
MANIFEST DE LA TAULA INTERCULTURAL DEL RAVAL  
SOBRE LA IMMIGRACIÓ  

 
Preàmbul 
 
Catalunya ha estat històricament un país d’acollida on els fluxos migratoris de 
persones que cerquen millorar les seves condicions de vida s’han repetit en diferents 
períodes al llarg dels segles. Els últims deu o quinze anys, han arribat a Catalunya 
centenars de milers de persones d’arreu del món. Les dades fetes públiques per la 
Generalitat de Catalunya, diuen que aproximadament el 16.4% de la població 
empadronada a Catalunya avui és d’origen estranger.  
 
Per què ara? 
 
Perquè creiem en la necessitat de treballar per a que tots els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya tinguin els mateixos drets i deures. 
 
Perquè vivim en un context de crisi econòmica que pot accentuar les desigualtats 
socials i la conflictivitat als barris. 
 
Perquè  entrem en un llarg període electoral durant el qual poden aparèixer 
confrontacions de models per abordar la gestió de la realitat migratòria. Perquè hi ha el 
risc que en aquest context electoral es faci un ús, que considerem il·lícit i immoral, de 
la realitat de les persones procedents d’altres països, i perquè tot plegat podria 
generar un conflicte social allà on no existia prèviament. 
 
Perquè aquest any 2010 s’ha presentat una nova Llei d’acollida  de la Generalitat de 
Catalunya i, per tant, tenim un nou marc legal que afecta l’estat de les persones 
immigrades que viuen al nostre país. 
 
Perquè  la Llei d’acollida desenvolupa l’esperit del Pacte Nacional per a la 
Immigració , signat l’any 2008, en el que els principals agents polítics, econòmics i 
socials aposten per treballar junts des de la diversitat perquè tots els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya puguem viure plegats.  
 
Perquè en el cas de Barcelona, i dins el marc del Pla de treball d’Immigració (2008-
2011) promogut per l’Ajuntament de Barcelona, s’està desenvolupant el Pla Barcelona 
Interculturalitat  amb la participació de la ciutadania, les organitzacions del barri, de la 
ciutat i de l’administració pública local. 
 
Per què al Raval? 
 
El Raval de Barcelona és un barri on es concentren realitats diverses en un espai 
reduït, que es pot considerar un laboratori de convivència a la ciutat de Barcelona.  
Les seves característiques sociològiques i demogràfiques fan del Raval un espai molt 
singular que, els darrers anys, ha acollit un important nombre d’aquests ciutadans i 
ciutadanes vinguts d’arreu del món. Segons els estudis estadístics, el 47.3% de la 
població del Raval és d’origen immigrant.  
 
El barri compta, des de fa molts anys, amb un fort teixit associatiu conformat per 
entitats i organitzacions que treballen en xarxa per la promoció de la cohesió social i la 
millora de la qualitat de vida dels seus habitants. Més de 120 d’aquestes entitats o 
associacions són membres o amics de la Fundació Tot Raval i col·laboren en projectes 
comunitaris impulsats per la Fundació, com és el cas de la Taula Intercultural del 
Raval. 



Per què des del teixit associatiu? 
 
Perquè les entitats i organitzacions del barri del Raval treballem en el dia a dia per la 
convivència en la diversitat i coneixem la realitat del barri. Aquesta feina des de la 
proximitat fa que siguem conscients de l’erosió que es pot produir en la convivència 
quan existeixen discursos alarmistes entorn el fet migratori. 
 
Per tot això fem una proposta pública dirigida als representats i responsables polítics 
demanant que es comprometin formalment amb la ciutadania signant el Manifest de la 
Taula Intercultural del Raval sobre la Immigració , al qual s’han adherit les següents 
entitats del Raval:   
 
 
 
 
 
Adhesions: 
 
 
 
 
 
Donen suport: 
 
 


