
 
MANIFEST PELS DRETS DE LES PERSONES IMMIGRADES 

 
Sabadell, 18 de desembre  DIA INTERNACIONAL DE L’IMMIGRANT 

 
La immigració avui ve marcada per dos aspectes molt importants. En el període 2001-2008 la 
població de Catalunya ha registrat un dels creixements més alts de la seva història, essent-ne la 
immigració el component principal. Per altra part les polítiques d’immigració freqüentment entren en 
col·lisió amb la dignitat i els drets fonamentals de les persones immigrades. És per això que les 
entitats sotasignants, 
 
CONSTATEM: 
 
1.- Que, tot i saber que la regularització és el primer pas necessari per iniciar el camí vers la plena 
ciutadania, existeix un gran nombre d’immigrants que no disposen de permís de residència i, sense 
un horitzó d’obtenir-lo abans de tres anys, viuen en un buit legal. 
 
2.- Que cada cop hi ha menys vies per immigrar a Espanya la qual cosa obliga a molts immigrants a 
viatjar de manera clandestina posant en greu perill les seves vides.   
A més a més, s’ha de fer especial menció a les dificultats que pateixen els sol·licitants d’asil per 
aconseguir l’estatut de refugiat a Espanya. 
 
3.- Que en declaracions, escrits i debats de persones públiques i en mitjans de comunicació, en 
l’actual situació de crisi, es genera la falsa idea que els immigrants en són culpables, afavorint 
possibles sentiments xenòfobs. 
 
4.- Que els immigrants són considerats, sovint, només com a mà d’obra barata i precària i no com a 
persones amb tots els seus drets i deures.  
 
5.- Que l’exemple més cruel d’aquesta tendència és l’aprovació de la Directiva Europea de Retorn. 
Aquesta permet la detenció, fins a 18 mesos de persones en situació administrativa irregular 
(incloent-hi menors d’edat), que sense haver comès cap delicte són privades de llibertat per només 
una falta administrativa, amb l’objectiu d’expulsar-les del país.  Aquesta Directiva vulnera els drets 
fonamentals previstos en la Constitució Espanyola i en múltiples Convenis Internacionals de Drets 
Humans que Espanya ha ratificat. 
 
6.- Que els casos freqüents d’arbitrarietat en l’aplicació de la normativa que per part de l’administració 
pública es detecten en renovacions, reagrupacions familiars i arrelament, deixa a les persones 
afectades en una situació d’inseguretat jurídica. 
 
EXPOSEM: 
 
1.- Els immigrants no són només treballadors 
El nostre desacord amb la visió de l’immigrant com a mà d’obra barata i amb les normatives que 
vulneren els drets fonamentals dels immigrants 
 
 
2.- La pobresa no té fronteres 
Per molts murs i barreres que s’imposin, les persones forçades pels desequilibris econòmics i socials 
no deixaran d’emigrar. 
 
I es per tot això que 
 
EXIGIM  
 
I.- Una llei d’estrangeria més humana 
Que s’elaborin polítiques migratòries humanes que tinguin en compte la persona en totes les seves 
facetes, que facilitin els canals legals per immigrar i que promoguin la cohesió social, posant èmfasi 
en les aportacions positives de la immigració.  



Que la futura reforma de la Llei d’Estrangeria serveixi per adaptar-la a la Sentència del Tribunal 
Constitucional del 7 de novembre de 2007 on s’equiparan els dret de reunió, associació, llibertat 
sindical, ensenyament no obligatori i assistència jurídica gratuïta a tots els ciutadans, 
independentment de tenir o no permís de residència. I que no serveixi per retallar més drets de les 
persones immigrades. 
 
II.- Suport dels ajuntaments i governs autonòmics  
Que els governs autonòmic i locals facin pressió política a nivell estatal i europeu per tal de millorar 
les lleis existents. 
 
III.- Espanya, país d’emigrants i immigrants 
Que s’obri un debat social sobre la responsabilitat que els països enriquits com el nostre tenen sobre 
el fet que tants milions de persones es vegin forçades a marxar dels seus països per cercar millors 
condicions de vida, recordant que el nostre també fou un país d’emigrants. 
 
IV.- El respecte als drets fonamentals 
Que en qualsevol cas es respectin tots els drets fonamentals previstos als Convenis Internacionals 
ratificats per Espanya i a la Constitució Espanyola sense fer cap mena de distinció per motius de 
nacionalitat i/o origen. 
 
V.- “Aquí visc aquí voto” 
Els immigrants han de ser també ciutadans de ple dret coneixent-los i reconeixent-los com a tals,  
fent-los partícips de la vida social i política. 
L’exercici del dret a vot es fa imprescindible per tal que tothom decideixi sobre la gestió dels recursos 
que aporta amb el seu treball.   
 
 
ENS COMPROMETEM EN 
 
1.- La convivència, cosa de tots 
La complicitat de tota la ciutadania activa (ONG’s, partits, sindicats, associacions socials, culturals, ..), 
les administracions públiques i locals i els col·lectius i associacions d’immigrants es fa necessària per 
garantir la bona convivència entre tots i totes. 
 
2. Els ciutadans units contra la injustícia i les desigualtats  
Que en contraposició als discursos i arguments que culpabilitzen i criminalitzen la població immigrada 
de bona part dels problemes socials actuals, la ciutadania reivindiqui conjuntament, sense diferenciar 
origen o  nacionalitat, les problemàtiques que afecten a tota la població: precarietat laboral, la 
dificultat per accedir a un habitatge digne, la manca de recursos pels serveis públics com l’educació o 
la sanitat, entre d’altres. 
 
SIGNEN: 
Ass. Africana de Sabadell, Ass. Amic de Sedhiou Kandeema, Ass. Boliviana cultural-deportiva del 
Vallès, Ass. Catalana d’Estudis Islàmics, Ass. Catalana de Bollywood, Ass. Ciutadans de Guinea 
Conakry Residents Valles, Ass. Cultural Islàmica Ar-risalah Vallès Occ., Ass. d’immigrants 
(ressortissane) de Senegal, Ass. de Burkina Faso, Ass. de Malienses de Sabadell, Ass. de dones 
Africanes de Sabadell, Ass. de Uruguayos, Ass. del Oriente Boliviano, Ass. Diannah-Ba de Catalunya 
(ajuda i acció), Ass. Hispano Latina del Vallès, Ass. Latinoamericana de Sabadell, AMAS (Asociación 
Multicultural Activa Solidaria), Ass. Nigerians de Sabadell, Ass. per a la defensa del medi ambient de 
Balandou-APROMAB, Ass. residents de Costa d'Ivori, Ass. Sòcio-Cultural Anasiha, Ass. Sòcio-
Cultural Al-Tanauir de Catalunya, Càritas Interparroquial de Sabadell, Centro Cultural de Inmigrantes, 
Comissió Catalana d’ajuda al refugiat – CEAR, Coordinadora d'associacions de la Festa de la 
Diversitat, Casal de Cubà de Sabadell, Drapaires d’Emaús, Federació d’ Associacions de  Veïns de 
Sabadell (FAV), Observatori de la Immigració a Sabadell (OIS) - Lliga dels Drets dels Pobles, SCAI, 
Vocalia de Solidaritat de Sol i Padrís. 

Sabadell, 18 de desembre de 2008 
 
 
 


