
MANIFEST DE LA TAULA INTERCULTURAL DEL RAVAL SOBRE LA IMMIGRACIÓ  

Marc Legal 

Segons la Constitució Espanyola tots els estrangers gaudiran de tots els drets i llibertats 
públiques que estan garantits en el seu Títol I. Tal i com estableix la Llei d’Estrangeria (LO 
4/2000), els responsables de promoure el compliment d’aquest mandat, i per tant, de vetllar per 
la plena integració dels estrangers són els poders públics. Així mateix, la Llei d’Acollida 
Catalana estableix que a Catalunya, la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de 
Catalunya són les administracions competents en matèria d’acollida i integració.  

 

ACORDS 

Els sotasignants, en representació dels seus partit s polítics, reunits al barri del Raval de 
Barcelona, acorden públicament els següents punts: 

1. Consideracions 

1.1- Els ciutadans i ciutadanes catalans d’origen estranger arribats en els últims anys han 
aportat el seu treball per un millor desenvolupament social, cultural i econòmic de 
Catalunya. 

1.2- L’arribada a la nostra societat de persones procedents d’altres cultures suposa una 
oportunitat d’enriquiment per a la cultura catalana. 

1.3- És una responsabilitat dels representants públics vetllar pel compliment de la Constitució, 
l’Estatut i les altres lleis estatals i autonòmiques en matèria d’immigració. 

 

2. Compromisos 

2.1- En aquest context de responsabilitat, els representants dels partits polítics sotasignants es 
comprometen a excloure dels seus discursos i mitjans per a l’exposició d’idees i projectes tota 
declaració que pugui ser considerada ofensiva, despectiva, degradant o que atempti contra els 
drets fonamentals de les persones, referida al conjunt dels immigrants o alguna de les ètnies i/o 
nacionalitats arribades al nostre país. 

2.2- Així mateix, es comprometen a no fomentar tòpics negatius ni plantejaments alarmistes 
referents a ciutadans i ciutadanes d’origen estranger. 

2.3- Coherentment amb els punts anteriors, vetllaran per evitar que aquest tipus de 
declaracions siguin incloses en els discursos i mitjans per a l’exposició d’idees i projectes 
d’altres membres de les seves formacions polítiques i, si fos el cas, desmentiran públicament 
i/o sancionaran a aquells que incomplissin el present acord.   
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Firmat al barri del Raval de Barcelona el dia 5 d’octubre de 2010 


