar una metodología de presentació molt clara i diáfana

Creiem que aquest tipus de document ha de ser molt ciar en la presentació deis continguts,
per a provocar l'interés del possible lector i signatari. Cal una clara jerarquització del
contingut i una concisió molt alta, per no perdre's en divagacions i general i tzacions. En
aquest sentit, metodológicament proposem que es tinguin en compte els següents elements:

• En primer lloc caldria plantejar una diagnosis molt clara i precisa de quins son els
problemes reals relacionats amb la presencia de població immigrada-estrangera a
Catalunya, prenent cura de

a. diferenciar els "simptomes" deis problemes, de les seves causes.

b. precisar les propostes el mes acuradament possible a nivell temátic.



c. diferenciar les problemátiques viscudes a nivell de poblado immigrada i a
nivell de poblado autóctona.

En segon lloc caldria plantejar un objectiu general que siguí l'horitzó vers el qual hom
desitja que es dirigeixi Catalunya en tant que nació en el camp de Particulado de la
diversitat cultural de la seva població. Aquest és el punt mes important, ja que segons
l'horitzó que hom assenyali, es desplegaran els conseqüents objectius específics i
accions concretes.

En tercer lloc considerem que cal establir uns objectius específics que, en la mesura del
possible haurien de coincidir en Uur desplegament temátic, amb els temes analitzats a
nivell de la diagnosis.

En quart lloc caldria precisar les accions concretes i precises lligades i articulades a
cadascun deis objectius específics

4. Definir el conjunt del procés

Molt sovint en el marc de la societat catalana, hom duu a terme iniciatives socials i
polítiques interessants, pero de les que no se'n treu tot el profit possible. Hom redacta
documents, declaracions, manifestos, etc. , pero un cop aquesta tasca feta, aquests
documents queden com un punt de referencia, en el millor deis casos, pero no son utilitzats,
en la majoria deis casos, per iniciar un procés d'aprofundiment del que hom planteja.

Davant d'aquest fet nosaltres creiem que en la redacció d'aquest document caldria teñir en
compte el següent:

• En la seva redacció caldria integrar-hi activament persones immigrades, no tan a nivell
d'una representativitat associativa, com d'una qualitat d'análisis i propostes

• El document no hauria de ser plantejat com un punt d'arribada, sino com un punt de
partida, com l'inici d'un procés

• Creiem que seria molt interessant que aquest procés fos plantejat com un debat
d'ámbit nacional cátala i a tots els nivelís de la societat civil sobre Particulado de la
diversitat cultural de la societat catalana,

• Aquest procés, que podría ser organitzat en forma de Congrés o altra que es cregui
convenient, hauria de comptar amb els recursos i el temps suficient per dur a terme un
treball serios i profund, que a mes de recollir les propostes que puguin ser plantejades
des la societat civil, servís per anar configurant instruments i instáncies permanents
sobre la realitat de la immigració, la diversitat cultural i la convivencia a Catalunaya.
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