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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP PER GARANTIR ELS DRETS DE LES 
PERSONES IMMIGRANTS EN SITUACIÓ ADMINISTRATIVA 
IRREGULAR COM ESMENA A LA TOTALITAT A LA DI 
PRESNTADA PER PXC SOBRE CONTROL FRONTERER 
 
Tot i que darrerament s’ha desaccelerat el nombre d’arribades de persones d’origen immigrant 
de la darrera dècada al nostre país, encara hi ha un notable col·lectiu de persones que intenten 
accedir a l’espai europeu des d’una situació administrativa irregular. 
 
Aquest fenomen comença als espais fronterers europeus, amb colpidors incidents que 
provoquen un important nombre de persones mortes i ferides de tota mena; causades per 
barreres de murs armats amb ganivetes. Continua als pobles i ciutats del nostre país amb 
persones (homes, dones i infants) que han aconseguit arribar amb vida després de travessar 
deserts, mars i evitar els controls policials fronterers, amb risc evident per a les seves pròpies 
vides. 
 
A Mataró aquesta greu situació es tradueix en moltes dificultats per poder atendre difícils 
situacions que vivim en els nostres barris pel que fa a l’atenció social i a la precarietat que 
moltes d’aquestes persones tenen per tal de poder-se inserir en el món laboral i començar el 
seu procés d’arrelament a la nostra ciutat.  
 
Les conseqüències d’aquesta situació són del tot dramàtiques. D’una banda per la quantitat de 
persones mortes i ferides que s’està produint, però també per la situació anòmala de les 
persones que aconsegueixen arribar a les nostres ciutats. Persones que formen part dels 
nostres pobles i ciutats, però que en canvi no estan reconegudes de cap forma per les diferents 
institucions estatals. 
 
Una situació que aboca a aquestes persones a viure en una clara situació d’exclusió, i el que és 
pitjor, en situacions que acaben degradant la seva dignitat com a persones en forma 
d’explotació laboral en circuits il·legals, assentaments irregulars, centres d’internament, la tracta 
i el permanent risc de ser deportats en tot moment als seus països d’origen i a algun país de 
sortida. Aspectes que no es poden menystenir ja que han tingut una incidència directa en la 
pèrdua, fins i tot, de la vida d’algunes d’aquestes persones, com ha passat en els incidents que 
s’han produït fa poc als Centres d’Internament dels Estrangers (CIEs) i a la frontera amb 
Marroc. 
 
 
Per tot això exposat anteriorment, el Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa 
els acords següents: 
 

1. Apel·lar a l’Estat Espanyol, a la Comissió europea i a la Generalitat de Catalunya, en allò 
que li competeixi a cadascuna, a incloure aquesta greu problemàtica, de persones 
immigrants en situació administrativa irregular, dins les agendes polítiques més 
immediates, per tal de poder articular aquelles mesures que incideixen en aquest 
fenomen. 

 
2. Que es prenguin les mesures que garanteixin la preservació dels drets humans de totes 

les persones. 
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3. sol·licitar a les administracions competents que, en l’actual context de crisi i atur, 

flexibilitzin les condicions per a la concessió i renovació dels permisos de residència i 
treball de les persones estrangeres. Així mateix l’Ajuntament de Mataró seguirà 
reclamant de les referides administracions competents l’informe positiu d’arrelament 
social per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat. 

 
4. Que aquestes polítiques ajudin a la nostra ciutat a poder gestionar millor la cohesió, la 

qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes, i el respecte escrupolós de la dignitat 
del conjunt de les persones, -independentment de la seva situació administrativa- 
mitjançant les mesures oportunes tant legals com econòmiques per poder fer front a un 
fenomen que afecta la convivència. 

 
 
 
 
 
 
Xavier Safont-Tria i Ramon 
Portaveu del Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró 
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