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Relatoria Sessió de Treball RICARD ZAPATA (16/2/201 2) 

 

La seva sessió intentarà contestar tres preguntes: 

1/ Quines són les nostres bases/dimensions a Catalunya? 

2/ Quins son els temes prioritaris?  

3/ Quines estratègies a seguir? 

I n’hi hauria una quarta que seria Com gestionar la mobilitat de les persones que estan 
marxant de Catalunya? 

 

El març del 2008 es dóna un canvi de cicle econòmic. La crisi econòmica ens situa en 
un nou context 

El març del 2011. Noves eleccions. Canvi ideològic que situa e tema de la immigració 
a nivell local. Els municipis comencen a moure fitxa i comencen a gestionar la 
immigració:  

Amb una dimensió de caire religiós a Lleida: Ordenances burka. S’està legislant per 
marcar els límits de la diversitat 

Tema empadronament administratiu a Vic, per la pressió dels ciutadans 

Badalona: Discurs polític que vincula immigració/caràcter ètnic amb delinqüència 
(gitanos romanesos). Racisme populista 

El racisme ideològic encara està per venir. El vot ideològic és molt més difícil que el 
populista 

La política del discurs: Utilització del discurs com a eina política. Preocupació pel 
discurs, per com diem les coses. 

El discurs que reacciona contra el canvi és populista. Cal lluitar perquè no arribi el 
discurs conservador, aquest és ideològic i és més difícil combatre’l. 

En el context actual hi ha una desorientació de les administracions públiques (el 
SAIER ha disminuït en un 35% les seves atencions) 

Partim de la base d’allò que diu: l’Estatut, el Pacte Nacional  i la Llei d’Acollida 

Les nostre bases ha de poder ser: Catalunya és una societat diversa que aposta per 
un únic espai comú. Cal que es centrem en el valor positiu de la diversitat: Aquest 
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encara no ha quallat. Ens falta aquest 2 pas. És una oportunitat. Quants catalans 
tenim que parlen urdú, àrab, xinès, etc. 

Cal que treballem el plurilingüisme 

Cal que pensem que si invertim en la diversitat ho tenim tot fet. Això és una 
assignatura pendent. Com es penetra al món empresarial. 

Moment clau per a les noves generacions, fills d’immigrants. Problemes específics dels 
joves. Cal pensar-hi i invertir-hi ara. 

Inversió positiva perquè sinó hi ha altres ofertes (sectes, radicalismes, etc.)  

La llengua catalana és la base. Cal fer un treball identitari, competència per gestionar 
la identitat tenint en compte que Catalunya no és un estat. 

Una altra dimensió: relació de poder entre Catalunya i l’Estat, i de Catalunya amb la 
seva pròpia societat. Es pot alterar la relació de poder quan entra el tema de la 
immigració. Si no la gestionem bé pot fomentar divisió entre la societat 

PRIORITATS DE TREBALL: 

1/ El govern ha de coordinar les iniciatives dels municipis. La simetria de respostes pot 
dificultar encara més la cohesió. Identitat i el nostre projecte. 

Creació de Taula de ciutats per discutir problemes en comuns: Per afavorir la 
cooperació 

Creació de l’Agència d’Immigració de la Llei d’ Acollida 

2/ Pluralisme religiós: No tenim resposta. Ho està fent la Conselleria d’Interior. 
Resposta política contra el burka, les mesquites 

Proposta: que la religió sigui un bé públic. Es gestioni políticament i en criteris 
d’igualtat per tothom 

3/ Relació amb l’Estat: Qui entra? Quants entren? Reflexió sobre les fronteres. Falta 
Teoria sobre les fronteres a Catalunya. 

4/ Relacions teixits associatius: Relació molt establerta de clientalisme. Cal trenar 
aquesta dinàmica 

- Influenciar en el disseny de les polítiques 
- Implementació de polítiques 

Repensar aquesta relació entre l’Estat i les entitats 
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5/ Enfocament Interculturalitat.  

Nucli la interacció. Recerca d’espai comú. Realitats diverses. Creació de ponts per per 
poder travessar-les 

La cultura de la diversitat. 1r principi: Compartir la diversitat. Permetre que la gent vagi 
on vulgui. Siguin el que vulguin. No encasellar a les persones en un comportament 
determinat. Reconeixement de identitats complexes. 

 

6/ Societat civil: Els immigrants han de començar a penetrar les ONGs. Ajudar-nos i 
sumar. 

Interacció. Tots compartim enemics. Aliances entitats i associacions d’immigrants. Això 
contribuirà a trencar la segregació 

7/ Pauperització de la Immigració: Procés  mitjançant una persona comença a caure 
en un procés sense retorn. Cal que ho gestionin 

8/ Governança immigració: Agència immigració. Separació entre el discurs i la pràctica 

Racisme ideològic i populista. Racisme sense límits, cal posar límits al disurs. EL fet 
que no passa res és molt preocupant. Passivitat institucional davant d’això. 

9/ Associacionisme immigrant: Llibertat de pensar. 

Reflexió de com ens vinculem amb l’administració. Cal trencar la dependència i el 
clientelisme.   

Democràcia interna entitats. Mecanismes per fomentar la interacció. Promoure xarxes. 
Treballar el tema de la representativitat 

10/ Mobilitat interna i exterma: la gent que surt del nostre país. Indici que els joves 
comencen a marxar per no tornar. Caldrà gestionar-ho 

11/ Governança cultural. Expressions culturals d’interculturalitat. Sentiment identitari 
que encara no tenim. Distinció catalana: Capacitat cultural. La política cultural pot 
ajudar molt a la diversitat cultural. 

 

 

L’estrategia esta en el món local, la UE ja ha iniciat el foment de les xarxes socials. 
Ens trobem amb un canvi de tendència. Ja no hi ha tanta acollida. 
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Cal canviar el conjunt de mentalitats: Ja no es pot fer el mateix que abans. 

Pas de l’acollida a l’acomodació de la diversitat 

Cal veure l’immigrant com a ciutadà actiu i no com a receptor dels serveis públics. 

En la dinàmica associativa no es pot reproduir la segregació 

Cal combinar la tradició i la diversitat. La convivència i el desenvolupament 

 

 

DEBAT 

Incorporar la diversitat a les xarxes. 

Nova fase: Acomodació: procés a través del qual tothom canvia. Producte de la 
interacció 

Replantejament de la participació. L’administració local disposada a la governança: 
Això l’empodera 


