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Dia: 25/02/2016 a les 19:30 al local de l’ANC de Sant Cugat 

Ponents: Joan Aguilà i Diego Castelo 

Moderador: Francesc Salvador 

Relator: Josep Lluís Lliberia 
 

OBJECTIU DE LA TERTÚLIA  

Qüestionar-nos sobre quina política d’immigració volem per la nova República. S’obre el debat 
després d’una petita introducció d’en Joan Aguilà i d’una presentació de Diego Castelo. 
 
IDEES i QÜESTIONS EXPRESSADES PELS ASSISTENTS  

1. Es pregunta sobre si es considera que hi ha  algun país modèlic en política d’immigració. 
Sembla haver consens entre els assistents que no n’hi ha cap. 

2. Bona part de l’argumentació utilitzada en la introducció es pot trobar reflectida  a l’informe 
número 10 del CATN. 

3. A la tertúlia es troben presents representats de diversos col·lectius d’immigrants com poden 
ser l’hindú o el sud-americà, però hagués estat interessant la participació del col·lectiu 
magrebí o xinès. Tots ells amb unes característiques pròpies  en qüestions culturals i 
d’integració. 

4. Molt comú el comentari entre els assistents  que si es vol ser respectat,  primer  cal 
conèixer els deures que cal complir en  la societat a la qual es pertany. També es comenta 
que en determinats col·lectius no s’assumeixen els deures però es volen fer complir els 
drets. 

5. Alguns dels testimonis dels participants en la tertúlia que podríem dir  “immigrants”: 

a. “El nostre país és petit, ens pot dir algú qui és considerat autòcton? Em considero 
català i soc independentista. Es català qui viu i treballa a Catalunya.” 

b. “En paraules de companys d’Estats Units, es comença a veure a Catalunya com a 
una terra d’oportunitats. Fent el símil amb ells, es pot arribar a veure Catalunya 
com els Estats Units del continent europeu.” 

c. “Al principi, em sentia perseguit pel fet de ser immigrant, però ho vaig solucionar  
participant en  les diferents associacions que  hi ha a la meva població. És a dir, 
integrant-me a la vida quotidiana de la societat. Considero la llengua una bona eina 
d’integració.” 

d. “Considero  el poble català un poble acollidor, serio i extremadament solidari. 
Aprendre català m’ha ajudat a integrar-me ràpidament i a trobar feina.” 

6. Els CIES són presons encobertes i tendim a criminalitzar els immigrants sense raó. Només 
caldria fixar-se en la rebuda que es va fer als immigrants a la dècada dels 60, molt diferents 
culturalment, als quals  no es va qüestionar la nacionalitat. Catalunya sempre ha estat país 
d’acollida i de pas. 

7. S’ha de donar la possibilitat de poder esdevenir pares i mares fundadors de la pàtria a qui 
vulgui dedicar esforços a crear-la, vingui d’on vingui. 

8. La immigració no és una qüestió senzilla de regular, però cal tenir sempre en compte que  
tots som persones i també la carta dels drets humans de l’ONU. Només cal aconseguir que 
les persones immigrants se sentin catalanes i vulguin formar part de la comunitat. 
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9. Donada la baixa natalitat a Catalunya, s’observa que la demografia disminueix en les edats 
dels joves, de la mateixa manera que a la resta d’Europa. Això fa desitjable una immigració 
que faci equilibrar la piràmide demogràfica, especialment interessant si es pretén 
mantenir un sistema de pensions públiques. 

10. Es pregunta si  hi ha estadístiques de la participació dels diferents col·lectius en les 
diferents eleccions a Catalunya. 

11. La religió està molt present en tots els col·lectius i pot esdevenir clau a l’hora de la 
integració o fins i tot de la negació dels deures a complir. 

12. L’educació també esdevé clau en aquest apartat: no sembla haver cap problema entre els 
fills d’immigrants que van a l’escola. La diversitat és un fet generalitzat entre   els joves 
(immigrants i no immigrants). Tot i això,  algun comentari apunta a què  que entre els 
infants islàmics no tenen en la mateixa consideració  nens o nenes (molta importància de 
l’educació per frenar-ho). 

13. No cal repetir errors com la llei d’estrangeria. Som un poble d’acollida però també hem 
estat un poble d’emigrants (França). 

14. Quan una persona deixa de ser immigrant? Per exemple, a Sud-Amèrica no es considera 
ningú immigrant. També deixes d’esdevenir immigrant si vens amb la butxaca plena. 

15. A preguntes sobre la visió del Procés als representats dels immigrants, responen que: 

a. Falta difusió del Procés, no rebem la informació necesària. 

b. Qui rep aquesta informació, queda gratament sorprés i la veu positiva. 

c. Caldria fer més reunions d’aquest estil per arribar al col·lectiu immigrant.  


