
Consell Nacional

Resolució del Consell Nacional en relació a la celebració del dia Internacional del Migrant

Esquerra es vol sumar a la celebració del vuitè aniversari de la proclamació del dia Internacional 

del Migrant manifestant el seu reconeixement a les més de 192 milions de persones que viuen 

fora del seu país d’origen; tres de cada cent persones són migrants. 

Els Països Catalans, al llarg de la seva història, s’han caracteritzat per ser un lloc de trobada i 

d’intercanvi de persones i cultures, situació que ja des del seu inici ha estat clau per forjar una 

societat que busca la llibertat  i la igualtat d’oportunitats. 

En els darrers anys, hem vist com el fenomen de la immigració creixia en la nostra societat fruit de 

la bona situació econòmica i ara, més recentment, fruit dels processos de reagrupació familiar. 

Això vol dir que, als Països Catalans hi ha, aproximadament, 2 milions de persones que han triat el 

nostre territori per fer realitat el seu projecte personal i que contribueixen i contribuiran a fer més 

rics i més plurals els Països Catalans.  

Igualment, les migracions suposen reptes molt importants per les societats d’acollida, reptes que 

hem de ser capaços d’abordar si volem garantir la justícia i la cohesió social que Esquerra sempre 

ha defensat. Aquest és l’objectiu del Pacte Nacional per a la Immigració, establir les complicitats 

amb tots els agents de la nostra societat per tal de generar el consens necessari per garantir una 

major autonomia de les persones migrants alhora de realitzar el seu projecte personal; per donar 

eines a les institucions per gestionar la diversitat i, en definitiva, per aconseguir que les persones 

migrants contribueixin a la construcció del nostre país des del reconeixement de tots els drets de 

ciutadania i de la igualtat d’oportunitats.

Des d’Esquerra entenem que el procés d’arrelament necessita de l’adaptació de la societat i dels 

serveis públics a una realitat cada cop més diversa i complexa. Aquest arrelament no serà possible 

sense la voluntat d’implicació de totes i tots en la construcció d’un espai compartit on fer realitat 

un projecte comú social, cívic i nacional.

Davant d’això, el Consell Nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya:

1. Manifesta que, per tal de garantir una plena integració de les persones nouvingudes i mantenir 

la cohesió social cal:

 Reclamar polítiques que intervinguin en la ordenació i la gestió de fluxos migratoris tenint 

en compte les necessitats del nostre mercat laboral i les previsions de la població ocupada.

 



 

 Donar suport i impuls a les polítiques d’acollida dirigides a prestar un  servei d’informació i 

acompanyament en els primers moments de contacte amb la societat d’acollida reduint 

així, la incertesa i assegurant tota la informació sobre l’entorn social i cultural i els drets i 

deures existents.

 Garantir la igualtat d’oportunitats. Cal adaptar i dimensionar els serveis públics per tal de 

garantir el seu accés a totes les persones evitant la competència pels serveis.  

 Reconèixer el paper  de les dones en el disseny de les polítiques migratòries com agents de 

canvi social en els països d’origen i en els països de destinació.

2.  Es  compromet a  treballar  per  a  la  constitució  d’un  espai  comú de convivència  i  intercanvi 

d’experiències on, des de la igualtat  i  el respecte a la diversitat,  puguem construir  un projecte 

comú de  país  garantint  la  participació  en  els  afers  públics  de  les  persones  nouvingudes  i  la 

plenitud dels drets i deures de ciutadania.  

3. Manifesta que el català ha de ser la llengua d’ús públic i compartida de les persones migrants, 

convertint-se així, en una eina més de cohesió. Per això, les institucions han de garantir l’accés a 

l’aprenentatge del català i han de fomentar-ne el seu us públic.   

4. Reivindica la defensa d’un model de convivència republicà sense discriminació per raó d’origen i 

expressa el seu compromís de continuar treballant i avançant cap a la Justícia social i la igualtat 

d’oportunitats real i efectiva de totes les persones que viuen als Països Catalans.

Barcelona, 13 de desembre de 2008

 


	 
	Consell Nacional

