
Intervenció del Centre d’Acolliment per a Estrangers 

 

No sé si ahir vau veure el programa del Jordi Évole a la Sexta. Explicava el procés migratori de 

molts espanyols en un país nòrdic. Realment va ser molt interessant, sobretot perquè ens feia 

veure aquest procés com a emigrants, no com a rebedors d’immigració. Hi va haver una 

intervenció d’una dona espanyola que feia de voluntària a l’exèrcit de salvació d’Oslo, on 

anaven joves emigrants espanyols a buscar menjar, que em va semblar especialment 

interessant perquè explicava la importància d’aquest canvi de punt de vista i de com ella 

s’havia adonat de la dificultat de tots els passos que ha de fer una persona quan emigra, quan 

és estrangera al país on viu i treballa... I jo afegiria com és de difícil quan van passant els anys i 

continues sent estrangera per sempre... 

Els estats no faciliten aquest procés tan dur; les administracions es converteixen en màquines 

que cacen sensepapers, que compleixen lleis racistes, com la llei d’estrangeria, i que munten 

batudes policials discriminatòries basades en perfils ètnics, com passa al Fondo de Santa 

Coloma, per exemple. A sobre, als veïns els costa acceptar-te, la premsa no treu res de bo i els 

empresaris t’exploten. 

I això passa en un context on no hi ha crisi.  

Quan hi ha crisi, l’infern es redimensiona. És molt habitual passar del “pagaran les nostres 

pensions en el futur” a  “si no hi ha feina, per què estan aquí”, “ara et necessito, ara no et 

necessito”... fent joc a qui fa el joc al capital i els seus interessos. Amb la crisi, si la gent que té 

els seus orígens a països europeus ho passa malament, la gent que té l’origen en països 

empobrits ho passa molt i molt pitjor. Ni ens ho imaginem.  

I és clar, quan afegim en aquest panorama que el mateix Ajuntament publiqui i distribueixi per 

tota la ciutat, negre sobre blanc, paraules d’odi que atien els dimonis personals i col·lectius; 

idees negres, del pitjor feixisme que ens pot oferir la història i la política... ja m’explicareu que 

estem fent. 

No és un panorama gaire optimista, oi? Ara bé, com que no volem que ens titllin de 

derrotistes, podem intentar pensar alguna cosa positiva de tot això. Des del Centre 

d’Acolliment pensem que n’hi ha algunes, de coses positives, com són: la capacitat de lluitar 

perquè les coses canviïn, l’esperança que tot pot millorar i la solidaritat. 

I si parlem d’aquests punts positius, podem parlar del moviments socials de la ciutat, exemple 

de lluita i esperança. I parlem de Santa Coloma Conviu, que presenta aquesta moció. Creiem 

que és bo que hi hagi gent que treballi pel respecte als drets, per la igualtat de tracte i contra 

la discriminació. 

Per tot això, donem suport a la moció que presenta Santa Coloma Conviu i demanem als qui 

governeu en aquest Ajuntament que busqueu un mecanisme per evitar les expressions 

racistes, feixistes, del full municipal, que paguem entre tots i que, mentre no trobeu aquest 

mecanisme, no feu ús de la secció en què s’expressen aquestes idees. A més, pensem que és 



bona idea començar a deixar part d’aquesta publicació a les organitzacions que treballen per i 

per a la ciutat, amb gent que viu a Santa Coloma i que treballa per millorar-la. 


