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Enguany les entitats del Consell Municipal d’Immigració hem escollit el tema de l’any “per 

una Barcelona Antiracista” davant de la pujada de la ultradreta a Europa, a l’estat espanyol 

i a Catalunya.  

 

Fins i tot, determinades formacions de caire feixista i racista han aconseguit representació 

parlamentària i en alguns casos, han format govern o el condicionen de forma decisiva en 

alguns territoris.  

 

En aquest context, malauradament, hem pogut veure mitjançant les notícies i les xarxes 

socials, com els discursos d’odi, les discriminacions i les accions xenòfobes i racistes envers 

les persones migrades, refugiades, racialitzades o percebudes com a estrangeres, han 

augmentat i, el que és més perillós, s’han normalitzat. 

 

Per altra banda, els efectes de la pandèmia han provocat que totes les desigualtats que ja 

existien anteriorment, hagin sortit a la llum de manera més evident i ho podem veure, per 

exemple, en fets com la situació dels temporers de Lleida o la de les treballadores de la 

llar sense regularitzar. A pesar de què a l’inici de la pandèmia es va dir des de las 

institucions que ningú quedaria enrere, a la pràctica no ha sigut així.  

 

El col·lectiu de persones migrades no regularitzades, per exemple, no ha pogut gaudir dels 

mateixos drets que la resta de la ciutadania, se les ha deixat en situació de major 

vulnerabilitat de la que ja tenien.  

 

El racisme institucional i estructural de la llei d’estrangeria perpetua uns sistemes 

estructurals de discriminació que estan en la base de moltes actituds racistes i xenòfobes. 

 
Tanmateix, actualment estem vivint a nivell global un enfortiment dels moviments 

antiracistes i des del Consell d’Immigració de Barcelona hi volem contribuir també. Cal 

posar en valor la diversitat, també la que existeix fora del marc migratori. Cal valorar la 

contribució a la societat d’acollida de les persones migrades i la riquesa cultural i social 

que això aporta.  



Per aconseguir una Barcelona antiracista, més justa i més igualitària, des del 

Consell Municipal d’Immigració plantegem les següents reivindicacions: 
 

Respecte al racisme institucional a nivell estatal, autonòmic i local: 

 Reforma de la llei estrangeria, seguint els principis d’igualtat i no discriminació  

 Regularització de les persones sense documentació i abolició dels CIES 

 Revisar les normatives de la documentació i requisits que es demanen per les 

ajudes,  ja que en excloure a les persones sense documentació, no tothom pot 

accedir als mateixos drets.  

 Aprovar una renda bàsica universal que garanteixi un accés real a tothom.  

 Aconseguir que es visualitzi la diversitat en els diferents plànols de la societat, 

especialment a l’àmbit polític i les administracions públiques  

 Revisar actuacions concretes dutes a terme des de la  DGAIA i/o des dels  Serveis 

socials municipals envers a les famílies migrades, per poder garantir que no es donin 

actuacions des d’una mirada etnocèntrica i que comportin un perjudici cap a les 

famílies o persones afectades. 

 Aplicar polítiques de recursos humans encaminades a reflectir la vertadera realitat 

social , augmentant la diversitat a la plantilla de les administracions. 

 
Respecte al racisme estructural 

 Construir una ciutat més inclusiva en el sentit ampli de la paraula, que impliqui que 

a l’hora de construir polítiques públiques es tingui en compte aquesta diversitat. 

 Visibilitzar a tots els col·lectius tant als mitjans de comunicació com a d’altres àmbits 
de la vida quotidiana, per tal que hi hagi persones referents de tots els col·lectius  
 

Propostes per revertir i prevenir el racisme quotidià:  
 Buscar i aplicar estratègies per afavorir i/o facilitar la denúncia, i evitar la 

infradenúncia en accions o agressions racistes.  
 Identificar i fer front a l’assetjament racista a l’escola i evitar les discriminacions en 

l’atenció sanitària. 
 Formar a treballadors/es públics en drets humans i no discriminació, no només per 

a què no discriminin ni vulnerin drets sinó per a què esdevinguin agents actius en la 
lluita contra el racisme i la discriminació i promoguin els drets humans des del seu 
lloc de treball. 

 En relació amb el col·lectiu de persones joves migrades, donar una resposta 
col·lectiva i coordinada a les vulneracions de drets que pateixen.  

 Sensibilitzar a la ciutadania en general envers els drets humans i la no discriminació 

mitjançant accions informatives, formatives i de sensibilització, intentant arribar a 

diferents públics, especialment a aquells no sensibilitzats 

 

PER UNA BARCELONA ANTIRACISTA!! 
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