
 

 
MANIFEST DIA DEL MIGRANT 

 
Avui, 18 de desembre, és el dia internacional de les persones migrants i l’Ajuntament de 

Parets, mitjançant la Regidoria de Drets Socials, manifesta públicament la voluntat de 
treballar per tal que els veïns i  veïnes arribades d’altres indrets del món i que estableixin la 
seva residència a Parets tinguin les mateixes oportunitats i els mateixos drets que la resta de 
la ciutadania. Alhora, denunciem la vulneració dels drets humans. 

 
Les causes de la migració són múltiples: econòmiques, polítiques, bèl·liques,  climàtiques i 

també per raons d’orientació sexual o identitat de gènere en els països d’origen. De vegades, 
les migracions són voluntàries, però en altres ocasions són forçoses. 

 
Segons l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), pel mes d’abril de 2020 

s’havia comptabilitzat l’arribada de 16.724 persones migrants i refugiades i la mort de 256 
persones al mar Mediterrani.  

 
Aquest 2020, la crisi sanitària per la COVID-19 ha agreujat les desigualtats socials a 

conseqüència de l’aturada econòmica, i ha afectat de manera especial les persones 
estrangeres sense autorització administrativa. En aquest sentit, el col·lapse del sistema per 
aconseguir cita prèvia a les comissaries i les dificultats tècniques per realitzar els tràmits 
d’estrangeria representen una discriminació d’aquestes persones i una vulneració dels seus 
drets. 

 
La Regidoria de Drets Socials de l’Ajuntament de Parets, membre de la FMC, s’adhereix a 

la campanya a favor de la regularització, impulsada per la Taula de Ciutadania i Immigració, 
que té un doble objectiu:  

• Garantir la plena ciutadania, és a dir, l'accés a drets i el compliment de deures, en un 
context social complex i especialment dur com l'actual, de recuperació de la societat catalana 
després de la crisi sanitària global.  

• Conscienciar la població catalana de la necessitat de comptar amb la contribució de 
les persones migrades: per la seva trajectòria i capacitat i, sobretot, per l'enorme contribució 
que fan i faran al nostre mercat de treball i productiu. 

Nosaltres hi afegim la necessitat urgent de sensibilitzar i formar adequadament el personal 
que treballa en les diferents administracions públiques, incloent-hi els cossos policials, per 
eliminar-ne qualsevol rastre de racisme o de xenofòbia. 

 
Perquè són veïnes i veïns del nostre barri, són les famílies de l’escola dels nostres fills i 

filles, són les que fan tasques que en aquesta crisi s’ha vist que eren imprescindibles per al 
benestar comú, com ara la cura dels nostres avis i àvies, el treball del camp, el transport, 
l’alimentació, les feines a les residències de gent gran o la producció d’aliments per garantir 
l’abastiment alimentari de la població. 

Però en canvi, aquestes mateixes persones no poden exercir els drets i deures que té la 
resta de ciutadania. Volem sortir d’aquesta crisi i volem fer-ho amb igualtat, necessitem que 
totes les persones que viuen  a Catalunya tinguin accés a l’autorització de residència i, si 
estan en edat de treballar, a l’autorització de treball. 

 
Per acabar, ens fem ressò del manifest que diverses entitats i persones individuals, 

adherides a la plataforma 12D han signat per rebutjar el nou Pacte de Migració i Asil 
(PEMA), i per reclamar una altra Europa que posi els Drets humans al centre. Per això exigim 
que: 



 

1. Obri vies legals i segures per garantir el dret a migrar i el dret d’asil, com ara: 
activar programes de reubicació i reassentament, atendre sol·licituds de protecció en oficines 
consulars i ambaixades, expedir visats humanitaris en països d’origen i trànsit, així com 
l’establiment de corredors humanitaris i  la facilitació de la reagrupació familiar de persones 
desplaçades. 

2. Salvaguardi el dret a la vida, revertint les retallades en recursos humans i econòmics 
en el servei públic de Salvament Marítim i que estableixi mecanismes i protocols efectius 
de rescat i desembarcament segur.  

3. Activi de forma urgent un programa de reubicació coordinat i permanent que permeti 
traslladar persones amb necessitat de protecció bloquejades als diferents espais fronterers 
d’Europa, com Ceuta, Melilla, Illes Canàries, sud d’Itàlia, nord-oest de França o les illes 
gregues, per garantir-ne la seguretat, el dret a una assistència lletrada i l’acollida amb 
garanties en altres països de la UE.  

4. Posi fi immediatament a les devolucions en calent, les quals atempten contra 
l’estat de dret, impedeixen l’accés de les persones amb necessitat de protecció internacional 
als procediments d’asil i posen de nou en risc la seva integritat física i la seva vida.  

5. Desplegui un sistema d’acollida integral, coordinat i dotat de recursos, que 
protegeixi efectivament els drets de les persones amb necessitat de refugi i que, en 
compliment de les seves obligacions estatals, disposi d’instruments per donar una resposta 
adequada a aquelles persones especialment vulnerabilitzades, com infants, supervivents de 
violències masclistes o víctimes de tortura.  

6. Abandoni la política d’externalització i assegurament de fronteres i aposti per una 
política de cooperació amb països fronterers i d’origen que garanteixi que les persones en 
trànsit accedeixen a mecanismes de sol·licitud d’asil. 

7. Deixi de ser còmplice en les causes que provoquen els desplaçaments forçosos 
i que impulsi una política migratòria i d’asil amb la defensa dels drets humans al centre. Que 
compleixi amb les normatives sobre les exportacions d’armament com ara la Posició Comuna 
i s’aturi immediatament la venda d’armament a països en situació de conflicte armat o de 
vulneració de drets humans. 

8. Tingui una posició ferma en la defensa dels drets fonamentals de les persones 
migrades i refugiades en el marc de les negociacions del Pacte Europeu de Migració i 
Asil i que es desmarqui de les posicions de l’extrema dreta. 

9. Derogui la Llei d’Estrangeria l’actual, tanqui els CIE, abandoni definitivament els 
programes de deportacions, agilitzi els tràmits de les persones en estança i residència i dugui 
a terme un procés de regularització nou i urgent de totes les persones residents a l’Estat 
espanyol. 

10. Presenti de forma urgent una reforma de la Llei d'asil actual que desplegui un 
model basat en vies d'accés a protecció internacional legals i segures, acompanyada d'un 
reglament que en permeti la implementació immediata. 

CAP PERSONA ÉS IL·LEGAL 


