
El Raval de Barcelona és un barri  que com a molt barris de Barcelona i del món ha 
viscut canvis de diferent naturalesa:  econòmica, social, cultural i demogràfica. Aquest 
canvis són globals i tenen una incidència en el món local.  
 
Concretament, el fet migratori en el barri del Raval és una característica, també ho és 
la implicació del veïnat, el teixit associatiu i les organitzacions en la gestió de la 
diversitat i la convivència intercultural. 
 
Actualment, estem situats en un context de crisis econòmica on el respecte, la 
solidaritat i la confiança són actituds molt necessàries  per tal de que els barris puguin 
continuar treballant per aquesta convivència. 
 
Es per aquest motiu que presentem el nostre rebuig a totes les declaracions fetes per 
els diferents partits polítics durant la campanya electoral que inciten  al racisme i la 
xenofòbia i que vinculen la immigració amb la inseguretat. Considerem que aquestes 
declaracions són demagògiques, populistes i d’una alta irresponsabilitat social donat 
que vulneren la dignitat de la població nouvinguda i poden malmetre la cohesió social 
del barri del Raval. 
 
A l’ Octubre del 2010 la Taula Intercultural del Raval, coordinada per la Fundació Tot 
Raval, va elaborar un manifest que  demanava als partits polítics el compromís de no 
fer cap declaració que pogués vulnerar  els drets fonamentals de la població 
nouvinguda durant la campanya electoral. En aquest  manifest es van adherir un total 
del 700 entitats. 
 
A novembre del 2011, SOS Racisme Catalunya i la Taula Intercultural del Raval, 
tornen a manifestar que els discursos racistes i  xenòfobs vulneren els drets socials de 
les persones nouvingudes i estan fora del marc legal tant de la constitució 
espanyola(LO4/2000), com de la llei d’acollida. Recordar també que al Pacte Nacional 
per a la Immigració recull en la mesura 42 la no utilització de la immigració, per tant: 
 
- Demanem als Partits Polítics que respectin la llei i els drets de les persones i  no 

utilitzin el fet migratori de manera discriminatòria en la seva campanya electoral. 
Els hi demanem que facin política de manera responsable i que recordin que la 
seva funció es garantir la convivència i no es incitar al desordre social. 

 
- Demanem als Mitjans de Comunicació que no facin ressò d’aquests discursos i 

que abans de publicar una noticia contrastin la informació amb diferents fonts. 
També els hi demanem que donin importància al treball diari que fa el veïnat i el 
teixit social per a la convivència intercultural. 

 
- Demanem als poders judicials que siguin intransigents amb els discursos que 

inciten al racisme i la xenofòbia i que poden generar desordre social, per tant 
demanem que apliquin la llei davant d’aquests fets. 

 
 
 

Barcelona, Novembre 2011. 
 
 
 
Adhereix-te: 
http://www.sosracisme.org/accions/manifest.php?doc=33#part3 
 


