
 

MANIFEST  DE  LA  FESTA 

DE  L’ACCIÓ  2018 

 

 

Des de la JOC (Joventut Obrera Cristiana) Nacional de Catalunya i les Illes, presentem aquest 

manifest per fer visibles totes aquelles situacions que està patint la gent que migra a un altre 

país cercant unes condicions de vida dignes. Durant la Campanya “Trenquem el mur de la 

desigualtat, construïm comunitat” iniciada aquest curs 2017-2018, hem observat que la 

desigualtat socio-econòmica i la marginació dels col·lectius de gent migrant, en gran mesura 

és provocada per la por que suscita el desconeixement. D’aquesta manera, s’originen 

comportaments racistes als nostres barris i entrebancs perquè no acabi de formar-se la 

realitat intercultural que tan necessària és. L’Estat i les administracions tracten les persones  

migrants com un problema, i no ho són! 

 

Constatem que:  

- La llei d’estrangeria mata gent cada dia. És l’expressió d’un sistema racista i patriarcal que 

genera deportacions, devolucions en calent, batudes policials, internaments als CIE (Centres 

d’internament d’estrangers) i prioritats nacionals. 

- Trobem que en el nostre dia a dia hi ha situacions on el racisme es veu reforçat amb rumors 

que no són reals i que creen un discurs que estigmatitza al col·lectiu migrant. Aquests rumors 

provoquen rebuig a l’acolliment de les persones.  

- Les persones immigrades fa més de deu anys que lluiten pels papers sense contracte. Aquest 

segueix sent l’obstacle més difícil per aconseguir els papers en un país amb crisi econòmica 

que no se soluciona per als treballadors. No es poden renovar els papers per falta de 

cotització i d’un contracte perquè les feines són precàries. 

- És molt necessària l’acció col·lectiva per a poder transformar aquesta realitat i ser agents de 

canvi als nostres barris. 

 

Reivindiquem: 

- Dignificar la situació de les persones que pateixen discriminació, violència de qualsevol tipus, 

racisme i/o xenofòbia  amb l’acompanyament, la solidaritat i la denúncia d’aquestes 

situacions. 

- Una política al servei de totes les persones, especialment d’aquelles més desafavorides.  

- El tancament dels CIE, per ser espais d’empresonament i deshumanització de persones. I 

l’aturada de les devolucions “en calent”a les tanques de Ceuta i Melilla. 



 

- Uns mitjans de comunicació independents dels interessos de determinats grups de poder. 

Uns mitjans que ofereixin informació real i no esbiaixada sobre les situacions que pateixen 

les persones que cerquen una vida digna arreu del món. 

- L’enderrocament dels murs; la prohibició de crear-ne més; la il·legalització de l’espoli i de la 

circulació descontrolada de mercaderies; la justa distribució de les riqueses del món, i la 

lliure circulació de les persones. NO A LES FRONTERES! 

 

 

Nosaltres ens comprometem a: 

- Seguir treballant per la conscienciació de la gent dels nostres entorns, tot utilitzant informació 

real, per tal de trencar prejudicis. 

- Ser part activa del teixit associatiu dels nostres barris. 

- Continuar informant-nos i aprenent de les persones migrants, tot col·laborant amb elles. Ens 

preocupa que nosaltres puguem contribuir inconscientment en aquesta realitat i ens 

convertim en agents discriminatoris. És necessària l’autocrítica i educar-nos constantment.  

- Per últim, a mantenir-nos reivindicatius i ser llevat dins la massa. Ser jove i no prendre part 

davant les injustícies és una gran incongruència.  

 

 

Per tot plegat, exigim que es prenguin en consideració les reivindicacions anteriors i 

convidem tothom, en especial els i les joves de la classe treballadora, a caminar 

conjuntament en aquesta direcció. 

 

“UN JOVE TREBALLADOR VAL MÉS QUE TOT L’OR DEL MÓN PERQUÈ NO ÉS NI UN 

ESCLAU, NI UNA MÀQUINA NI UN ANIMAL DE CÀRREGA, SINÓ FILL DE DÉU”  

J. CARDIJN 

 

LA DIVERSITAT SUMA, MAI RESTA! 

 

 


